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KRİZ SONRASI YENİ ULUSLAR ARASI SİYASET BAĞLAMINDA YENİLENEN 

TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE AHMET DAVUTOĞLU 

 

ArĢ. Gör. Adem PALABIYIK  

 

Özet 

 

Kredi krizinden finansal krize ve finansal krizden de küresel krize dönüĢen ekonomik kriz, devletlerin 

uluslararası siyaset çizgilerinde de önemli kırılmalara neden olmuĢtur. Türkiye’de ise krizin kendisini 

iyice hissettirmeye baĢladığı dönemlerde, özellikle medyada bu söylemin yerini alan dıĢ geziler 

yapılmıĢ, tansiyon yüksek tutulmamaya çalıĢılmıĢ ve en önemli geliĢme olarak tanımlayabileceğimiz 

Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU’nun DıĢiĢleri Bakanı olarak atandığını belirtebiliriz.  

 

Bu bildiri, küresel ekonomik krize dönüĢen finansal krizin sonuçlarını fırsata çevirmek için özellikle 

Ahmet DAVUTOĞLU’nun DıĢiĢleri Bakanlığı’na getirilmesiyle ivmesi artan ve geniĢleyen Türkiye 

Cumhuriyeti DıĢ Politikası’nın, yeni uluslararası siyaset bağlamında nasıl Ģekillendiğini ortaya 

koyacak ve bu yeni uluslararası siyasette neden “sıfır sorun, sıfır problem” mantığı ile hareket 

edildiğine yönelik bir çözümlemede bulunacaktır.   
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THE RENEWED TURKISH FOREIGN POLICY IN THE CONTEXT OF NEW 

INTRERNATIONAL POLITICS OF POST-CRISIS PERIOD AND AHMED DAVUTOGLU 

 

Abstract 

 

The economic crisis, which first emerged as a financial crisis, than turned into a global crisis 

caused important impacts and infractions on the line of the international policies of the states. As for in 

Turkey, during the climax of this crisis, some state visits were held to distract the interest of media 

from the crisis and the tension was tried to be kept as low as possible at that time. The most important 

development was certainly the appointment of Prof. Dr Ahmed Davutoglu as the new Minister of 

Foreign Affairs.  

 

This paper aims to make an overall look to the new foreign policy of Turkish Republic, aiming 

to change the negative results of the Finance crisis into chance, the new policy which accelerated and 

expanded by the appointment of Ahmed Davutoglu to the Ministry of Foreign Affairs position. The 

paper also makes an analysis on how this new policy has been shaped by the context of the new 

international politics, and how it is directed by the vision of “zero problem policy”   
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1. Giriş 

Kredi krizinden finansal krize, finansal krizden de küresel krize dönüĢen ekonomik kriz, 

ABD’ de, 2006 yılında gayrimenkul piyasasında baĢlayan durgunlukla birlikte fiyatlarda da 

düĢüĢ baĢlamasıyla start aldı. Fiyatların daha da yükseleceği düĢüncesiyle yüksek faizlere 

katlanan tüketiciler, zor bir döneme girdi. FED'in son iki yılda faiz oranlarını 17 kere 

arttırması sektörden kredi alanları özellikle değiĢken faiz kullanmayı tercih eden yatırımcıları 

zora soktu. Bunun sonucunda da kredi sağlayan mali kurumlar ard arda zarar açıklarken bazı 

kurumlar da tasfiye oldular. Yükselen faizler ve gayrimenkul piyasalarında yaĢanan 

daralmanın bir sonucu olarak sadece kafalarda kuĢku Ģeklinde yer alan çekinceler 2007'nin 

ortalarında gelen açıklamalarla yerini tedirginlik ve panik havasına bıraktı. Ġlk batıĢ haberi, 

Haziran 2007'de ABD'nin beĢinci büyük aracı kurumu, dünyanın en büyük hedge fon 

yöneticisi ve ABD'nin ikinci büyük Mortgage tahvilleri ihracatçısı konumunda olan 

uluslararası yatırım bankası Bear Stearns'den geldi. Bear Sterns, mortgage kredileri yatırımı 

yapan 2,6 milyar dolarlık 2 fonunu kapattı. Bu durum endiĢeleri artırırken, tüm dünya 

borsalarında satıĢ dalgası yarattı. Daha sonra gelen olumsuz haberler, Avustralya kaynaklıydı. 

Basis Capital 275 milyon dolarlık, Absolute Capital de 177 milyon dolarlık fonunun 

çöktüğünü açıkladı. Bu haberin ardından diğer fonlardan da üst üste benzer açıklamalar 

gelince krizin boyutu ABD'nin sınırlarını aĢarak baĢta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya 

yayıldı. Çünkü; sermaye piyasaları da artık globalleĢmenin bir sonucu olarak aĢırı 

entegrasyon ve etkileĢim içerisinde bulunuyordu. Kredi derecelendirme kuruluĢları peĢ peĢe 

bu tahvillerin notunu indirirken paralarını fonlardan çekmek isteyen yatırımcı sayısındaki 

artıĢla birlikte bu ürünleri nakde çevirmek de zorlaĢtı. Aynı kredi derecelendirme 

kurumlarının, bu tahvillere yakın tarihlerde olumlu notlar verirken, rüzgârın terse dönmesiyle 

not indirimlerine gitmesi sistemin sorgulanmasını da beraberinde getirdi. Bu yatırım 

araçlarının fiyatları oldukça düĢtü ve milyarlarca dolarlık fonlar neredeyse değersiz hale geldi. 

ġirketler paralarını almak isteyen yatırımcılara ödeme yapmak için, hatta fonlarını çevirmek 

için bile para bulamaz hale geldiler. Hangi Ģirketin ne kadar zararı olduğu konusunda kesin 

bilgi olmadığından, yaĢanan kriz sonrasında bankalar birbirlerine kredi vermeye çekindiler. 

Piyasalarda likidite krizleri ardı ardına yaĢanırken merkez bankaları ilk önlem olarak 

piyasalara likidite enjekte etmekten baĢka çare bulamadılar. Sonuçta Mortgage piyasasında 

baĢlayan kriz, likidite krizini doğurdu. Ekonomide gittikçe artarak devam eden bu daralma, 

devletlerin uluslararası siyaset çizgilerinde de önemli kırılmalara neden olmuĢtur. Krizin 
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merkezi olan Amerika BirleĢik Devletleri’nde bile George. W. Bush’un koltuğundan olmasına 

ve kendisinin veliahdı olarak gösterilen John McCain’e karĢın, daha radikal politikalar izleme 

sözü veren Barack H. Obama’nın seçilmesine vesile olmuĢtur. Türkiye’de ise krizin kendisini 

iyice hissettirmeye baĢladığı dönemlerde, özellikle medyada bu söylemin yerini alan dıĢ 

geziler yapılmıĢ, tansiyon yüksek tutulmamaya çalıĢılmıĢ ve en önemli geliĢme olarak 

tanımlayabileceğimiz Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU’nun DıĢiĢleri Bakanı olarak atandığını 

belirtebiliriz. 

Son yapılan kabine revizyonuyla DıĢiĢleri Bakanlığına Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun 

getirilmesi akademisyen kökenli birisinin bu pozisyona gelmesi açısından nadir görülen bir 

durumdu. AKP iktidarıyla yıldızı parlayan Davutoğlu, bu atamayla Ģu ana kadar yürütmekte 

olduğu perde arkası danıĢmanlık görevinden daha fazla sorumluluk taĢımasını gerektiren bir 

makama gelmiĢ oldu. Son dönem Türk dıĢ politikasının Ģekillenmesinde en etkili isimlerden 

biri olan Davutoğlu'nun vizyonunun incelenmesi ve bu vizyonun sürdürülebilirliğinin analiz 

edilmesi önemlidir. Biz bu yazıda sırasıyla Davutoğlu'nun dıĢ politika anlayıĢının üzerine 

oturduğu temel dinamikleri inceleyecek, bu dinamiklerin Türkiye'nin çıkarlarına ne derecede 

hizmet ettiğini tartıĢacak ve bu dinamiklerin önümüzdeki dönemde sürdürülebilir olup olma-

dığını irdelemeye çalıĢacağız. 

1 Mayıs 2009’da, Ali Babacan’dan DıĢ ĠĢleri Bakanlığı’nı görevini devralan Prof. Dr. Ahmet 

Davutoğlu, uluslararası iliĢkiler ve dıĢ siyaset açısından Osmanlı-Türk mirasını bir bütün 

olarak ve sürekliliği içinde ele aldığı Stratejik Derinlik baĢlıklı çalıĢmasında “ülkenin 

geleceğine alternatif bakıĢ açıları getirecek stratejik analiz çerçevesine ihtiyaç var” 

(Davutoğlu, 2009) diyerek bu doğrultuda bir katkı yapmak istediğini belirterek, bu yeni 

sürece adım atar. Davutoğlu bu süreç için Ģunları ifade eder: “Uluslararası iliĢkilerin genel 

akıĢını ve uluslararası konjonktürdeki değiĢmeyi doğru tanımlamadan Türkiye'nin son bir yıl 

içindeki dıĢ politikasını ve bundan sonraki stratejik vizyonunu anlayabilmek mümkün 

değildir. Bu konuda yapılabilecek en genel değerlendirme, uluslararası düzen ile savaĢlar 

arasında bir bağlantının olduğudur. Modern dönemde, her büyük savaĢın ardından yapılan 

anlaĢmalar oyunun yeni kurallarını ortaya koymayı amaçlamıĢtır. Ancak Soğuk SavaĢ'ın 

bitiĢinden sonra, daha önceki büyük ölçekli savaĢların aksine küresel bir düzenleme 

yapılmamıĢtır. 1989 ile 2001 yılları arasını kapsayan bu süreçte yeni Ģartlara uygun bir 

küresel düzenleme yapılmadığı için problemler sürekli ateĢkeslerle çözülmeye çalıĢılmıĢtır. 

Benim 'uzun ateĢkesler dönemi' olarak tanımladığım bu süreç 1991'deki Birinci Körfez 

SavaĢı'nın ardından Irak, Azerbaycan-Ermenistan krizi, Karabağ, Filistin, Bosna ve Kosova'da 
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yaĢanan durumlara karĢılık gelmektedir. Bu süreçte küresel sistemin merkezindeki aktörler bir 

bütün olarak davranma kabiliyetlerini kaybetmeye baĢlamıĢ ve sonuçta küresel ölçekli bir 

parçalanma yaĢanmıĢtır.  AteĢkes döneminin uzaması küresel çaptaki her büyük aktörü, 

gücünü temerküz etmeye ve ileride doğacak yeni düzen arayıĢına hazırlık yapmaya 

yöneltmiĢtir. Her aktör yeni düzenin parametrelerinin ortaya konacağı bir sonraki safhaya 

avantajlı girme çabası içerisindedir.  AteĢkes süreci, her an patlamaya hazır bunalım 

noktalarını da beraberinde getirdi. Irak, Yugoslavya ve Afganistan'a baktığımızda bu bunalım 

bölgelerinin 'jeopolitik geçiĢ, jeoekonomik aktarım ve jeokültürel kesiĢim' noktalarında 

bulunduğunu görüyoruz. Bu üç özellik söz konusu ülkeleri kendi bölgelerinin küçük birer 

modeli yaparken, bu ateĢkes bölgelerinin ortasında olması sebebiyle Türkiye konjonktürel 

olarak dinamik bir rekabet ve risk alanı içinde bulunmaktadır” (Radikal, 26.02.2004). 

Davutoğlu bu risk durumu günümüzde uluslararası alanda azaldığını düĢünmektedir: “Bugün 

ne asrın baĢında olduğu gibi herhangi bir sömürge topluluğunun üyesi olma baskısı, ne de 

Soğuk SavaĢ döneminin çift kutuplu yapısının getirdiği ideolojik nitelikli kategorik ayrım 

çizgileri temel belirleyici olma özelliğine sahiptirler” (Davutoğlu, 2009; 198). Davutoğlu, 

Türkiye’nin Soğuk SavaĢ sonrasında alanının geniĢlediğini ileri sürmekte, ABD ile kurulduğu 

savunulan stratejik ittifakı da bu temele oturtmaya çalıĢmaktadır. Türkiye’yi çevreleyen 

“yakın kara, yakın deniz ve yakın kıta havzaları”, coğrafi olarak da insanlık tarihinin ana 

damarının Ģekillendiği alanları kapsamaktadır. Buna göre, Soğuk SavaĢ sonrası dönemin 

getirdiği dinamik uluslararası ve bölgesel konjonktürde en yakın havzasından baĢlayarak dıĢa 

açılması kaçınılmaz olan Türkiye’nin stratejik derinliğinin yakın kara, yakın deniz ve yakın 

kıta bağlantıları ile yeniden tanımlanması ve bu derinliğin jeopolitik, jeoekonomik ve 

jeokültürel boyutlarının dıĢ siyaset parametreleri olarak kapsamlı bir Ģekilde yeniden 

değerlendirilmesi gerekmektedir (Güler, 2008; 7). 

 

2. Yeni Dış Politika’nın Temel Dinamikleri 

Son dönem Türk dıĢ politikası üzerine yapılan çalıĢmaların neredeyse çoğunluğu 

Davutoğlu'nun geliĢtirmiĢ olduğu kavramsal yaklaĢımlara değinmektedir. Bunlardan en 

önemlisi hiç kuĢkusuz stratejik derinlik kavramıdır (Oğuzlu, 2009; 44). Buna göre, Türkiye, 

üzerine oturmakta olduğu coğrafya ve sahip olduğu tarihsel ve kültürel miras dolayısıyla asla 

tek taraflı ve tek boyutlu bir dıĢ politika izlemesi mümkün olmayan, çıkarlarını tanımlarken 

kendisini daima merkezde konumlandırması gereken bir ülkedir (Davutoğlu, 2004). Aynı 

zamanda Türkiye, dıĢ politika sorunlarını çözme adına tek bir politika çerçevesinde yeni bir 



 

739 

 

metot geliĢtirmeye ihtiyacı vardır, bu geriye dönük ya da önceki dıĢ politikalar gibi 

olmamalıdır (Aras, 2009; 133). Türkiye kendisini belli bir merkeze angaje etmeye zorlayacak 

stratejik sığlık içinde olamaz. Tek yönlü yaklaĢımlar ve baĢkalarını merkez alarak oluĢturulan 

politikalar, Türkiye'yi baĢkalarının gözünde araçsallaĢtıran, Türkiye'nin kendi baĢına bir aktör 

olmasını engelleyen sonuçlar üretecektir. Türkiye'nin derinliği onun tarihi mirasından, 

kimliksel özelliklerinden ve coğrafyasından kaynaklanmaktadır. “Türkiye, Osmanlı 

Ġmparatorluğu'nun mirası üzerinde kurulan en önemli ülke olduğundan bu mirasın baĢkaları 

tarafından nasıl değerlendirildiği konusunda tarihsel bir sorumluluğa sahiptir. Bu 

perspektiften bakıldığında, Türk dıĢ politikasının nihai amacı asla ve asla Türkiye'yi Batı 

uluslar topluluğunun bir üyesi yapmak olamaz. Bu, ancak amaçlardan bir tanesi olabilir. 

Önemli olan Türkiye'nin ulusal gücünün artmasında diğer aktörlerle geliĢtirilmiĢ olan 

iliĢkilerin araçsal bir Ģekilde kullanılmasıdır. Bu bağlamda, AB üyelik süreci, ABD ile 

geliĢtirilen stratejik ortaklık, Rusya ve diğer komĢu ülkelerle geliĢtirilen iliĢkiler araçtır” 

(Oğuzlu, 2009; 44). 

Ġkinci olarak, Türkiye'nin aktif ve belirleyici bir dıĢ politika takip edebilmesi öncelikle içeride 

yaĢamakta olduğu sorunlardan kurtulmasına bağlıdır (Oğuzlu, 2009; 44). Ġç politikayı 

normalleĢtiren, dıĢ politikanın alanını geniĢleten ve Türkiye'yi dünya zamanına taĢıyan süreç 

2002 sonu itibarıyla baĢlandığı söylenebilir. AK Parti'nin ilk üç yılında içeride siyasetin 

alanını geniĢleten AB sürecine asılması ve dıĢarıda Irak'ın iĢgali ve Kıbrıs sorunu üzerinden 

yeni dıĢ politikayı hayata geçirmesi devrim niteliğinde geliĢmeler olmuĢtur. “Ġçeride 

sorunların çözümünde mesafe alınması ve güvenlik-demokrasi geriliminde demokrasi lehine 

mesafe alınarak güvenliğin sağlanması, siyasetin alanını geniĢletmiĢtir. Ancak kronik 

sorunların aĢılması için verilen mücadele devam etmektedir. Ġçeride ortamı geren sorunların 

yoğunlaĢması artık eski dönemlerde olduğu gibi bir anda siyaseti devre dıĢı 

bırakamamaktadır. DıĢ politika içeride siyasetin normalleĢmesi ve demokratikleĢme ile daha 

önce sahip olmadığı bir manevra alanı ve esneklik kazandığı söylenebilir. Daha önemlisi 

2002'den günümüze ölçek büyüterek geliĢen yeni dıĢ politika, Türkiye'yi dünya gündemine 

entegre etmiĢtir. Türkiye'nin içe kapanması ve kendi gündemine hapsolması artık mümkün 

değildir” (Aras, 2010b). Bu bağlamda dıĢ politika ve iç politika arasında var olduğuna 

inanılan klasik ayrımlar geçerli değildir. Türkiye'nin en önemli dıĢ politika amacı evini 

düzene koymak olmalıdır. Evi camdan olanın dıĢarıdakiler tarafından taĢlanacağı prensibine 

dayanan bu yaklaĢım, camdan olan evi daha kırılmaz maddelerle yeniden inĢa etmeyi 

öncelikli hedef olarak belirler. Ġçerideki demokratikleĢme sürecinin sağlıklı bir Ģekilde 



 

740 

 

ilerlemesi ve bu çerçevede Türkiye'nin etnik ayrılıkçılık ve siyasal Ġslam problemlerinden 

kurtulması önemlidir. AB üyelik süreci bu iki amaca hizmet ettiği ve Türkiye'nin evinin 

içerisini düzene koymasında yardımcı olduğu müddetçe önemsenmeli ve desteklenmelidir. 

DıĢ politikanın nihai amacı Türkiye evini düzene koyarken dıĢarıda ortaya çıkması muhtemel 

krizlerin bu süreci olumsuz etkilememesine çalıĢmaktır.  

Üçüncü olarak, bu anlayıĢ komĢularla yaĢanan problemlerin bir an önce sona ermesi 

gerektiğini vurgulamaktadır (Oğuzlu, 2009; 45). Komşularla sıfır problem, her Ģeyden öte 

Türkiye'nin ilgisini içerdeki sorunların çözümüne kanalize etmesi açısından gereklidir. 

Özellikle kriz dönemlerinde huzurun sağlanması gerekmektedir, bu da özellikle Türkiye’nin 

perspektifiyle sağlanabilir (Aras, 2009; 134). Bu, komĢuların hatırına savunulan bir görüĢ 

değil, sınırlı kaynakların daha acil olan ülke içi sorunların çözülmesine ayrılabilmesi için 

gerekli olan bir stratejidir. Davutoğlu’nun kendisi de bu konuda Ģunları ifade eder: 

“'Türkiye'nin etrafı sürekli düĢmanlarla çevrilidir, psikolojisinden ve buna bağlı geliĢen 

defansif refleksten kurtulup, bütün komĢuları ile iliĢkilerini iyi düzeye getiren bir ülke olma 

üzerine kuruludur. ġu an iliĢkilerimizin sıkıntılı seyrettiği iki komĢu ülke vardır; Ermenistan 

ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. Bu noktada açılımlara öncülük edecek Ģekilde, Türkiye'nin 

stratejik çıkarlarını, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve Kıbrıs Türk halkının kültürel, siyasi 

ve ekonomik varlığını gözeterek, parametrelerini kendimizin belirleyerek oluĢturacağımız 

Kafkas ve Kıbrıs politikası ile bu alanlarında problemli olmaktan çıkması ve komĢu ülkelerle 

geleceğimiz sıfır problem noktası, bize dıĢ politika yapımı anlamında olağanüstü bir manevra 

kabiliyeti kazandıracaktır” (Radikal, 26.02.2004).   

Bir diğer temel dinamik Davutoğlu’nun proaktif dıĢ politika anlayıĢına sahip olmasıdır (Aras, 

2009; 133). Buna göre amaç, sorunların çıkmasını beklemeden, potansiyel sorun alanlarına 

müdahale etmek ve tarafları mümkün olan en kısa zaman içinde ortak bir noktaya getirmektir. 

Esas olan, sorunlar çıktıktan sonra onları ortadan kaldırmaya çalıĢmak değil, ön alarak, 

sorunları daha ilk aĢamada yok etmek olmalıdır. “Çevrede olan geliĢmeler neticede ülkenin 

içindeki geliĢmeleri de yakından ilgilendirdiği için, dıĢ sorunlara gözümüzü kapama lüksümüz 

yoktur ve elden gelen bütün imkânların baĢkalarının problemlerinin çözümünde kullanılması 

gerekir. Bu anlayıĢa göre, artık sorunlar ve onların çözümleri küresel bir karakter kazanmakta, 

baĢkalarını ilgilendiren geliĢmeler bizleri de ilgilendirmektedir” (Oğuzlu, 2009; 45). “Kendi 

güvenliğimize yapacağımız en önemli katkı baĢkalarına güvenlik sorunlarını çözmelerinde 

yardımcı olmaktır, reaksiyoner değil aksiyoner dıĢ politika takip edilmelidir diyen Davutoğlu 

bu hususta Ģunları ifade eder: “Türkiye'nin bu merkez karakteri dolayısıyla dıĢ politikasının 
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çok boyutlu ve çok kulvarlı bir yapı kazanmasıdır. Bugün uluslararası iliĢkilerin seyrettiği 

dinamik Ģartlarda, Türkiye'nin statik ve tek parametreli bir politika yürütmesi mümkün 

değildir. Irak'ta su yüzüne çıkan, hem Atlantik Ġttifakı içindeki bölgesel, hem de 

Transatlantik'le Avrasya arasındaki küresel parçalanma ve Asya-Avrupa, Ġslam-Batı, Güney-

Kuzey kutuplaĢmaları içinde Türkiye, kendisi problem kaynağı olmayan, aksine problem 

çözücü, küresel ve bölgesel barıĢa katkı sağlama yönünde inisiyatif kullanan ve çekim alanı 

oluĢturan bir ülke olmalıdır. Türkiye değiĢik kulvarlarda çok boyutlu bir politika izlemek 

durumundadır. Rusya ve AB ile eĢzamanlı biçimde ortak çıkar alanları geliĢtirebilmek, 

komĢular ile yakın iĢbirliği tesis etmek ve bu arada ABD ile stratejik iliĢkiyi sürdürmek bir 

çeliĢki değil, yeni politikanın temel esası olarak görülmelidir. Geçirdiğimiz kriz sürecinde 

diplomasimiz bu yeni yapıya büyük bir baĢarıyla uyum sağlamıĢtır. Bugün baĢarılı 'iliĢki 

yönetimi' performansı ile Türkiye; sadece Doğu ile Batı arasında değil, Avrupa ile Amerika 

arasında yaĢanan Transatlantik ayrıĢmada da merkezî bir role sahip olabileceğini 

kanıtlamıĢtır. Zira kriz döneminde bir taraftan AB aday ülkesi olarak dıĢ politika 

senkronizasyonu bakımından AB'nin genel trendine paralel bir konumu, istiĢareyi sürekli 

devam ettirerek korumuĢ, diğer taraftan ABD ile iliĢkilerini de NATO içerisindeki 

sorumluluklar çerçevesinde kararlı bir denge içinde yürütmeyi baĢarabilmiĢtir. Psikoloji, bu 

çok boyutlu ve kulvarlı politikada en kritik faktörü teĢkil etmektedir. Girilen iliĢkilerin 

hiçbirisini diğerine alternatif görmemek ve göstermemek gerektiği gibi, bir tarafa ölçüsüz 

ağırlık vererek dengeyi bozmamak da büyük önem taĢımaktadır. Ne ABD ile iliĢkilerimiz 

AB'ye, ne komĢu ülkelerle iliĢkilerimiz ABD'ye bir alternatiftir. Gerçek anlamda bir stratejik 

vizyon geliĢtirebilmemiz, bunların hepsini büyük bir resmin içinde birbirini tamamlayan 

faktörler olarak görmemize bağlıdır” (Radikal, 26.02.2004).  

BeĢinci dinamik, Türk dıĢ politikasının ritmik bir karakter kazanmasıdır (Oğuzlu, 2009; 46). 

Ġnisiyatif almada hız ne kadar önemliyse, sorunların bütün taraflarıyla görüĢmek de bir o 

kadar önemlidir. Sorundan etkilenen ve sorunun çözülmesine katkıda bulunabilecek bir 

aktörü, sırf kategorik olarak bazı ön kabullerden dolayı sürecin dıĢına ittiğiniz zaman sorunlar 

kangrenleĢir. Kendilerini ifade etmede meĢru olmayan yollara baĢvurmadıkları takdirde, 

halkın belli bir kesiminin gözünde kabul gören bütün aktörler sorunların çözümünde sürece 

dâhil edilmelidir. DıĢ politikanın bu aĢamasında Davutoğlu Ģunları belirtir: “Statik diplomasi 

anlayıĢından dinamik Ģartlara intibak etmemizi sağlayacak ritmik diplomasiye geçiĢtir. Geçen 

bir yılı değerlendirdiğimizde, sürdürülen kriz yönetimine rağmen, sadece baĢbakan ve 

dıĢiĢleri bakanı düzeyinde ziyaret ettiğimiz ülke sayısının 40'ı aĢtığını, bu ülkelerin dengeli bir 
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bölgesel dağılım gösterdiğini, dokuz cumhurbaĢkanı, 14 baĢbakan ve 25 dıĢiĢleri bakanının da 

Türkiye'yi ziyaret ettiğini görüyoruz. Sadece yakın dönemde; Esad'ın ziyaretinin 57 yıldır, 

Prodi'nin ziyaretinin ise 40 yıldır yapılmayan ziyaretler olması; Irak krizinin ardından 

iliĢkilerimizin çok sorunlu bir hale geleceği iddia edilen ABD'de Erdoğan'ın çok baĢarılı bir 

program gerçekleĢtirmesi ve Bush'un haziran ayında ikili görüĢmeler için NATO Zirvesi 

dıĢında resmi ziyaretle Türkiye'ye gelecek olması, Schröder'in ziyareti söz konusu ritmik 

diplomasinin baĢarısına birer örnektir” (Radikal, 26.02.2004).  

Bir diğer nokta ise dıĢ politikada hangi enstrümanların kullanılacağıdır, Davutoğlu ekolüne 

göre esas olan karĢı tarafın cazibe ve muhakeme yollarıyla ikna edilmesi ve buna destek 

olarak askeri olmayan metotların tercih edilmesidir (Oğuzlu, 2009; 46). Asıl güç ikna 

kabiliyetinden gelir. Bunun zorlandığı yerde ekonomik ve diğer sivil araçlar devreye 

girmelidir. Askeri yöntemler en son düĢünülmelidir. “Amaç, komĢularla geliĢtirilecek 

iliĢkilerin olabildiğince karĢılıklı bağımlılık esasına dayanması ve bu sayede tarafların 

iliĢkileri kolayca koparmalarının önüne geçilmesidir. EĢit uzaklık politikası izlemek, tüm 

aktörlerin dahil olduğu geniĢ bir koalisyon ile sorunları çözmek ve çeĢitli giriĢimlerin 

geliĢtirilmesi amaçlanmalıdır” (Aras, 2009; 134-135). Kazan-kazan mantığının, kazan-kaybet 

mantığının önüne geçtiği durumlarda, uzun dönemli barıĢ ve iĢbirliği ortamı yaratılabilir, 

karĢılıklı bağımlılığa dayanan bölgesel entegrasyon süreçleri neticesinde, kimliksel aidiyet 

kümeleri geniĢleyecek, baĢlangıçta kendilerini diğerlerinden farklı tanımlayan aktörler 

zamanla kendilerini bütünün parçaları olarak görecektir (Oğuzlu, 2009; 46). En iyi güvenlik 

stratejisi, kiĢisel aidiyet kümesinin olabildiğince geniĢlemesi ve diğer aktörleri de kapsamaya 

baĢlamasıyla oluĢur. Burada önemli olan bu süreçte belli bir kimliksel duruĢun diğerlerinden 

üstün kabul edilmesi değil, süreç neticesinde oluĢacak kimliksel algılamaların tarafların 

çoğunluğunca sahiplenilmesidir. Amaç, herkesin kendisinden bir Ģeyler bulacağı ve bütün iç 

farklılıklara rağmen altında beraber yaĢayabilecekleri çatı/Ģemsiye aidiyetlerin yaratılmasıdır. 

DıĢ politikanın enstrüman ile ilgili söylemi tabi ki yeni bir diplomatik üsluptur.  Yeni 

diplomatik üslup konusunda ise Davutoğlu Ģunları belirtir: “Türkiye'nin uluslararası 

sistemdeki rolü tanımlanırken genellikle kullanılan kavram 'bir köprü olma' rolü idi. Halbuki 

köprünün tek iĢlevi, iki entite arasında irtibat kurmak ve bir tarafı diğer tarafa taĢımaktan 

ibarettir; kendi bağımsız varlığı olan bir aktör olarak algılanmaz. Bu tanımlamanın 

benimsenmesi, Doğu ile iliĢkilerimizde Batı'nın değerlerini empoze etmeye çalıĢan bir Batılı, 

Batı ile iliĢkilerimizde ise Doğu'nun olumsuz görülen unsurlarını taĢıyan bir Doğulu olarak 

algılanmamıza yol açtı.  Türkiye yeni dönemde 'köprü' değil, 'merkez' ülke olarak 
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tanımlanmalıdır. Yeni diplomatik üsluptan kastedilen; Doğu platformlarında Doğulu 

kimliğinden gocunmadan, ama o kimlikle yüzleĢip yine o kimlik etrafında tezler ve çözümler 

üretebilen, Batı platformlarında ise Batı'nın nosyonlarını özümsemiĢ, Avrupalı bir bakıĢla 

Avrupa'nın geleceğini tartıĢabilen bir ülke olmaktır. Bunun gerçekleĢebilmesi sadece 

diplomatlarımızda ve siyasilerimizde değil, aydınlarımızda da zihniyet değiĢikliğini 

gerektirmektedir. Bir aydın reformasyonu olmadan, yeni bir aydın prototipi geliĢtirmeden 

bunu sağlayamayız. Gül'ün Tahran'da Ġslam Konferansı Örgütü Zirvesi'nde yaptığı ve tutarlı 

bir özeleĢtiriden kalkarak çözümler üreten konuĢmaya gelen olumlu tepkiler  veya Esad'ın, 

Erdoğan'ı Ortadoğu'da tanınırlığı ve popülaritesi hızla yükselen lider olarak tanımlaması bu 

üslubun sonuç vermeye baĢladığının göstergesidir.  Aynı Ģekilde Avrupa ile iliĢkilerimizde de 

Türkiye'nin çok eskiye dayanan bir Avrupa tecrübesi olduğunu göz önüne alarak hareket 

edecek özgüvene kavuĢmalıyız. Kadim medeniyetlerin birikimine sahip bir ülke olan 

Türkiye'nin, AB'nin kıtasal bir güç olmaktan çıkıp küresel bir güce dönüĢebilmesinin en 

önemli itici gücü olduğundan hareketle, Avrupa'ya bir yük olmadığını, tersine hayati bir katkı 

sağladığını ortaya koyacak diplomatik üslubun toplumsallaĢtırılması çok büyük önem 

taĢımaktadır” (Radikal, 26.02.2004). 

3. Dış Politikada Yeni Arenalar 

Yukarıda kısaca özetlemeye çalıĢtığımız prensipler, Türk dıĢ politikasını AK Parti'nin iktidara 

gelmesiyle birlikte Ģekillendirmeye baĢlamıĢtır. Bunda hiç kuĢkusuz Davutoğlu'nun oynadığı 

yönlendirici rol etkili olmuĢtur. W. Hale’a göre, son yıllarda özellikle Ortadoğu’da, 

Türkiye’nin politikaları beklenmedik bir Ģekilde baĢarıya ulaĢmıĢtır (Hale, 2010). 

Davutoğlu'nun DıĢiĢleri Bakanlığı görevini üstlenmesi ile beraber bu etkinin daha da artması 

beklenebilir. Kendisinin bakanlığa getirilmesi, BaĢbakan'ın ana hatlarıyla izlenen dıĢ 

politikadan memnun olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda yapmamız gereken, sıralanan 

temel prensiplerin Ģekillendirmekte olduğu dıĢ politika yaklaĢımın Türkiye'nin sert ve 

yumuĢak gücünü nasıl etkilediğini analiz etmektir. Çıkartılacak kısa bir bilanço, bu 

yaklaĢımların önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir olup olmadığını bizlere gösterebilir. DıĢ 

siyaset açısından NATO, AGĠT, ECO, ĠKÖ, KEĠ, D-8, D-20 gibi platformlar Türkiye’nin dıĢ 

siyaset oluĢumunda kullanabileceği temel stratejik araçlar olarak sıralanmaktadır. Davutoğlu 

Türkiye’de Ġslami siyasal hareketin oluĢum sürecinde, Milli GörüĢ çerçevesinde 1990’ların 

ortalarına dek sürdürdüğü bir ana hattın NATO ve Avrupa Topluluğu dıĢında kalma 

stratejisini terk etmiĢ “gerçekçi” bir çizgisini teoride ve pratikte baĢarıyla temsil etmektedir 

(Sayarı, 2007; 233). Bu bakıĢ açısına göre, küreselleĢme, Türkiye açısından bir fırsat 
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yaratmakta, Avrupa dıĢı bölgeleri yeniden güç paradigması çerçevesine yerleĢtirecek bir 

olanak olarak değerlendirilmektedir: “Modernite Avrupa-Merkezli bir tarihi sürecin eseriydi; 

küreselleĢme ise kaçınılmaz bir Ģekilde baĢta Asya olmak üzere bütün insanlık birikimini 

tarihin akıĢ seyrinde tekrar devreye sokacak unsurlar taĢımaktadır. (...) Tarihi birikimi etkin 

bir açılıma temel sağlayacak toplumların öne çıkacağı bu süreçte Türkiye tarihi derinliği ile 

stratejik derinliği arasında yeni ve anlamlı bir bütün oluĢturma ve bu bütünü coğrafi derinlik 

içinde hayata geçirme sorumluluğu ile karĢı karĢıyadır. Staretejik açıdan mihver bir ülke olan 

Türkiye, bu sorumluluklarının gereğini yerine getirmesi durumunda, yeni dengelerin 

oluĢacağı daha istikrarlı uluslararası konjonktüre daha uygun Ģartlarda giren merkez bir ülke 

konumu kazanacaktır” (Davutoğlu, 2009; 563). Burada esas sorun bir dönemler dile getirilen 

“eksen kayması”dır. 2009 yılının ikinci yarısından itibaren Batı dünyasının önde gelen gazete 

ve dergilerinde yoğun Ģekilde, Türkiye’nin Transatlantik sistemden uzaklaĢarak, yönünü 

güneye (Orta Doğu’ya) ve doğuya (Asya’ya) çevirdiği, bir eksen değiĢtirme süreci içinde 

olduğu yönünde yorumlar, makaleler ve köĢe yazıları yayınlanmaya baĢlamıĢtır. Samuel 

Huntington’ın “medeniyetler çatıĢması” varsayımının küresel entelektüel söylemin baĢlıca 

konularından biri haline geldiği 11 Eylül sonrası dünyada, jeopolitik konumu açısından 

vazgeçilmez olan Türkiye’nin doğuya dönüĢü, Batı medeniyeti ait olmadığı tezi, medeniyetler 

fay hattı üzerinde önemli bir tektonik kayma anlamına gelmektedir (Palabıyık, 2008). Tarihi 

insanoğlunun daha üst düzey hürriyet ve rasyonelliğe ulaĢma çabası olarak gören Hegelci 

tarih anlayıĢını yeniden yorumlama çabası içindeki Fukuyama, tarihi "insanoğlunun, evrensel 

geçerliliği olan en mükemmel bir siyasî sistem arayıĢının" ürünü olarak görmektedir. 

Fukuyama'ya göre Marksizmin çöküĢü ile ortaya çıkan süreç insanoğlunun bu arayıĢının 

hedefine ulaĢmasının bir iĢaretidir: Hür toplumlar oluĢturma hedefini gerçekleĢtiren Batı-tipi 

demokrasi, tarihin sonunu ilan etmiĢtir. Bu görüĢünü teyit için de Hegel'in 1806'da Napolyon 

ordularının zaferi ile neticelenen Jena SavaĢı sonunda tarihin sonunu ilan etmesine atıfta 

bulunmaktadır: "Hegel modern liberal devletin temelini oluĢturan hürriyet ve eĢitlik 

ilkelerinin en geliĢmiĢ ülkelerde uygulamaya geçtiğini ve liberalizmden üstün herhangi bir 

alternatif sosyal ve siyasî örgüt formu ve ilkelerinin kalmadığını söylüyordu (Davutoğlu, 

2000; 2). Nitekim Türkiye’nin yönü, batıdan doğuya, kuzeyden güneye bütün ülkelerde bir 

merak uyandırdı. “2009 sonbaharının baĢından beri aĢağıdaki türden yazı baĢlıkları 

okumadığımız tek bir gün neredeyse geçmedi: “Batı Türkiye’yi nasıl kaybetti?” ,“Türkiye 

Batı’yı terk ederse neler olur?”, “Türkiye: Artık bir müttefik değil”, “Türklerin Doğu’ya 

dönüĢü”, “Türkiye’nin Ġran ve Ġsrail’e kaygı verici yaklaĢımı”, “Yeni Türk lügati”, 
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“Türkiye’siz bir NATO”, “Türkiye Ġran’ın dostu mu?”, “Doğu’ya doğru bir Ġslami merkez”, 

“Avrupa’da hayal kırıklığı: Türkiye Doğu’ya bakıyor”, “Türkiye ve Orta Doğu: Doğu’ya ve 

Güney’e bakmak.” “Bunlar Amerika’dan Ġngiltere’ye, Fransa’dan Almanya’ya kadar uzanan 

Batı coğrafyasında yayınlanan dergi ve gazete makalelerinin, düĢünce kuruluĢu raporlarının 

baĢlıklarından sadece birkaç örnek. Bu makalelerin tamamı, Türkiye’nin mevcut dıĢ politika 

yönelimi hakkında Atlantik’in her iki yakasına hâkim olan duyarlılığın altını çizmektedirler. 

Aynı Ģekilde, bu analizlerin tümü, Türkiye’nin kendini yeniden konumlandırdığı ve Batı’dan 

uzaklaĢarak ülkenin güneyine ve kuzeyine, özellikle Müslüman dünyasına doğru tarihi bir 

sapma gösterdiğine dair önyargılı bir sonuç içermektedirler. Bu yargı, özellikle Avrupalılar 

arasında, Cumhuriyet Türkiyesinin bazı ana prensiplerinin “Neo-Osmanlıcılık” ile 

değiĢtirildiği yönündeki bir algıdan kaynaklanmaktadır. Atatürk tarafından ortaya konulan 

ilkelere yıllardır bağlı kalmıĢ Batı eğilimli seküler Cumhuriyet Türkiyesi ile Orta Doğu’da ve 

Doğu Avrupa’da 400 yıl hüküm sürmüĢ Osmanlı Ġmparatorluğu arasında belirgin bir zıtlık 

olduğunu kabul eden bu görüĢler, Türkiye’nin mevcut dıĢ politika giriĢimlerini, Osmanlıcı 

vizyonu canlandırmak Ģeklinde değerlendirmektedirler” (Çandar, 2010; 4). Burada bir tür 

imparatorlukçu yayılmacılık düĢüncesinin izlerini görmek mümkündür: “Türkiye artık 

Balkanlarda mutlak terkin sembolü haline gelmiĢ olan göçler politikasının yerini alacak 

alternatif ara politikalar üretmek zorundadır. Bu ara politikaların temelinde Balkanlardaki 

Osmanlı-Ġslâm kültürünün canlı tutulmasının yer alması kaçınılmazdır. …BoĢnak ve 

Arnavutların, bağımsız devletler olarak varlıklarını sürdürme çabaları, bu tabii müttefikler ile 

Türkiye arasındaki ortak tarihi kültür bağı temelinin desteklenmesini gerekli kılmaktadır” 

(Ortaylı, 2006; 58). Davutoğlu’nun yaklaĢımında temel bir unsur olan yayılmacılığın izleri 

aĢağıdaki uzun alıntıda görülebiliyor: “Oysa bahsettiğimiz içselleĢtirebilme kabiliyetiyle 

ilgilidir bu. Gerileme döneminde bile bu içselleĢtirme bozulmasın diye Tanzimat Dönemi’nde 

Hıristiyan unsurlar dıĢarı çıkmasın diye Tanzimat Fermanı yapılmıĢtır. Gerekçesi budur. 

Ancak, bilinen sebeplerle bu unsurlar, ayrılmayı tercih etmiĢtir. Osmanlı en son Arap 

unsurları bir arada tutma mücadelesi verdi. Sonuçta, kademe kademe Anadolu’ya çekildi. 

Ģimdi Türkiye, benzer bir süreci önce içerde sonra dıĢa dönük olarak yaĢama imtihanıyla karĢı 

karĢıyadır. Eğer bunu baĢarabilirse; yani, içselleĢtirebildiği ölçüde, dıĢarıda nüfuz edebilme 

imkanına sahip olacak. Aksi halde, içerde içselleĢtirememe ve dıĢarıda da nüfuz edemediği 

gibi dıĢlanma süreciyle karĢı karĢıya kalacak. Onun için iç siyasal parametreler artık, dıĢ 

siyasal parametrelerle daha alakalı ve doğrudan irtibatlı. Burada, Irak dolayısıyla karĢı karĢıya 

kalınan bir problem olarak Kuzey Irak meselesi çarpıcı bir misaldir. Aslında, hem Irak 
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sınırları hem de Ortadoğu sınırları yapaydır. Ġngilizler’in ve Fransızların izlediği siyasetin 

sonucudur. Bir ortak özelliği vardır. Bütün ülkelerin denize çıkıĢları vardır. Denize çıkıĢı 

olmayan ülke yoktur. Suriye’nin Akabe’ye çıkıĢı gibi, Irak’ın Körfez çıkıĢı gibi. Bunun sebebi 

bu ülkeler, deniz ticareti yapsınlar diye değildir. O zaman, hava kuvvetleri olmadığı için 

isteyince denizden müdahale edilebilsin diyedir. Eğer bugün Irak bölünürse, bu gerçek 

etrafında düĢünüldüğünde, Kuzey Irak’ta oluĢacak devlet eninde sonunda tam bir kara devleti 

olacak ve bir komĢu ülkeyle aynı pozisyona yönelmek zorunda kalacak. Ben bu senaryoyu 

hemen gerçeklenir bir senaryo olarak görmemekle birlikte, nihayet böyle bir durumda 

Ortadoğu’da var olan yapıların üstünde yeni iliĢkilerini beraberinde getirecek. Esas itibariyle 

Türkiye’nin kuzeyinde Irak da içinde olmak üzere mümkün olduğu kadar Kuzey Ortadoğu 

diyebileceğimiz bir coğrafyanın Kuzey Akdeniz’den Basra’ya kadar olan bölgenin tümünde 

ekonomik ve kültürel geçiĢenliği artıracak Ģekilde bu anlamda içselleĢtirmeye dayalı bir 

politika benimsemesi durumunda etkisi daha da geniĢleyecektir diyebiliriz” (Yarın Dergisi, 1 

ġubat 2007). Türkiye’nin yeni dıĢ politikasının “baĢ mimarı” sıfatını hak eden DıĢiĢleri 

Bakanı Ahmet Davutoğlu, bu politikanın yol gösterici ilkesinin “neo-Osmanlıcılık” yerine 

“komĢularla sıfır problem” olarak tanımlanması için büyük çaba da göstermektedir (Çandar, 

2010; 6). 

Bu bağlamda ilk bakmamız gereken, Türkiye'nin bu yaklaĢımlarıyla komĢularıyla olan 

sorunları ne derecede çözebildiğidir. Davutoğlu'nun, ilkelerini komĢularla sıfır problem, yakın 

ve dıĢ havzalardaki etkinlik, ritmik diplomasi, yeni bir diplomatik üslup ve çok boyutlu dıĢ 

politika olarak tespit ettiği yeni vizyon Türk dıĢ politikasının önünü açmaktadır. Bu vizyonla 

hareket eden Türkiye çevre bölgelerde coğrafi, kültürel, ekonomik derinliği ve tarihi 

sürekliliği ile bir merkez ülke olarak algılanabilir. Türkiye'nin merkez ülke özgünlüğü entegre 

politikalar üreten bir dıĢ politikayı zorunlu kılmaktadır. Türkiye'nin gücünü artırması çok 

kimlikli coğrafi niteliğini avantaja çevirmesi ve bütün dıĢ politika alanlarını tek bir resimde 

toplayacağı entegre dıĢ politikayı baĢarıyla sürdürebilmesine bağlıdır. Bu durumda edilgen bir 

dıĢ politika artık ihtimal dıĢı olarak görülebilir. Alanda olma ve oyun kurma beceresi olmazsa 

olmaz koĢullar olarak önümüze çıkmaktadır. Davutoğlu'nun çizdiği vizyon kendi içinde 

dinamik geliĢime müsait bir çerçeveye sahiptir. Bu dinamik bağlamın yeni hedefi çevre 

bölgelerle "maksimum iĢbirliğine" ulaĢmaktır (Aras, 2009). 

Suriye  

 En önemli baĢarı öyküsü hiç kuĢkusuz Suriye ile yaĢanandır. Artık iki ülke birbirlerini ticari 

ortak olarak tanımlamakta, iliĢkileri baltalayan klasik sorunlar, örneğin Suriye'nin PKK'ya 
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verdiği destek, Fırat nehrinin sularının paylaĢılmasında Türkiye'yi suçlayan tutumu ve 

Hatay'ın siyasi statüsüne dair izlediği politika, artık gündemi meĢgul etmemektedir (Hale, 

2009: Oğuzlu, 2009). Ġki ülke arasındaki serbest ticaret anlaĢması, Suriye'nin Türkiye'nin AB 

üyeliğini desteklemesi, Suriye'nin Ġsrail ile olan sorunlarının çözümünde Türkiye'nin desteğini 

istemesi not edilmesi gereken önemli geliĢmelerdir. Ortadoğu bölgesindeki hâkim Sünni 

rejimlerin aksine Türkiye, Suriye'yi dıĢlayan ve onu daha fazla Ġran'ın yörüngesine sokan bir 

politika izlemekten kaçınmıĢ, Ġsrail-Filistin sorununun çözümünde, Lübnan'da siyasi istikrarın 

sağlanmasında ve Irak'ın bir an önce kendi kendini yönetebilir bir seviyeye gelmesinde 

Suriye'nin kazanılması gerektiğine inanmıĢtır. Bu politika Ģu ana kadar önemli sonuçlar 

vermiĢtir (Davutoğlu, 2009; 47). 

Yunanistan  

Benzer bir sonuç Türkiye'nin Yunanistan'la olan iliĢkilerinde de gözlenmektedir. Her ne kadar 

Kıbrıs sorunu ve Ege Denizi'ne iliĢkin problemler çözülmüĢ olmasa da, taraflar karĢılıklı 

iĢbirliği geliĢtirebilmiĢ, mevcut sorunlarla bir arada yaĢamayı öğrenmiĢtir. Krizleri yönetmeye 

dayanan anlayıĢ ileride kriz üreten sorunların tamamının dönüĢmesine katkıda bunabilir mi, 

bu belki tartıĢılabilir ama, kesin olan Ģey iki tarafın da bu sürecin devamını arzuladığıdır. Bu 

çerçevede Yunanistan'ın Türkiye'nin AB üyeliğini desteklemesi, Kıbrıs sorunu yüzünden bu 

sürecin askıya alınmasını ve Kıbrıslı Rumların aĢırı milliyetçi bir perspektiften hareket ederek 

Türkiye-AB iliĢkilerini rehin alma giriĢimlerini engellemeye çalıĢması ve AB içinde 

Türkiye'nin üyeliğine iliĢkin artan muhalefeti bir Ģekilde dengelemesi dikkat çeken 

geliĢmelerdir. Davutoğlu’na göre Türkiye de Kıbrıs ile insani unsur dıĢında iki stratejik unsur 

açısından da ilgilenmek zorundadır: “Birincisi dar ölçekli stratejik önemlidir ki, Doğu 

Akdeniz’deki Türkiye-Yunanistan, KKTC-Kıbrıs Rum Kesimi dengeleri ile ilgilidir. Bu 

durum en çarpıcı bir Ģekilde son yıllarda yaĢanan füzeler krizi ile ortaya çıkmıĢ 

bulunmaktadır. Kıbrıs’a yerleĢtirilmesi düĢünülen füzelerle Yunan-Rum ittifakının askeri 

potansiyelinin Ege’deki adaların ulaĢım alanlarının ötesindeki Anadolu topraklarını da tehdit 

edecek güce ulaĢması ihtimali bizatihi Kıbrıs’ın güvenliğinin ötesinde stratejik boyutlar ihtiva 

etmekteydi. Güney ve Ġç Anadolu’yu menzili içine alacak böylesi bir tehdit Ermenistan, 

Rusya ve Suriye’den herhangi birinin de bu ittifaka doğrudan ya da dolaylı destek sağlamsı ile 

Türkiye’nin hiçbir güvenlik alanının kalmaması sonucunu doğurabilirdi. Böylesi bir tehdit 

ihtimali yüzer bir üs niteliğindeki Kıbrıs’ın Anadolu yarımadasın total güvenliği açısından 

taĢıdığı önemi bir kez daha ortaya koymuĢtur. Jeostratejik önemin ikinci boyutu ise geniĢ 

ölçekli stratejik önemdir ki, adanın bölgesel ve küresel stratejiler içindeki yeri ile ilgilidir. 
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Ortadoğu, Doğu Akdeniz, Ege, SüveyĢ Boğazı, Kızıldeniz, ve Körfez üzerinde stratejik 

hesaplar yapan hiçbir küresel ve bölgesel güç Kıbrıs adasını ihmal edemez. Kıbrıs bütün bu 

bölgelerin hepsine öylesine optimum bir uzaklıktadır ki, her birini doğrudan etkileyecek bir 

parametre niteliği taĢımaktadır. Türkiye bu parametre üzerinde yetmiĢli yıllarda elde ettiği 

stratejik avantajı statüyü korumaya yönelik defansif bir Kıbrıs politikasının unsuru olarak 

değil, diplomatik nitelikli ofansif bir deniz stratejinin temel dayanaklarından birisi olarak 

değerlendirmelidir. Bu çerçevede Kıbrıs, Türkiye’nin Hazar-Karadeniz-Boğazlar-Ege Denizi-

Doğu Akdeniz-SüveyĢ-Basra Körfezi hattında oluĢan yakın deniz kuĢağı ile ilgili genel deniz 

stratejisinin kilit unsuru olarak özel bir önem taĢımaktadır” (Davutoğlu, 2009; 179-108). 

Yunanistan, yüzü AB'ye dönük bir Türkiye'yi, süreçten kopartılmıĢ bir Türkiye'ye tercih eder 

bir noktaya geldiğinden, bu tutumunun devam edeceğini söylemek abartılı olmayacaktır. 

Davutoğlu anlayıĢını geçmiĢ yaklaĢımlardan farklılaĢtıran bir nokta, Türkiye'nin artık 

Yunanistan'ı ciddiye almaya baĢlaması ve AB üyelik süreci çerçevesinde kazanılması gereken 

bir ülke olarak algılamasıdır. Eski anlayıĢ Yunanistan'ı gerçek bir Avrupalı olarak görmeyi 

reddeden, Yunanistan'ın yarattığı sorunları AB'nin güçlü ülkeleri üzerinden çözmeye çalıĢan 

bir yaklaĢımdı. Umulan Ģey, AB'nin güçlü ülkelerinin Türkiye'nin AB üyeliğini istemeye 

baĢlamalarıyla beraber Yunanistan üzerinde baskı kurmaları ve Yunanistan'ın bu süreci 

engellemesine muhalefet etmeleriydi. Burada Yunanistan kendi baĢına önemli bir aktör olarak 

değerlendirilmiyordu. Türkiye artık bu yaklaĢımı geride bırakmıĢtır ve bunun olumlu 

sonuçları ortadadır (Davutoğlu, 2009; 47). 

Irak  

Davutoğlu yaklaĢımının Irak'la iliĢkiler bağlamında öngördüğü politika, ABD'nin Irak'a askeri 

müdahalesi neticesinde ortaya çıkan sonuç çerçevesinde değerlendirilmelidir. “BaĢlangıçta 

Türkiye, Saddam rejiminin güç kullanılarak değiĢtirilmesine direnmiĢ, bunun Irak'ın parçalan-

ması riskini taĢıdığını belirtmiĢ ve krizin daha çok diplomatik yollardan çözülmesine 

çalıĢmıĢtır. Irak'a komĢu ülkelerin bölgesel bir zeminde hareket etmelerinde Türkiye etkili bir 

rol oynamıĢtır. Bu bağlamda ABD'nin Türkiye'nin toprakları üzerinden Irak'ı iĢgal etmesine 

yönelik talepleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından reddedilmiĢtir. Her ne kadar bu 

yöndeki Meclis kararının Türkiye-ABD iliĢkilerini olumsuz etkilediği birçok gözlemci 

tarafından kabul edilmiĢse de, Meclisin takınmıĢ olduğu tutum Davutoğlu anlayıĢıyla 

uyumludur” (Oğuzlu, 2009;47). Burada esas olan bölgesel sorunların öncelikle bölgesel 

aktörler tarafından halledilmesi gerektiğidir. ĠĢgal neticesine yeni bir durum ortaya çıkmıĢ, 

Türkiye de dıĢ politikasını yeniden düzenlemek zorunda kalmıĢtır. Buna göre, iĢgalden sonra 
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esas olan Irak'ın bir an önce içeride istikrarlı bir yönetime kavuĢması, parçalanma risklerini 

geride bırakması ve mümkün olan en kısa zaman içinde iĢgalci Amerikan güçlerinin Irak'ı 

terk etmesidir. Türkiye bu çerçevede iki konuya özel önem vermiĢtir. Bunlardan birincisi 

Iraklı Kürt grupların bağımsızlık yönündeki taleplerinin engellenmesi, diğeri de Iraklı Sünni 

grupların bir an önce yeni duruma adapte olarak siyasi sürece dâhil olmalarıdır. Kürtler söz 

konusu olduğunda Davutoğlu stratejisi, PKK sorununun bir an önce halledilmesi ile Türkiye 

ve Iraklı Kürt gruplar arasındaki iliĢkilerin daha sağlıklı bir zeminde yürütülmesini 

amaçlamıĢ, bunun yanında Türkiye'nin Iraklı Kürt grupları kazanması gerektiği vurgusunu 

yapmıĢtır (Hale, 2009). Temel mantık, Türkiye'nin kendi Kürt sorununu içeride çözmeye 

yönelik adımlar atması ve Kuzey Irak'taki devletleĢme sürecinin Türkiye'nin kendi üniter 

yapısını etkilememesidir. Ayrıca, Iraklı Kürtlerin mümkün olabilen bütün araçlar vasıtasıyla 

Türkiye'ye yaklaĢmalarının sağlanması ve kendi geleceklerini Türkiye ile geliĢtirecekleri iyi 

iliĢkilerde görmeleri amaçlanmıĢtır. “Irak'ın bir an önce istikrara kavuĢması ve tek parça 

yaĢamaya devam etmesi, Türkiye'nin kendi güvenliği için elzem görülmüĢ ve bunun olması 

için çeĢitli adımlar atılmıĢtır. Bu çerçevede Türkiye taraflar arasında ortak geçmiĢten gelen 

bağlara ve aynı coğrafyada yaĢıyor olmanın getirdiği ortak bölgesel kimliğe vurgu yapmıĢtır. 

Davutoğlu yaklaĢımının Türkiye'nin Irak'a iliĢkin temel politikasını belirlediğini söylemek 

belki abartılı bir ifade olacaktır ama son dönemde yaĢanan geliĢmeler, özellikle Ankara ile 

Erbil arasında, bu yöndeki geliĢmeleri pekiĢtirmektedir. Türkiye'nin güvenliği, Iraklı 

Kürtlerin kendi geleceklerini Türkiye ile geliĢtirecekleri yakın iĢbirliğinde görmeleri ile 

mümkün olabilir. Bölgenin Türkiye'ye ekonomik anlamda bağımlı duruma getirilmesi, 

bölgedeki enerji kaynaklarının çıkartılıp, Batılı pazarlara nakledilmesinde Türkiye 

güzergâhının kullanılması, bölgede Türk kültürünün yaygınlaĢması adına sosyal, kültürel ve 

eğitim faaliyetlerinin hız kazanması özellikle önemsenmelidir. “Irak söz konusu olduğunda 

Davutoğlu anlayıĢının bir diğer ayırıcı özelliği, Türkiye'nin sadece Irak'ın kuzeyine değil, 

ülkenin bütününe yönelik bir bakıĢ açısı geliĢtirmesidir. Bu bağlamda, ġii ve Sünni Araplar, 

Türkmenlerle beraber, en az Kürt gruplar kadar dikkate alınması gereken aktörlerdir. Asıl 

onlarla geliĢtirilecek iyi iliĢkiler bir yandan Irak'ın bütünlüğünün diğer yandan Türkiye-Irak 

iliĢkilerinin iĢbirliği çerçevesinde yürümesinin garantisi olabilir” (Oğuzlu, 2009; 47). 

Amerika Birleşik Devletleri 

Davutoğlu’na göre ABD’yi II. Dünya SavaĢı sonrası sistemin hegemonik gücü haline getiren 

temel unsur, uluslararası hukukun ve bu hukuku hayata geçiren uluslararası kurumların, bu 

ülkenin siyaset yapımcıları tarafından son derece etkin bir Ģekilde kullanılmıĢ olmasıdır. “II. 
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Dünya SavaĢından bu yana süren geliĢmeler göstermiĢtir ki, ABD’nin küresel düzendeki 

merkezi konumunun anahtarı Avrasya stratejisidir. Bu stratejinin temel unsuru da kıta-aĢırı 

müdahale kapasitesi ve ittifaklar politikasıdır. Soğuk SavaĢ sürecince çift kutuplu bir 

uluslararası sahnede cereyan eden bu hegemonik düzen jeopolitiği, Soğuk SavaĢ sonrası 

düzende de bir güçler dengesi içinde etkisini sürdürmeye devam edecektir. ABD, Avrasya 

içindeki diğer büyük güçlerin konumlarını ve stratejik tercihlerini yeni dengeler kurarak 

yönlendirmeye devam ettiği sürece küresel dengeleyici konumunu koruyacaktır” (Davutoğlu, 

2009; 229).  ABD’nin uluslararası iliĢkiler alanına müdahale biçimleri de Davutoğlu 

tarafından baĢarılı bulunmaktadır. “Bosna bunalımını son derece etkin bir diplomasi için 

kullanan ABD böylece hem Avrupa’nın bunalım çözme ve güç kullanma konusundaki iç 

zaaflarını ortaya koymuĢ, hem de ABD ve NATO olmaksızın Avrupa’nın iç güvenlik 

meselelerinin çözülemeyeceğini göstererek fiili olarak bölgeye girme Ģansı elde etmiĢtir…” 

(Davutoğlu, 2009; 295). Davutoğlu yeni dönemin gerçekçi tutumunun ne olduğunu tamamıyla 

kavramıĢ, bu anlamda yeni bir gerçekçilik ve muhafazakârlık geliĢtirmiĢtir. Bu noktada temel 

bir unsur ABD yanlılığı olmaktadır: “Ancak, 19.yüzyıldan farklı olarak yeni konjonktürdeki 

en önemli faktör ABD’dir ki, ABD’nin bölgesel etkinliğini Germen ve Slav etkinlik alanları 

dıĢında kalan unsurlara dayandırmasını gerekli kılmaktadır. (...) Türkiye bu noktada Almanya 

ve Rusya’yı karĢısına almadan ve bu ülkelerle diplomatik teması kesmeden, ABD ile kesiĢen 

bölgesel hesaplarının realize edilmesine çalıĢmalıdır” (Davutoğlu, 2009; 315-316). 

Türkiye’nin ABD ile stratejik müttefik olması günümüzde sıkça dile getirilmektedir. 

Davutoğlu Stratejik Derinlik’te Ģöyle diyor: “Türkiye’nin NATO içindeki rolünün 

Ortadoğu’dan çok Balkanlar ve Doğu Avrupa ile ilintilendirilmesi Balkan politikamız 

açısından büyük bir önem taĢımaktadır. Meselenin AB ve BM forumlarında yoğunlaĢması 

Türkiye’nin etki alanını azaltacaktır. (...) Türkiye’nin NATO içinde Ortadoğu’ya yönelik bir 

rol üstlenmesi Türkiye’yi risk üstlenen edilgen bir ülke yaparken, Balkanlara ve Doğu 

Avrupa’ya yönelik bir rol, Türkiye’yi daha etken ve kendisini dıĢlayan Avrupa karĢısında 

daha güçlü kılacaktır. Böyle bir tanımlama gelecekte bölgede Türkiye’ye yakın BoĢnaklar ve 

Arnavutlara yakın politika geliĢtirmek zorunda kalacak olan ABD’nin tercihlerine de yakın 

olacaktır” (Davutoğlu, 2009; 321). 

İran ve Rusya 

Günümüzde Türkiye-Ġran iliĢkileri, 1979 Devrimi’nden sonra yaĢanan siyasi ve ekonomik 

iliĢkilerin en parlak dönemi olarak gösterilmektedir. Genel olarak bakıldığında 1990’lı 

yıllarda gergin olan iliĢkiler 2000’li yıllarda yumuĢamıĢ ve karĢılıklı olarak ekonomik ve 
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siyasi iliĢkilerin geliĢtirilmesi çabasına dönülmüĢtür. Öncelikle Türkiye-Ġran iliĢkilerindeki 

olumlu havayı, Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleri ile iliĢkilerinin geliĢtirilmesini öngören, 

arabulucu rolünün ön planda tutulduğu yeni dıĢ politika vizyonunun bir uzantısı olarak 

görmek gerekir. Ayrıca Türkiye’nin Ġran’a yönelik dıĢ politikasında geçmiĢteki tehdit 

algılayıĢından kurtulması da iliĢkilerin yumuĢamasında önemli bir etkendir. Irak savaĢı 

sonrasındaki Ortadoğu’daki geliĢmeler de iĢbirliği yapma ihtiyacını arttırmıĢtır. Bu güvenlik 

iliĢkilerini Ģekillendiren iki önemli faktör söz konusudur. Ġlki iliĢkilerin güvenlik boyutu ile 

alakalıdır. Ġran’ın Türkiye ile güvenlik iĢbirliğine iten sebeplerden birincisi ABD’nin PKK’yı 

Ġran’a karĢı kullanabileceği endiĢesidir. Ġkincisi Irak’a yerleĢmiĢ olan Halkın Mücahit 

Örgütü’nün kendisine karĢı kullanılması endiĢesidir. Üçüncüsü PKK’nın Mart 2004’te Ġran 

içinde PJAK adlı bir örgüt kurması, bu örgütün Ġran’a karĢı faaliyete geçmesidir. Dördüncüsü 

ABD ile yaĢanan gerginlik ve iliĢkilerin geleceğinin belirsizliği karĢısında Türkiye’yi 

kendisine karĢı düzenlenebilecek faaliyetlerden uzak tutmak istemesidir.  Ġkinci olarak ise 

iliĢkilerin bir de ekonomik boyutu söz konusudur. Ġran ile Türkiye arasında ekonomik 

iliĢkilerin son 5-6 yıldır arttığını görüyoruz. Türkiye özellikle son dönemlerde komĢuları ile 

ticari iliĢkilerin geliĢtirilmesi politikasını benimsemiĢtir. KarĢılıklı yapılan ziyaretler ve 

anlaĢmalar da iĢbirliğini arttırma çabalarına verilen önemi göstermektedir (Karacauslu, 2010; 

203-210).   

Davutoğlu'nun dıĢ politika anlayıĢı ise Ġran ve Rusya gibi iki önemli bölgesel gücün 

Türkiye'nin güvenliği ve ekonomik çıkarları açısından önemli olduğu gerçeğini de kabul 

etmektedir. Rusya ve Ġran her ne kadar tarihten ve coğrafyadan kaynaklanan sebeplerden 

dolayı Türkiye'nin bölgesel rakipleri olarak görülseler de, son dönemde yaĢanmaya baĢlanan 

iliĢkiler taraflar arasındaki iĢbirliğinin, rekabetten daha fazla ön plana çıkmaya baĢladığını 

göstermektedir. Rusya ve Ġran, Türkiye'nin enerji ihtiyacı açısından önemli ülkelerdir. Ġki 

ülkeyi önemli kılan diğer bir faktör bu ülkelerin baĢta ABD olmak üzere Batı devletleriyle 

yaĢadığı problemlerin, Türkiye'nin bu ülkelerle yaĢadığı iliĢkileri olumsuz etkileme po-

tansiyeline sahip olmasıdır. Burada önemli olan husus: Türkiye’nin, Ġran ve Rusya'nın Batı ile 

kavgalı olmasına ve iki taraf arasında muhtemel bir askeri çatıĢma çıkmasına müsamaha gös-

teremeyeceğidir (Hale, 2009). Bu Türkiye'nin en önemli dıĢ politika çıkarlarındandır. Bu 

bağlamda, Türkiye, NATO ve Rusya arasındaki iliĢkilerde Rusya'nın hassasiyetlerini dikkate 

alan bir tutum benimsemiĢ, Ġran'ın nükleer silah edinme çabalarından dolayı yaĢanan krizde 

daha çok Avrupa Birliği'nin benimsediği diplomatik ve ekonomik metotları desteklemiĢtir. 

NATO'nun geniĢleyerek Ukrayna ve Gürcistan'ı üye kabul etmesi, Karadeniz'in bir NATO 
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denizine dönüĢmesi, Bulgaristan ve Romanya'da NATO askeri üslerinin inĢa edilmesi 

konularında, Türkiye, Rusya'nın dile getirmekte olduğu itirazlara sempati ile bakmaktadır. 

2008 yılı Ağustos ayında yaĢanan kısa süreli Rus-Gürcü savaĢı göstermiĢtir ki, Rusya asla 

küçümsenmemesi gereken bir ülkedir. Bölge barıĢı için, Türkiye'nin Rusya ile iyi 

geçinmekten baĢka bir yolu yoktur. Kafkasya Ġstikrar ve ĠĢbirliği Platformu önerisinin temel 

mantığı, bölgedeki sorunların bir an önce çözülerek, Rusya'nın bu sorunları bahane ederek 

bölgedeki etkinliğini artırmasını önlemektir (Oğuzlu, 2009; 458-49). 

İslam Dünyası 

Ġslam toplumları küreselleĢme sürecinin ayrık otları gibi gösterilerek insanlığın genel 

serüveninin dıĢına itilmeye çalıĢılmaktadır. Ġslam medeniyetinin tarihî tecrübesi 

anlaĢılmaksızın, Ġslam Dünyası kavramının bizatihi kendisi yeniden yorumlanmaksızın ve 

nihayet Ġslam toplumlarının bir bütün olarak ve tek tek modernleĢme serüvenlerinin ana 

dinamikleri ortaya konmaksızın önümüzdeki dönemde yaĢanacak derin yüzleĢmelere nüfuz 

edebilmek de, bu yüzleĢmelerin ortaya çıkaracağı yeni konjonktürlere intibak edebilmek de 

mümkün değildir. Ġslam Dünyasının küreselleĢme süreci içinde yaĢamakta olduğu bu 

gerilimler, Ġslam medeniyetinin bir taraftan hayat alanı bulduğu coğrafî mekanın diğer 

taraftan da içinden geçerek olgunlaĢtığı tarihî sürecin ürünüdür. Aslında hem coğrafî hem de 

tarihî faktörler bir kültür birikimi olarak Ġslam medeniyetini, bir demografik-coğrafî ünite 

olarak Ġslam Dünyasını ve nihayet bir demografik-inanç birimi olarak Ġslam toplumlarını, 

yaĢanan bu sürecin en temel unsurları haline getirmektedir. Ġslam toplumlarının küreselleĢme 

süreci ile köklü ve sağlıklı bir yüzleĢme içine girmeksizin tarihte yeniden etkin 

olabilmelerinin güç olduğu gerçeği açıktır. Ancak öte yandan, Ġslam medeniyet birikimi ile 

çift yönlü bir alıĢveriĢ içine giremeyen bir sürecin de gerçekten küreselleĢebilmesi 

imkânsızdır. Ġslam Dünyası bu yönüyle küreselleĢmenin etkilediği bir havza olduğu kadar 

baĢlıbaĢına kendi ekseninde küreselleĢtirici bir nitelik taĢımaktadır (Davutoğlu, 2002; 1-2). 

Davutoğlu’na göre yeni dönemde “Türkiye Ġslam Dünyası ile olan iliĢkilerini yukarıda 

çerçevesini çizdiğimiz uluslararası konjonktür içinde yeniden değerlendirmek zorundadır. 

Türkiye’nin her vesile ile zikredildiği gibi Doğu ile Batı, Asya ile Avrupa arasında kültürel, 

siyasal ve ekonomik bir köprü rolünü oynayabilmesi için her iki taraf nezdinde de özgüvene 

dayalı güçlü bir kültürel aidiyet hissi, istikrarlı bir tavır, psikolojik reflekslerden uzak 

ağırbaĢlı ve rasyonel bir duruĢ belirlemesi gerekir. Ġslam Dünyasına yönelik muhtemel tehdit 

senaryolarını Batı’ya, Batı’nın stratejik argümanlarını Doğu’ya taĢıyan bir görüntü 

konjonktürel getiriler sağlasa da, kalıcı ve saygın bir uluslararası konum elde edilmesini 
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imkansız kılar”(Davutoğlu, 2009; 262). Davutoğlu’na göre,  Türkiye-Suudi Arabistan 

iliĢkilerini bölgedeki barıĢa katkı yapacaktır. Suudi DıĢiĢleri Bakanı Faysal, Gazze'den Yemen 

sorununa Türkiye'nin sorun çözücü niteliğinin ve potansiyel rolünün altını çizmiĢtir. Ġki ülke 

arasında iliĢkiler iyi seyrediyor ve geliĢme eğiliminde. KarĢılıklı üst düzey ziyaretler ve 6 

milyar dolara yaklaĢan dıĢ ticaret iyi iliĢkilerin göstergesidir. Suudi Arabistan yıllık 150 

milyar dolar bütçe fazlası ile önümüzdeki dört yılda 600 milyar dolarlık bir makro yatırım 

planı yapmaktadır. Türkiye inĢaat sektöründe bölgede ikincidir ve değerlendirilebilecek yeni 

imkânlara sahiptir. Arap yarımadasının baĢat ülkesi ve en büyük Arap ekonomisi olan Suudi 

Arabistan, bölgede etkili bir rol oynamaya devam edecektir (Davutoğlu, 1994). Filistin'de iç 

barıĢ, Lübnan'da hükümetin kurulması ve Suriye-Lübnan iliĢkilerinde Suudi diplomasisinin 

katkıları vardır. Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Suriye'yi yakınlaĢtırma giriĢimleri, bölgede 

bir dizi olumlu geliĢmenin önünü açmıĢtır. Kral Abdullah'ın giriĢimiyle oluĢan Arap barıĢ 

planı ile Türkiye'nin Filistin sorununa yaklaĢımı örtüĢmektedir. Türkiye'nin Körfez ĠĢbirliği 

Konseyi ile kurduğu stratejik diyalogun geliĢtirilmesine özel önem veriliyor. Türkiye bir 

anlamda AB ve NATO ile bir köprü görevi üslenmektedir (Aras, 2010a). Davutoğlu’na göre 

bu da yetmez; Türkiye’nin Doğu ile Batı arasında bir köprü rolü oynamaktan bir bölgesel 

güce ve bir merkez ülke konumuna doğru geçiĢi sağlaması gerekir. Merkez ülkeler tarihi, 

stratejik ve coğrafi derinliği olan ülkelerdir. Davutoğlu’na göre Türkiye’nin coğrafi ve tarihsel 

derinliğe dayanan stratejik derinliği mevcuttur. Davutoğlu dünya çapında yaĢanan sorunların 

yoğun bir “medeniyet bunalımı” olduğu, yalnızca bir medeniyet çatıĢması değil, yeni bir 

medeniyet sentezi ve açılımını gerekli kıldığı düĢünüyor. Böyle bir konjonktürde “Türkiye 

tarihi derinliği ile stratejik derinliği arasında yeni ve anlamlı bir bütün oluĢturma ve bu bütünü 

coğrafi derinlik içinde hayata geçirme sorumluluğu ile karĢı karĢıyadır.” Eğer böyle bir 

açılımı gerçekleĢtirebilirse, merkez bir ülke konumu kazanacaktır. Davutoğlu Türkiye’yi diğer 

bir çok ülkeden farklı bir konumda görmektedir: “Bizi diğer toplumlardan farklılaĢtırarak 

tarih sahnesine özel bir konumla çıkartacak olan da temelle bu özgün niteliklerimizdir” 

(Davutoğlu, 2009; 563). Davutoğlu, MÜSĠAD’da yaptığı bir konuĢmada Ģöyle diyor: “Türk 

dıĢ politikası aynı anda birçok problemle ilgilenmek durumunda. Türkiye 1960’ların, hatta 10 

yıl öncesinin statik politikalarıyla uluslar arası arenada tutunamaz. Artık her devlet kendi 

çıkarlarına göre olayları ve iliĢkileri Ģekillendirme politikası uygulamaktadır” (Güler, 2008; 

17-18). Aynı toplantıda kendine sorulan sorulara yanıt veriyor: 
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(1) Türkiye bir çevre ülke değil, merkez ülkedir. Ne AB’nin ne de Ortadoğu’nun periferisinde 

yer alır. (2) Türkiye bugün artık Soğuk SavaĢ döneminin söylemi olan “bölgesel güç” sıfatıyla 

tanımlanamaz. Bir merkez ülkedir ve küresel güç olma yolunda ilerlemektedir. 

 

Olumlu görülen bir geliĢme hiç kuĢkusuz Türkiye'nin bölgesel sorunların çözümünde oy-

namaya baĢladığı arabulucu ve kolaylaĢtırıcı misyondur. “Bu bağlamda Türk yetkililer, baĢta 

Davutoğlu olmak üzere, Ġsrail ve Filistin Yönetimi arasındaki görüĢme sürecine HAMAS'ın 

dâhil edilmesi yönünde adımlar atmıĢ, HAMAS'ın seçimle iĢbaĢına gelmiĢ yöneticilerinin 

Ġsrail tarafından meĢru görülmesine çalıĢmıĢ ve HAMAS'ı Ġsrail'in egemenliğini tanımaya ve 

zor kullanma stratejisini terk etmeye davet etmiĢtir. Türkiye, Ġsrail ile Suriye arasındaki 

doğrudan görüĢmelere dolaylı destek vermiĢ, tarafların temsilcilerini Ġstanbul'da biraraya 

getirmiĢtir. Irak'taki Sünni grupların ülkelerindeki siyasi sürece dâhil edilmeleri adına, Sünni 

Araplarla diğer Iraklı gruplar ve Amerikalı temsilciler arasındaki temasların kurulmasında da 

Türkiye önemli roller oynamıĢtır. Türkiye ayrıca, Pakistan ve Afganistan liderlerini bir araya 

getirerek taraflar arasındaki yanlıĢ anlaĢılmaların giderilmesine çalıĢmıĢtır. Bu yöndeki Türk 

adımları hem bölge ülkelerinin hem de Batılı ülkelerin kamuoyları ve medyaları tarafından 

takdir edilmektedir” (Oğuzlu, 2009; 49). 

Balkanlar ve AB 

Davutoğlu, Türkiye’nin Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu’ya sırtını dönemeyeceğini ileri 

sürmektedir. “… Soğuk SavaĢ fiilen bitmiĢ olmakla birlikte Soğuk SavaĢ sonrası dönemin 

uluslararası dengelerini ve hukukunu belirleyecek olan nihai düzenlemeler ve anlaĢmalar 

halen yapılmamıĢtır. Bu açıdan ele alındığında Soğuk SavaĢı bitiren ateĢkesler yapılmıĢ, 

ancak yeni güç dengelerini yansıtan nihai düzenlemeleri de kapsayan geniĢ ölçekli bir 

yenidünya düzeni oluĢturulamamıĢtır” (Davutoğlu, 2009; 559). Türkiye’ye böyle bir boĢlukta 

misyon biçiliyor. Kafkasya için “Bölgesel bağlantılar açısından bir mukayese yapmak 

gerekirse Kafkaslar’da Azerbaycan, Balkanlar ise Arnavutluk istikrarlı ve güçlü bir bölgesel 

konum kazanmadıkça, Türkiye’nin her iki bölgedeki ağırlığını arttırabilmesi de, yakın deniz 

havzası içinde olmakla birlikte sınır-ötesi etkinlik alanları içinde kalan Adriyatik ve Hazar’a 

yönelik politikalar geliĢtirebilmesi de mümkün olamaz” (Davutoğlu, 2009; 127-128) diyerek 

Balkan ve Kafkasya politikalarını özetlemiĢtir. Davutoğlu, Sırbistan’ın Politika gazetesinde 

yayınlanan makalesinde Ģu ifadeler kullanmıĢtır: “Tarihi süreç, kültürel etkileĢimler, farklı 

etnik, dini ve kültürel değerlere sahip insanların birlikte yaĢamaları gibi pek çok unsur, 

Balkanların toplumsal altyapısını oluĢturmaktadır. Balkanlar coğrafyasını sorunlarından ne 



 

755 

 

kadar hızlı arındırabilirsek ve özellikle ekonomik planda entegrasyonu ne kadar çok 

güçlendirebilirsek, bölgemizin AB ve NATO gibi Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumları ile 

bütünleĢmesini aynı ölçüde kolaylaĢtırabileceğiz. AB ve NATO üyelikleri tüm Balkan 

ülkelerinin ortak hedefidir. Her ülke açısından bu süreçlerin farklı koĢulları bulunmaktadır. 

Fakat önemli olan bu yönelimi korumak, hep birlikte yürütmek ve geliĢtirmektir. Balkan 

ülkelerinin bu yönde güçlü bir siyasi irade sergiliyor olmaları bu noktada öne çıkmaktadır” 

(Davutoğlu, 2009a). Buna ek olarak Davutoğlu, Arnavutluk’un Gazeta Shqiptare gazetesinde 

ise yine Balkanlarla ilgili olarak Ģu vurguyu yapar: “1990’lardan itibaren uluslararası 

politikada gözlemlediğimiz dramatik değiĢiklikler Avrupa düzeyinde ve küresel düzeyde 

güvenlik kavramına da yepyeni boyutlar getirmiĢtir. Bu yeni koĢullar bağlamında, günümüzde 

Balkanların güvenliği ile ilgili kaygıların bölgesel boyutları aĢarak bütün dünyayı ilgilendirir 

nitelikte olması gerektiğini kabul etmek gerekmektedir. Bunun en önemli nedeni, dünyanın 

belli baĢlı büyük devletlerinin Balkanlardaki politik dinamiklerle ilgilenmeleri ve bu ilginin 

giderek artacak olmasıdır.  

Günümüzde Balkanların güvenliğini geniĢ Avrupa bağlamında ele alma mecburiyeti vardır. 

Bu durum, geniĢ Avrupa güvenlik sisteminin çekirdeğinde bulunan Arnavutluğun Avrupa 

Atlantik sistemiyle entegrasyonunun taĢıdığı önemi ortaya koymaktadır.  Bu çerçeve nazarı 

itibara alındığında, Balkanlarda güvenlik ve istikrarın korunması, Türkiye’nin dıĢ politika 

öncelikleri arasında yer almaktadır. Türkiye, uluslararası toplumun diğer üyeleri ile birlikte, 

Arnavutluğun, Balkanlardaki istikrara hizmet eden barıĢçı ve dengeli politikalarını takdirle 

izlemekte, böylesine güvenilir ve dost bir ülkeyle NATO bağlamında müttefik olmaktan 

kıvanç duymaktadır. Türkiye aynı zamanda Arnavutluğun geçtiğimiz Nisan ayında yaptığı 

Avrupa Birliğine üyelik baĢvurusunu ve üyelik sürecini yürekten desteklemektedir. Balkan 

ülkeleri günümüzde de ortak tarih, kader ve geleceğe sahiptir. Balkan tarihin her döneminde 

Avrupa’nın kültürel zenginlik odaklarından birini teĢkil etmiĢtir. Avrupa tarihinde 16. 

yüzyılda kadar geriye baktığımızda Balkan kentlerinin Batı Avrupa kentlerinden daha fazla 

refah içinde yaĢadıklarını görmek mümkündür. Balkan tarihinin belleklere kazınmıĢ olan acılı 

yanlarını unutmak zor olsa da insanların yapısı acılarla yaĢamaya müsait olmadığından sona 

ermiĢ buhranların izlerini bir taraf bırakarak Balkan ülkelerinin güç birliği yapmaları 

gerekmektedir. Bu kapsamda bölgesel bütünleĢme ve iĢbirliği önem taĢımaktadır. Bu 

bağlamda Balkanlarda yeni bir bölgesel yaklaĢıma da ihtiyaç duyulmaktadır” (Davutoğlu, 

2009b). Davutoğlu, bu yaklaĢımı “Kafkas istikrar ve ĠĢbirliği Platformu” olarak adlandırmıĢ 

ve bu platform’un, Rusya, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’yi içermesi 
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gerektiğini belirtmiĢtir. Bu platform ise ekonomik iĢbirliğinden enerji iĢbirliğine kadar bir 

alanda bölgesel geliĢmeyi devam ettirmeyi ve ilerletmeyi amaçlamaktadır (Aras, 2009; 136).  

 Davutoğlu: “Batı-dıĢı medeniyet havzalarının tarihçileri kimi zaman kendi medeniyet 

havzalarına bir nesne olarak batı tarihçilerinden daha dıĢlayıcı bir tavır ile yaklaĢmaktadır. 

Bunda tarihin siyasî ve ideolojik içerikli modernleĢme projelerine bir tür meĢrulaĢtırıcı destek 

alanı olarak görülmesinin önemli bir payı vardır. Türk tarih tezi oluĢturma çabalarında 

Selçuklu ve Osmanlı döneminin atlanarak yeni bir tarihin Ġslam-öncesi Türk ve Anadolu 

kültürlerine dayalı olarak kurulma çabası, Mısır'daki devrimden sonra Mısır'ın Afrikalı 

kimliğini Firavunların altın çağları ile bütünleĢtirerek öne çıkaran tarih tezlerinin 

geliĢtirilmesi, Irak'ta Mezopotamya tarihinin yine özellikle Osmanlı, genelde de Ġslam tarihi 

atlanarak Babil’e referansla tekrar kurulma çabası, modern Hindistan'ın oluĢma sürecinde 

sömürge- öncesi Babur ve Hint sultanlıkları dönemi atlanarak ortak Ârî köken dolayısıyla 

Avrupa ile daha kolay uyum sağlayabilecek antik Hint değerleri etrafında bir tarih bilincinin 

geliĢtirilmeye çalıĢılması bu çerçevede zikredilebilecek örneklerin baĢında gelmektedir 

(Davutoğlu, 1999; 5)” diyerek batı ile aramızdaki çarpık anlaĢılmayı net bir biçimde ortaya 

koymuĢtur. Avrupa Birliği ile iliĢkilerinde ise Davutoğlu, Türk-Ġtalyan Forumunda Ģu 

ifadeleri kullanmıĢtır: “Türkiye’nin üyeliği, AB’ne gelecekte gereksinim duyacağı zinde 

enerjiyi ve dinamizmi zerkederek Birliğin küresel konumunu güçlendirmek bakımından bir 

fırsat teĢkil edecektir. Üstelik Türkiye ve AB, Avrupa kıtasının geleceğine yönelik ortak bir 

vizyonu paylaĢmaktadırlar. Bu vizyon, yumuĢak gücünü artıran, evrensel değerlerini ileriye 

taĢıyan, yekpare olmadan çeĢitliliği teĢvik eden ve küresel siyasetin kendine güven duyan bir 

oyuncusu haline gelmiĢ bir Avrupa kurgulamaktadır. Türkiye’nin üyeliği Avrupa’nın bu ortak 

vizyona ulaĢmasına yardımcı olacak; Avrupa’ya, dünyanın diğer bölgelerine olumlu yönde 

değiĢim için örnek ve ilham kaynağı olmak için gerekli gücü verecektir.Türkiye’nin 

komĢuları baĢta olmak üzere yakın çevresiyle iliĢkilerini geliĢtirmek ve zenginleĢtirmeye 

yönelik çabalarını, basite indirgeyerek “Batı’dan uzaklaĢmak” biçiminde değerlendiren bazı 

yorum ve analizlerin görüldüğü bugünlerde Ģu hususun altını bir kez daha çizmek isterim: 

Türkiye’nin temel stratejik hedefi ve devlet politikası, Avrupa Birliği’ne tam üyeliktir. Bu 

hedefimiz hiçbir zaman değiĢmemiĢtir. AB süreci, gerek dıĢ politikamızdaki ağırlığı, gerek 

sağladığı siyasi ve ekonomik dönüĢüm ile Türkiye’nin toplumsal ve siyasal yaĢamının en 

önemli parçalarından birini teĢkil etmektedir. Avrupa modelini esas alan modernleĢme 

çabalarımızın on sekizinci yüzyıla kadar uzandığı göz ardı edilmemelidir. Avrupa’yla 

bütünleĢme Türkiye için bu nedenle tarihsel bir süreç ve stratejik bir önceliktir. Öte yandan, 
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yeterince takdir görmediğini düĢündüğüm bir konuyu bu vesileyle hatırlatmakta fayda 

görüyorum: Türkiye, bölgesel ve uluslararası planda faal ve dinamik bir etkileĢim 

hedeflerken,  çok taraflı dıĢ politikasını Avrupa Birliği’ne tam üyelik perspektifi bulunan, 

katılım müzakerelerine baĢlamıĢ bir aday ülke olarak yürütmektedir. Kültürel, tarihi ve 

coğrafi bağlarının bulunduğu çeĢitli bölge ve ülkelerle her konuyu esas olarak kendi 

mecrasında değerlendirirken, bu zihniyetle hareket etmekteyiz. Avrupa Birliği’nin mevcut 

üyeleriyle kıyaslandığında, Türkiye’yi müzakerelere götüren yol daha uzun ve meĢakkatli 

olmuĢtur. Bu yol, çoğu kez umulanın ötesinde güçlükler içermiĢtir. Geçen yıllar zarfında, pek 

çok iniĢleri ve çıkıĢları olmuĢtur. Ancak bugüne kadar olduğu gibi, gelecekte de bu iliĢkilerin 

sürekli ilerleme kaydedeceğinden hiçbir Ģüphem yoktur. Zira ülkemizdeki temel hak ve 

özgürlüklerin kapsamının geniĢletilmesini amaçlayan reformlar her Ģeyden önce halkımızın 

beklentileri doğrultusunda gerçekleĢtirilmektedir” (Davutoğlu, 2009c). Davutoğlu’nun 

Hollanda’nın De Volkskrant Gazetesinde yayınlanan metninde ise “Avrupa’nın verdiği 

vaatleri tutması gerektiğini ve küreleĢen bir dünyada AB’nin, büyüyen bir Türkiye’ye ihtiyaç 

duyacağını” belirtmiĢtir” (Davutoğlu, 2009d). Ġspanya’ın El Pais Gaztesinde yayımlanan 

makalesinde ise Davutoğlu, “Ortadoğu, Afganistan, Pakistan, Kafkasya ve Balkanlar gibi 

bölgeler göz önüne alındığında, Türkiye’nin etkin rolünün anlaĢılmasının daha kolay 

olabileceğini ve Türkiye’nin hedeflerine ulaĢmasının ancak Avrupa Birliği’ne üyelikle ile 

sağlanabileceğini” ifade etmiĢtir” (Davutoğlu, 2009e). Davutoğlu’na göre Türkiye'nin üyeliği, 

AB'nin stratejik konumunun güçlendirilmesine temel katkıda bulunacak, AB'nin küresel bir 

aktör, Akdeniz ve Ortadoğu'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasında itici güç haline gelmesini 

ve her geçen gün önem kazanan enerji güvenliği alanında baĢoyuncu olması yönünde güç 

kazanmasını sağlayacaktır. Siyaset ve ekonomiden, savunma sanayine, sivil toplum 

diyalogunu kapsayan kültürel alana yayılan ikili iliĢkilerimizin ulaĢtığı mükemmel düzeyden 

büyük memnuniyet duymaktayız. Kültürel diyalog sadece Türkiye ile Ġtalya arasındaki 

stratejik ortaklığın geliĢtirilmesine değil, yeni kuĢakların geleceğinin inĢasına da katkıda 

bulunacaktır. “Bölge ülkeleri AB üyesi olmak isteyen bir Türkiye görmek istemektedir. Bu 

sayede kendilerinin Batılı pazarlara açılımının daha kolay olacağına ve kendi seslerinin Batılı 

merkezlerde daha gür bir Ģekilde duyulacağına inanmaktadırlar. Ayrıca AB üyesi olmaya 

çalıĢan bir Türkiye'nin hiç bir Ģekilde bölge ülkelerini tehdit edebilecek politikalar 

izlemeyeceğini düĢünmektedirler. Türkiye'yi merkezde tanımlayan bir dıĢ politika anlayıĢı, 

Batı ile iliĢkiler bağlamında gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunun en güzel örneği Türkiye'nin AB üyelik 

sürecinde benimsediği söylemlerde ortaya çıkmaktadır. Buna göre, son zamanlarda sıklıkla 
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seslendirilen iki görüĢ Türkiye'nin AB içinde Ġslam dünyasını temsil etmekte olduğu ve BM 

çatısı altında toplanan Medeniyetler Ġttifakı projesinde Ġslam medeniyetinin temsilcisi olarak 

hareket ettiğidir. Hâlbuki bu söylem Türkiye'nin oynamayı planladığı, ülkeyi merkeze koyan 

ve çok taraflı politikaları öngören yaklaĢımla örtüĢmemektedir. Yapılması gereken, 

Türkiye'nin AB'yi Ortadoğu coğrafyasında temsil edeceği, Türkiye’nin üyeliği neticesinde 

Batı'nın Ġslam dünyasına eriĢiminin daha kolay olacağının vurgulanmasıdır” (Oğuzlu, 2009; 

49). 

Ermenistan 

Türkiye’nin Ermenistan ile iliĢkilerini normalleĢtirme politikasına geldiğimiz zaman ise 

bunun bir anlamda barıĢ diplomasisi (Sanberk, 2009) olduğunu ileri sürebiliriz.
 
AB üyeliği 

yolunda kararlı adımlar atan Türkiye açısından komĢuları ve çevresiyle barıĢ ve istikrara 

dayalı iliĢkiler öne çıkmaktadır. Çok boyutlu dıĢ politika yaklaĢımı çerçevesinde, bir taraftan 

komĢularıyla sıfır sorun anlayıĢıyla problemlerini diyalog yoluyla çözme politikası gütmekte, 

diğer taraftan etrafında bir barıĢ kuĢağı oluĢturmak amacıyla bölgesel çatıĢmalarda arabulucu 

ülke olarak öne çıkmaktadır. Türkiye-Ermenistan iliĢkilerinin hiçbir iyileĢme olmadan yerinde 

sayması, Ankara’nın kendi etrafında bir barıĢ kuĢağı oluĢturma politikasının inandırıcılığını 

sorgulamaya açık hale getirir. Türkiye, bölgede bir iĢbirliği ortamının yaratılmasına yardımcı 

olacağı ve bölgenin istikrarına katkıda bulunacağı inancıyla ikili iliĢkilerin normalleĢmesini 

istemektedir. Yakın komĢusu olan Ermenistan’ın bu politikanın dıĢında bırakılması 

düĢünülemez. Ermenistan ile iliĢkilerini normalleĢtirmesi durumunda, Türkiye bölgesel güç 

olarak bölgedeki konumunu güçlendirecek, inandırıcılığını arttıracaktır. Diplomatik ĠliĢkilerin 

Kurulmasına Dair Protokol”de açıkça belirtildiği üzere, iki ülke arasındaki mevcut sınırın 

uluslararası hukukun ilgili antlaĢmalarında tarif edildiği Ģekliyle karĢılıklı olarak tanınması 

üzerinde uzlaĢma öngörülmektedir. Bunun anlamı, Türkiye’nin kırmızı çizgisi olan “sınırın 

resmen tanınması” konusunda Ermenistan’ın politika değiĢikliğine gitmesi demektir. Aynı 

protokolde her iki ülke de iyi komĢuluk iliĢkileri anlayıĢıyla bağdaĢmayacak herhangi bir 

siyaset izlemeyeceklerine dair taahhütlerini yinelemiĢlerdir. Bu taahhüt üstü kapalı olarak, 

Türkiye’nin bir baĢka kırmızı çizgisi olan “soykırım iddiaları” konusunda Ermenistan’ın 

izlediği politikada değiĢiklikler yapabileceği anlamına gelmektedir. Protokolde belirtildiği 

üzere, her iki ülkenin hangi nedenle olursa olsun terörizmin tüm biçimlerini, Ģiddeti ve 

aĢırıcılığı kınayarak, bu tür eylemlerin teĢvikinden veya müsamaha görmesinden 

kaçınılacağını ve bunlara karĢı mücadelede iĢbirliğine gidileceğini taahhüt etmeleri, 
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normalleĢme yolunda ne kadar ciddi olduklarının kanıtı niteliğindedir (Aras-Özbay, 2009; 5). 

“ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesine Dair Protokol” ile her iki ülke bölgesel ve uluslararası uyuĢmazlık 

ve çatıĢmaların uluslararası hukuk ilkeleri ve normları temelinde barıĢçı Ģekilde 

çözümlenmesi hususundaki taahhütlerini tekrarlamıĢlardır. Metinde açıkça geçmese bile, 

Dağlık Karabağ sorununun çözümünde uluslararası hukuk ilkelerinin kabul edileceğinin 

sinyalinin verilmesi önemli bir geliĢmedir. Ayrıca, her iki ülke de iki halk arasında karĢılıklı 

güven tesis edilmesi amacıyla, mevcut sorunların tanımlanmasına ve tavsiyelerde 

bulunulmasına yönelik olarak, tarihsel kaynak ve arĢivlerin tarafsız bilimsel incelemesini 

içerecek Ģekilde bir diyaloğun uygulamaya konulmasını kabul etmiĢlerdir. Bunun anlamı, adı 

açıkça konulmasa bile, Türkiye’nin teklif ettiği soykırım iddiaları konusunda bilimsel 

komisyonlar kurulması ve tarihi kaynakların araĢtırılmasının önünün açılmasıdır. Ermeniler 

açısından tartıĢılmaz olarak görülen soykırım konusu bu Ģekilde aslında tartıĢılmaya açık hale 

gelmiĢ olacaktır. Ermenistan’ın bunları kabul etmesi geleneksel politikasında büyük 

değiĢiklikler olacağı anlamına gelmektedir (Aras-Özbay, 2009; 6).  

Sonuç Yerine 

Türkiye’de daha önce, Türk dıĢ politikasında Ģimdiye kadar çok fazla tanık olmadığımız 

enteresan bir geliĢme yaĢanmaktadır. Türkiye’de daha önce siyasal bilgiler fakültesi kökenli 

akademisyenlerin DıĢiĢleri Bakanlığı’na danıĢmanlık yapan Prof. Dr. Halük Ülman, DıĢiĢleri 

Bakanı olan Prof. Dr. Gündüz Ökçün, Prof. Dr. Mümtaz Soysal, Prof. Dr. ġükrü Gürel gibi 

örnekleri gördük. Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nu daha önceki örneklerden ayırsan özelliği ise 

DıĢiĢleri Bakanı olmadan önce Stratejik Derinlik kitabıyla yazdığı fikirlerini daha sonra 

uygulayabilecek fırsat bulmasıdır (Uzgel, 2010; 62).  

Richard Falk, Todays Zaman’daki bir makalesinde Ģunları ifade eder; “Türkiye'nin, dıĢiĢleri 

bakanı olarak Ahmet Davutoğlu'na sahip olmasının çok büyük bir Ģans olduğuna hiçbir 

Ģüphem yok. Ankara'da seçilmiĢ liderlerin parti bağlantısı olmayan, bağımsız karaktere ve 

akademik mizaca sahip birine bu kadar çok sorumluluk vermiĢ olması da takdire Ģayan. 

Davutoğlu'nun 'stratejik derinlik' vurgusunun üzerinde çok duruldu ama ileride asıl 

hatırlanacak olanın 'ahlaki derinliği' olduğuna inanıyorum. Ahlaki derinlikten kastım, 

ihtilafları, yasal haklara karĢılıklı riayet ve adalete bağlılığa dayanarak arabuluculuk ve 

uzlaĢmayla çözme kaygısı. Her ne kadar görev süresine dair nihaî bir değerlendirmeyi gönül 

rahatlığıyla yapmak için çok erken olsa da, stratejik derinliği ahlaki derinlikle kaynaĢtırmanın, 

Davutoğlu'nun mirasının hatırlanmaya değer bir boyutu haline geleceğini düĢünmek için çok 
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erken değil. Durum böyleyken, Ahmet Davutoğlu'nun cumhuriyet döneminin en iyi dıĢiĢleri 

bakanı olarak görülmeye namzet olduğu öne sürülebilir” (Falk, 2009). The Economist de “ 

Türk DıĢ Politikası Demek, Davutoğlu Demektir” baĢlığıyla, Davutoğlu’nun, Türkiye’nin dıĢ 

dünyadaki vizyonu olduğunun altını çizmiĢtir (The Economist, 15 Kasım 2007). Son yedi 

sene içinde Davutoğlu'nun ideolojik rehberliği altında takip edilen dıĢ politika anlayıĢı ile 

Türkiye'nin uluslararası imajı olumlu yönde değiĢmiĢtir. 11 Eylül saldırıları sonrasında ortaya 

çıkan uluslararası konjonktür bu sürece olumlu katkıda bulunmuĢtur. Nüfusunun 

çoğunluğunun Müslüman olduğu ama Batı uluslar topluluğu ile kaynaĢmayı kendisine hedef 

edinen Türkiye'nin, küresel teröre karĢı verilen mücadelede kazanılması gereken bir aktör ola-

rak belirmesi, Türkiye'nin elini rahatlatmıĢtır. Türkiye bu zaman diliminde, bölgesindeki so-

runların çözümünde etkili roller oynayan bir ülkeye dönüĢürken Batılı devletler tarafından 

desteklenmiĢtir (Oğuzlu, 2009; 50). Yeni Türk dıĢ politikasını sadece AK Parti'nin ideolojik 

alt yapısı ile açıklamak mümkün değildir. Sistemin doğasından kaynaklanan etkenler 

kesinlikle hesaba katılmalıdır. Bu durumun devam edeceğinin en önemli göstergelerinden 

biri, yeni seçilen ABD BaĢkanı Obama'nın Türkiye'ye yaptığı ziyarette iki ülke arasındaki 

iliĢkilerin ABD'nin Ortadoğu coğrafyasındaki ülkelerle geliĢtireceği iliĢkilere örnek 

oluĢturacağını belirtmesidir. Ayrıca, Obama iktidarı ile beraber ABD'nin Türkiye'nin yakın 

çevresine iliĢkin benimsemeye baĢladığı politikalar uzun zamandır Türkiye'nin takip etmekte 

olduğu politikalarla uyumludur. Davutoğlu’na göre, Türkiye’nin Soğuk SavaĢ sonrası 

dönemde daha önce ödediği bedelin karĢılığını aldığını söylemek güçtür. Dolayısıyla, 

Türkiye’nin dıĢ siyasette kendi vizyonunu çok eksenli bir stratejik varoluĢ Ģeklinde çizmesi 

gerekiyor. Davutoğlu, Türkiye’yi çevresinde yer alan ve kendini de içine çeken sorunlarla 

uğraĢan bir ülke olarak değil, güçlü bir uluslararası aktör olarak görmek istemektedir (Güler, 

2008;19). Ġhsan Dağı’nın belirttiği gibi, Türkiye’nin ekonomik ve kültürel uzantıları, politik 

sınırlarının ötesine uzanmaktadır (Dağı, 2009).  

Son olarak, Foreign Policy Washington Post-Newsweek grubunun dıĢ politika, diplomasi ve 

strateji dergisi Foreign Policy tarafından,  'Dünyanın Kissinger'ları' olarak nitelediği dört 

devlet adamından oluĢan listede yer alan Türkiye Cumhuriyeti DıĢiĢleri Bakanı Prof. Dr. 

Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin yeniden Ģekillenen dıĢ politika vizyonunu Ģu Ģekilde 

özetlemektedir (Davutoğlu, 2009): 

 “1) Tüm ülkelerin, halkların ve bireylerin güvenlik içinde yaĢam hakkı çerçevesinde 

“herkes için güvenlik”. 

http://www.milliyet.com.tr/index/Washington%20Post
http://www.milliyet.com.tr/index/Newsweek
http://www.milliyet.com.tr/index/dis%20politika
http://www.milliyet.com.tr/index/diplomasi
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2) Güç kullanımı ve gerginliği tırmandırıcı uygulamalardan kaçınılarak, sorun ve 

ihtilafların “siyasi diyalog” yoluyla çözülmesi. 

3) Bölge ülkeleri arasında her ülkenin ve halkların karĢılıklı yararına olacak Ģekilde 

“karĢılıklı ekonomik bağımlılık” yaratılması. 

Ülkemiz, bölgedeki krizlerle ilgili olarak, bu vizyon dahilinde üç ana stratejik eksende 

hareket etmektedir: 

1) Bunlardan ilki, ön alıcı tedbirlerle krizlerin çıkmasını engellemektir. Bu çerçevede 

değiĢik dönemlerde muhtelif ülkeler arasında yaptığımız giriĢimler bulunmaktadır. 

2) Alınan tüm tedbirlere rağmen bir krizin yaĢanmasının önüne geçilemediği takdirde, 

bu krizin sona erdirilmesine katkıda bulunmak stratejimizin ikinci eksenini oluĢturmaktadır. 

Türkiye’nin Gazze savaĢı esnasında da aktif diplomasi takip ederek, krizin sona erdirilmesine 

yönelik çabalarını buna örnek olarak gösterebilirim. 

3) Stratejimizin üçüncü ana ekseni ise, bölgede genel çerçeve içinde düzen, istikrar ve 

refahı temin edici misyonlar üstlenmektir”.  
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