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Türk Dış Politikası Eleştirilerinin Açmazları

ALİ ASLAN

Bir süredir muhalefet partileri ve bazı dış politika uz-
manları tarafından Türk dış politikasının “iflas” ettiği 
ve kapsamlı bir restorasyona ihtiyacı olduğu iddia edi-
liyor. Bu bağlamda, mevcut dış politikaya yönelik bir 
dizi eleştiri sıralanıyor. Bu eleştirileri birbiriyle ilişkili 
iki başlık altında toplamak mümkündür. Bunlardan 
ilki, AK Parti’nin ulus-devlet paradigmasının altını 
oyuyor olması. Bu bağlamda, bölge devletlerinin iç 
işlerine karışmak, bölgede devlet-dışı aktörleri destek-
lemek, milli çıkarları “ümmet” gibi ulus-ötesi politik 
topluluklara referansla belirlemek ve “maceracı” bir dış 
politika takip etmek gibi eleştiriler yapılıyor. 

İkinci başlıkta ise, uzun bir dönem dış politika-
da milli çıkarları belirleyen seküler-milliyetçi kimli-
ğin ihlal edilmesine dair eleştiriler var. Türkiye’nin 
Batı’dan uzaklaşmasını ima eden “eksen kayma-
sı”, ülkenin “Ortadoğu bataklığına saplanması” ve 
din-mezhep referanslı “akılcı olmayan” bir dış po-
litika takip etmek gibi eleştiriler ön plana çıkıyor. 
Böylece, muhalefete göre Türkiye giderek bölgesinde 
yalnızlaşan, toplumsal anlamda kutuplaşan ve ulus-
lararası arenada da saygınlığını yitiren bir ülkeye dö-
nüşmüş durumda. 

Birçok farklı siyasi ve akademik pozisyonu bir araya 
getiren bu eleştiriler, aynı zamanda dış politikada nasıl 
bir restorasyon öngörüldüğünün ipuçlarını da veriyor. 
Buna göre, ulus-devletçi perspektif ve seküler-milliyetçi 
kimlik tarafından şekillenen Kemalist dış politika ilke 
ve tercihlerinin yeniden Türk dış politikasına kılavuz-
luk etmesi öneriliyor. Lakin Kemalist dış politika ilke-
lerinin, mevcut dış politikanın “iflasına” ne şekilde çare 
olacağına ve günümüz şartlarında nasıl uygulanacağına 
dair herhangi bir tartışmaya ve analize şahit olmuyoruz. 
Bu analiz kısırlığına, Erdoğan-Davutoğlu karşıtlığına 
indirgenmiş anti-politik bir söylem eşlik ediyor. Analizi 
ikame eden bu söyleme göre Erdoğan-Davutoğlu ikilisi 
neredeyse bölgedeki her problemin sorumlusu. 

Türkiye’nin dış politikada, “Arap Baharı” sürecinde 
rüzgârın terse dönmesiyle birlikte, bazı sorunlar yaşa-
dığı bir gerçek. Bu durum esasında muhalefete önemli 
bir fırsat sunuyor. Ancak muhalefetin nedense bu fır-
satı yanlış bir şekilde değerlendirmekte ısrar ettiğini 
görüyoruz. Tam da dış politikada alternatif bir siyaset 
önermek için uygun şartlar oluşmuşken, nasıl oluyor da 
muhalefet Erdoğan-Davutoğlu karşıtlığına indirgenmiş 
anti-politik bir söyleme saplanıp kalabiliyor? 

•	 Türk dış politikasına yönelik eleştirilerin odağında ne var? 

•	 Ulus-devletçi dış politika günümüz dünyasında Türkiye’yi taşıyabilir mi?

•	 Türkiye dış politikada nasıl bir yol izlemeli?
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MUHALEFETIN STRATEJISI
Bu tuhaflığın siyaseten mantıklı bir açıklaması var. Şöy-
le ki, muhalefetin pozitif bir siyaset önerisiyle dış poli-
tikadaki sorunların aşılmasına katkı yapmak ve ülkeyi 
ileri götürmek gibi bir amacı yok. Çünkü muhalefet 
için gelecek, arzulanan bir şey değil. Tek bir gerçeklik 
var, o da Kemalist geçmiş. Aksi takdirde “monşerleri 
dinleyin, onlar size bu işin nasıl yapılacağını göstersin” 
temalı yazı ve demeçleri anlamak mümkün olmazdı. 
Dolayısıyla muhalefet, dış politikadaki sorunları vesa-
yet dönemine dönüş için altın bir fırsat olarak görüyor 
ve ona göre bir siyaset yürütüyor. Bu siyasetin odağın-
da da, değişimin aktörleri olan Erdoğan-Davutoğlu 
ikilisini yıpratma stratejisi bulunmakta. Bu ikili, Ke-
malist vesayetin yeniden tesis edilmesinin önündeki en 
büyük engel olarak görülüyor.

Geçmişe dönüşe yönelik bir beklentinin oluş-
masında elbette, bölgede Kemalizm ile kan bağı olan 
statükocu güçlerin tekrardan mevzi kazanmasının ya-
rattığı heyecanın rolünü de göz ardı etmemek gerekir. 
Ancak gözden kaçırılan bir nokta var: Kemalist geç-
mişe dönüşün önü açılsa bile, günümüz şartlarında 
Kemalizm’in dış politikada Türkiye’yi taşıyabilmesi ne 
derece mümkün? 

Bu soruya olumlu bir cevap vermek maalesef pek 
mümkün değil. Hiç şüphesiz muhalefetin siyasetsizliğe 
mahkûm olmasının temel sebebi de tam olarak bu: Ke-
malizm’in günümüz dünyasının gerçekleri karşısındaki 
işlevsizliği ve güdüklüğü. Muhalefetin elinde Kema-
lizm’den başka referans alabileceği bir düşünce yok. An-
cak ne yazık ki donuk ve anti-modern bir ideoloji olan 
Kemalizm, geleceğe dair hiçbir vaatte bulunmuyor. Ke-
malizm’i bu kadar işlevsiz kılan nokta ise, mevcut sos-
yal gerçeklik ile kendisinin öngördüğü sosyal gerçeklik 
arasında derin bir uçurumun bulunması. Bu durum 
haliyle, günümüzün uluslararası şartlarında Kemalist 
dış politikanın uygulanmasını imkânsız hale getiriyor.

KEMALIST DIŞ POLITIKA NEYDI?
Peki, Kemalist dış politika ve öngördüğü sosyal ger-
çeklik neydi? Öncelikle şunu belirtmeliyiz, dış politika 
“devletlerarası etkileşim” gibi pratik-olgusal bir düzle-

me indirgenemeyecek ölçüde varoluşsal boyuta sahip 
bir toplumsal olgudur. Bunun anlamı şu: Dış politika 
pratikleri, devletlerin dış dünyaya verdikleri bir tep-
ki olmanın çok daha ötesinde bir işleve sahiptir. Bu 
pratikler en temelde, belli bir dönemde uluslararası 
alana hâkim olan sosyal gerçekliği –yani belli aktör-
leri, yapıları ve süreçleri– inşa etme ve sürdürme işlevi 
görmektedirler. Bu sosyal gerçekliğin üç boyutu var: 
Ulusal, bölgesel ve uluslararası. Devletler kendilerini 
yeniden üretebilmek ve ayakta kalabilmek için bu üç 
alanda birbiriyle uyumlu düzenler kurmak zorunda-
dırlar. Bunu başaramazlarsa, modernliğin zemini ve 
motoru olan değişim olgusu karşısında tarih dışı ka-
lırlar ve yerleri başka bir düşünce ve kurumsal düzen 
tarafından doldurulur. 

Bu açıdan Kemalist dış politikaya baktığımız-
da, Kemalist dış politikanın ulus-devleti özneleştiren 
ve seküler-milliyetçi kimliği hâkim kılan bir sosyal 
gerçeklik inşa ettiğini görürüz. Bu gerçeklik, birbiri-
ni besleyen üç boyuta sahipti: İç siyasi alanda sekü-
ler-milliyetçi bir millet yaratmak, bölgede Vestfalyan 
ulus-devletler düzeni inşa etmek ve küresel düzlemde 
de Batı-merkezli bir uluslararası düzenin sürdürül-
mesine katkıda bulunmak. Bu üç boyutun toplamı, 
Kemalist devlet olarak adlandırdığımız bir bütünlük 
ortaya çıkarmaktaydı. Seküler-milliyetçi bir milletin 
ortaya konması, Türkiye ile bölge arasındaki sınırları 
yükselterek ve kalınlaştırarak Türkiye’yi bölgesinden 
yabancılaştırıyor ve soyutluyordu. Bu soyutlama, bir 
yandan devletlerarası ilişkiler düzlemini aşan ortak 
toplumsal mekânı ve bu mekânda yeşeren ortak top-
lumsallığı ortadan kaldırırken, diğer taraftan da böl-
genin birbirine yabancılaşmış ulus-devletlere bölüne-
rek dağınık ve parçalanmış bir yapıda kalmasına katkı 
yapıyordu. Böylece, küresel güç dengeleri açısından 
zayıf ve etkisiz duruma düşen bölge, Batı-merkezli bir 
uluslararası düzende edilgen ve dış müdahaleye açık 
bir konuma mahkûm edilmekteydi.  

Kemalist dış politika 1990’lı yıllara kadar bu sos-
yal gerçekliği yeniden üretmeyi başardı. Lakin 1990’lı 
yıllarda dış politikanın her üç boyutunda da yıkıcı 
meydan okumalara maruz kaldı. Bu meydan okuma-
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lar, Kemalist devleti derin bir “temsiliyet krizi”nin eşi-
ğine getirdi. Ulusal alanda, Kürt siyasi hareketi ve mu-
hafazakâr-dindar toplumsal kesimler, sağ-sol siyaset 
cenderesinden kurtularak Kemalist seküler-milliyetçi 
“millet” tanımına cephe aldılar. Modernliğin giderek 
toplum-merkezli liberal-demokrat bir çizgide tanım-
lanmaya başlaması, meşruiyetini ve gücünü modern-
leştirici bir güç olmaktan devşiren Kemalizm’i bu mu-
halif güçler karşısında zayıflattı. Söylem üstünlüğü de-
mokratik söylemi benimseyen otoriter Kemalist-karşıtı 
toplumsal güçlere geçti. Özellikle, Avrupa Birliği (AB) 
üyeliği sürecinin tetiklediği demokratikleşme trendi, 
1990’ların sonundan 2000’lerin ortalarına kadar olan 
dönemde Kemalist vesayete ağır bir darbe vurdu.  

Bölgesel düzlemde ise, hem Balkanlar’da (Yugos-
lavya) hem de Ortadoğu’da (Irak) ulus-devletler parça-
lanma sürecine girdiler. Modern-öncesinin ulus-dışı et-
nik ve dini aktörleri devlet karşısında mevzi kazanmaya 
başladı. Bu aynı zamanda, bölgede ortak imparatorluk 
ve medeniyet geçmişinden miras kalan, devletlerarası 
ilişkilerin ötesinde bir toplumsallığın varlığını su yü-
züne çıkarıyordu. Devletlerarası ilişkilere indirgenmiş 
“uluslararası” anlayış, toplumlararası ilişkilere dayalı bir 
“uluslararası” anlayışın meydan okumasıyla kaşı karşıya 
kalıyordu. Haliyle ulus-devletin, bölgesel mekânın or-
ganize edilmesindeki merkezi rolü sarsılıyordu. 

Avrupa’da ise tam tersi bir süreç (bütünleşme) 
yaşanmasına rağmen benzer bir sonuç ortaya çık-
maktaydı. Modern uluslararası siyasetin başat öznesi 
olan Vestfalyan ulus-devletin tasfiyesi gerçekleşmek-
teydi. Avrupa devletleri 1992’de Maastricht Anlaş-
ması ile egemenliklerinden ve dolayısıyla da modern 
ulus-devlet yapılarından vazgeçerek Avrupa Birliği’ne 
dönüşme kararı aldılar. Bu, ulus-devletin kendi ana-
vatanında dahi gözden düşmesi anlamına geliyordu. 
Böylece, bir ulus-devlet ideolojisi olan Kemalizm’i 
taşıyabilecek ve hayata geçirecek yegâne siyasi özne 
uluslararası arenada meşruiyetini kaybediyor ve tarih 
dışına itiliyordu. 

Uluslararası alanda ise, Soğuk Savaş sonrası dö-
nemde uluslararası jeopolitiğe yön veren Doğu-Batı 
kamplaşması, kültür-medeniyet temelinde yeniden ta-

nımlandı. Bu yeni jeopolitik perspektif, medeniyetin 
tek değil, çoğul olduğunu vurguluyordu. Uluslarara-
sı siyasette bir siyasi kategori olarak “medeniyetlerin” 
gündeme gelmesi, Kemalizm’in önemli bir sacayağı 
olan Batı medeniyetinin “tek ve evrensel medeniyet” 
olduğu fikrini sarsmaktaydı. Ayrıca, AB üyelik süre-
cinde, Avrupalı muhafazakâr ve liberallerin görüş bir-
liği etmişçesine Türkiye’den farklı bir medeniyete ait 
bir ülke şeklinde bahsetmeleri de bu duruma katkı ya-
pıyordu. Bu gelişmeler neticesinde Türkiye, söylemsel 
olarak Batı medeniyeti dışında kalmaktaydı. Bunun 
üzerine, bu dönemde Türkiye’nin Doğu ile Batı (me-
deniyetleri) arasında bir “köprü” olduğu fikri devreye 
sokuldu. Türkiye’yi uluslararası alanda yeniden ko-
numlandıran bu “köprü” fikri, bu dönemde yaşanan 
derin kimlik krizini ve yeni bir kimlik arayışını gözler 
önüne sermekteydi.      

Sonuç olarak, modern ulus-devleti, seküler-milli-
yetçi kimliği ve Batı’nın evrenselliği fikrini tarih-dışı-
na iten bu gelişmeler, Kemalist dış politikanın yaslan-
dığı sosyal gerçeklik zemininin altını oyuyordu. Bu da 
doğal olarak, Kemalist dış politikanın “gerçekliğini” 
kaybetmesi ve açıkça iflası demekti. Böylece, statü-
kocu Kemalist devlet, kendisini bir anda tamamıyla 
yabancı bir sosyal gerçeklik ile karşı karşıya buluyor-
du. Bunun üzerine Kemalist devlet, değişen sosyal 
gerçekliğe intibak etmek yerine onu reddederek içe 
kapanmayı ve şiddete başvurmayı tercih etti. Bu çok 
da şaşılacak bir durum değildi, çünkü Kemalist dev-
let belli bir zamanda tecrübe edilen sosyal gerçekliğin 
dondurularak ilelebet sürdürülmesine dini bir inançla 
bağlı pozitivist zihinlerin ürünüydü. Modernliği bir 
kimlik olarak benimseyen bu otoriter ve anti-modern 
zihniyet, modernliğin kurucu unsuru olan değişim 
olgusunu sağlıklı bir şekilde kavramaktan yoksundu 
ve ancak onu bir “bozulma” olarak algılayabilirdi. Ni-
tekim 1990’lı yılların kanlı ve karanlık siyasetinin ar-
kasında bu “bozulmanın” yaratmış olduğu tepkisellik 
ve çaresizlik vardı. “Bozulmanın” semptomları, yani 
toplumsal muhalefet, bastırılır ve ortadan kaldırılırsa 
durumun düzeleceğine dair yanlış bir düşünce bu şaş-
kınlığa eşlik etmekteydi.
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DIŞ POLITIKADA DURAKLAMA DÖNEMI MI?   
Yaşanan bu değişimleri göz önüne aldığımızda, Kema-
lizm’i hala dış politikadaki sorunlara çare olarak sun-
mak anlamsızdır. Daha da vahim olanı, dış politikada-
ki sorunlar Kemalizm ile genetik akrabalığa sahip Or-
tadoğu’nun statükocu güçlerinin, tüm dünyayı etkisi 
altına alan değişim sürecine ve bu değişim sürecinin 
bölgedeki aktörü konumundaki AK Parti hükümetine 
ayak diremesinin bir sonucudur. Dolayısıyla, Kema-
lizm yaşanan sorunlara çare olmak bir yana, Türk dış 
politikasının ve bölgenin restorasyonun önündeki en 
önemli engeldir. 

Açacak olursak, Türkiye’de Kemalizm’in geri-
lemesiyle doğan siyasi boşluk, 2000’li yıllarda mu-
hafazakâr-demokrat güçler tarafından dolduruldu. 
AK Parti çatısı altında bir araya gelen bu güçler 
Türk dış politikasının kapsamlı bir restorasyonunu 
gerçekleştirmeye girişti. 2008’den sonra ivme ka-
zanan bu restorasyon süreci, iç politikada muhafa-
zakâr-demokrat kimlik etrafında daha kapsayıcı bir 
millet, bölgede ulus-devlet yapılarının esnetilmesiyle 
post-Vestfalyan bir düzen, küresel alanda da medeni-
yetler temelinde çoğulcu-demokratik bir uluslararası 
toplum inşa etme mücadelesi şeklinde gerçekleşti. 
Muhafazakâr-demokrat “millet” ulus-devlet sınırları-
nı anlamsızlaştırarak bölgeyle bütünleşmenin önünü 
açıyordu. Türkiye’nin bu reformist çıkışı, bölgenin 
kendisini sorgulamasını ve kendi içinde bir etkileşi-
me girmesini tetikledi. Bölgeyi sarsan “Arap Baharı” 
süreci, bir açıdan bu sorgulamanın bir neticesiydi. 
Bölgenin ekonomik ve kültürel açıdan etkileşimi ve 
bütünleşmesiyle, uzun süreçte AB’ye benzer bir siyasi 
konsolidasyonun bölgede gerçekleşmesi amaçlanı-
yordu. Bu da küresel düzeyde medeniyetler temelin-
de çoğul-demokratik bir uluslararası düzene gidişin 
yolunun açılması demekti. Böylesine bir somut geliş-
me, uluslararası toplumun daha adil ve demokratik 
olmasının maddi-gerçekçi zeminini oluşturmaktaydı.

“Arap Baharı” süreci, Türkiye’nin bu arayışının 
önünü açan önemli bir fırsattı. Türkiye’nin aktif bir 
şekilde bölgedeki demokratik halk hareketlerini ve 
değişimi desteklemiş olması, bu tarihi fırsatın değer-
lendirilmesi anlamını taşıyordu. Ancak bu sürecin 

ulus-devlet düzeninde açtığı gedikler ve ortaya çıkan 
fırsat alanları, bölgedeki statükocu güçlerin muka-
vemeti ve uluslararası güçlerden aldıkları destekle 
kapatıldı. Böylece, Türkiye sürecin başında önünde 
bulduğu geniş hareket alanını peyderpey kaybetti. 
“Komşularla sıfır sorun politikası” olarak adlandırılan 
bu reformist bölgesel siyaset durma noktasına geldi. 
Avrupa da dâhil tüm dünya, Vestfalya-sonrası ve Ba-
tı-sonrası bir uluslararası düzene doğru evrilirken, böl-
genin restorasyonu akamete uğramış oldu. Dolayısıyla 
yaşanmakta olan, Türk dış politikasının “iflası” değil, 
Türk dış politikası ile birlikte tüm bölgenin dönemsel 
bir duraklama sürecine girmesi ve tarihi bir fırsatı ka-
çırmasından ibarettir.      

DEĞIŞIMI YÖNETMEK
Bu duraklamanın geçici olduğunu akılda tutmalıyız. 
Bunun üç sebebi var. Birincisi, ulusal düzeyde baktığı-
mızda, seçimler aynı zamanda hükümetin dış politika-
sının da oylanması anlamına geliyor. AK Parti hükü-
metinin oylarını artırarak üst üste girdiği seçimleri ka-
zanması, dış politikada ortaya konulan değişim irade-
sinin ve restorasyonun halk tarafından da onaylandığı 
anlamını taşıyor. Dolayısıyla, dış politikada değişimi 
yöneten siyasi aktörler halk tarafından gereken desteği 
görüyorlar ve karar alma mekanizmalarını kontrol et-
meye devam etmekteler. 

İkincisi, bölgesel düzeyde sular henüz durulmuş 
değil. Değişimi tetikleyen siyasi-toplumsal şartlar, sta-
tükocu güçlerin tüm ayak diremelere rağmen halen 
canlılığını koruyor. Özellikle Irak ve Suriye’de yaşa-
nanlar, bölgedeki fay hatlarındaki hareketliliğin devam 
etmekte olduğuna dair önemli bir işaret. Ayrıca, ulus-
lararası sistemin başat aktörü Amerika’nın bölgeden 
çekilmiş olmasının yarattığı otorite boşluğunun bir 
süre daha bu şekilde devam edeceğini de eklemek ge-
rekir. Bu çekilmenin süreklilik kazanması ise bölgede 
değişimin ivme kazanmasıyla sonuçlanacaktır.   

Son olarak, “uluslararası”nın birleşik ama eşitsiz 
doğası hesaba katıldığında, uluslararası sistemde hâli-
hazırda gerçekleşmekte olan yapısal değişimlerin bölge 
üzerindeki baskısı devam edecektir. Bu baskı, daha önce 
uluslararası sistem ile Ortadoğu bölgesi arasında yaşa-
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nan etkileşimler göz önüne alındığında, ilerleyen süreçte 
bölge toplumlarının bir reaksiyon vermesini kaçınılmaz 
kılarak tekrardan bir değişim sürecini tetikleyecektir.  

Bununla birlikte, dış politikadaki duraklamanın 
aşılması için kısa, orta ve uzun vadede bazı adımla-
rın da atılması gerekmektedir. Kısa vadede, statükocu 
güçlerin gösterdiği mukavemetin etkilerinin sınırlan-
dırılması ve belli bir seviyede tutulması gerekmek-
tedir. Bu noktada, Türkiye’nin statükocu güçlere 
karşı, değişim isteyen toplumsal güçlerin yanında 
yer alması gerekir. Bu, darbeci ve otoriter rejimleri 
“tanımayan” dış politika çizgisinin devam ettirilmesi 
anlamına gelmektedir. Bunun aksi bir dış politika yü-
rütmek, bir yandan Türkiye’nin bölge halkları naza-
rında inandırıcılığını kaybetmesine sebep olabileceği 
gibi, diğer yandan da Türkiye’yi zamanla bölgede 
statükocu güçler safına kayma tehlikesiyle karşı kar-
şıya bırakabilir. Bu, Kemalist döneme benzer şekilde, 
Türkiye’nin bölgeden soyutlanmasına ve bölgeye ya-
bancılaşmasına yol açacaktır.

Bu durumda Türkiye’nin iç siyasi alandaki mu-
hafazakâr-demokrat millet arayışı da sekteye uğraya-
caktır. Yukarıda değinilen iç-dış politika bağlantısı göz 
önüne alındığında, Türkiye’nin muhafazakar-demok-
rat millet arayışının, ulus-devlet sınırlarını zorlayacak 
bir bölgesel entegrasyon süreciyle eş zamanlı olarak 
sürdürülmesi gerekmektedir. Eğer Türkiye bölgede 
içe kapanırsa, iç politikadaki muhafazakâr-demokrat 
millet arayışını sürdürmesi de imkânsız hale gelecektir. 
Bu, muhafazakâr-demokrat projenin çökmesi ve Tür-
kiye’nin, Kemalizm’in 1990’larda yaşadığına benzer, 
bir temsiliyet kriziyle karşı karşıya kalması demektir.  

Orta vadede, Türkiye’nin karşı-devrim sürecinde 
hasar gören yumuşak gücünün tamir edilmesi ve ye-
niden artırılması sağlanmalıdır. Türkiye’nin statükocu 
güçlerin mukavemeti karşısında etkisiz kalması, bölge-
de halklar tarafından Türkiye’ye atfedilen liderlik rolü-
ne zarar verdi. Aynı şekilde, Türkiye’nin liderlik ettiği 
değişime yönelik umutlar da bir ölçüde azaldı. Bu se-
beple, Türkiye yumuşak gücünü rehabilite etmek ve 
reformist ruhu canlı tutabilmek için, bölge halklarıyla 
ve ulus-dışı aktörlerle iletişimin kopmamasına gayret 
göstermeli, bölgedeki halkları sahiplenmeye devam et-

meli ve toplumlar arası karşılıklı etkileşimin tekrardan 
yükseltilmesine çalışmalıdır.    

Uzun vadede ise, Türkiye, bir yandan bölgenin 
restorasyonu için ortaya koyduğu fikir ve iradeyi ko-
rurken, aynı zamanda da bu idealleri destekleyecek 
materyal gücü elde etmek için gerekli adımları atma-
lıdır. Türkiye’nin dış politikada duraklama yaşaması-
na sebep olan bölgesel gelişmelerin ortaya çıkardığı 
en önemli sonuç, Türkiye’nin idealleri ile materyal 
kapasitesi arasında ciddi bir mesafenin olduğudur. 
Bu sebeple, Türkiye’nin dış politika vizyonunu karşı-
layabilecek materyal güce ulaşması şarttır. Somut bir 
ifadeyle, AK Parti dış politika yapıcılarının izleme-
si gereken yol, “güçlü Türkiye” vurgusu yapan 2023 
vizyonunun bir an önce hayata geçirilmesidir. Bunun 
yolu da, mevcut dış politika stratejisini değiştirmekten 
değil, bu stratejinin hayata geçirilmesi için devletin as-
keri ve ekonomik kapasitesinin artırılması ve kurumsal 
yapısının güçlendirilmesine yönelik adımların atılma-
sından geçmektedir. 

Sonuç olarak, Türkiye’nin dış politikada bir stra-
teji değişikliğine ihtiyacı yoktur. İddiaların aksine, 
yapısal baskılara boyun eğerek pragmatist ve pasif bir 
dış politikaya dönmek ve bölgeden çekilmek Türkiye 
devletinin güvenliğini sağlamayacaktır. Statükocu bir 
güce dönmeyi vaaz eden böylesi bir adımın ne ölçü-
de riskli olduğu Mısır, Suriye, Irak ve Libya gibi Arap 
devletlerinin yaşadığı krizler ve parçalanmalar göze 
alındığında çok daha net bir şekilde görülecektir. Tür-
kiye’nin varlığını sürdürmesi ve güvenliğini sağlaması 
için bölgeye müdahil olmak, bölgeyle bütünleşmek ve 
dönüştürmekten başka bir seçeneği yoktur. Daha da 
ötesi, uzun vadede bölgenin önündeki asıl mesele, tek 
tek devletlerin güvenliğinin nasıl sağlanacağı meselesi-
ni aşmaktadır. Günümüzde bölgedeki gelişmeler, Os-
manlı sonrasında oluşturulan ve devletlerarası ilişkiler 
zemininde tanımlanan Vestfalyan düzenin, bir “sistem 
değişimi” ile karşı karşıya olduğunu göstermektedir. 
Bu nedenle, bölgenin önündeki temel mesele, ayak 
seslerini duyduğumuz sistem değişiminin nasıl ve han-
gi aktörler tarafından yönetileceği meselesidir. Bu aynı 
zamanda, post-Vestfalyan düzene hangi bedeller öde-
nerek geçileceği meselesidir de. 



www.setav.org | info@setav.org | @setavakfi

SETA | Ankara
Nenehatun Caddesi No: 66 GOP Çankaya  
06700 Ankara TÜRKİYE
Tel:+90 312.551 21 00 | Faks :+90 312.551 21 90

SETA | Istanbul
Defterdar Mh. Savaklar Cd. Ayvansaray Kavşağı 
No: 41-43 Eyüp İstanbul TÜRKİYE
Tel: +90 212 395 11 00 | Faks: +90 212 395 11 11

SETA | Washington D.C. 
1025 Connecticut Avenue, N.W., Suite 
1106 Washington, D.C., 20036 USA
Tel: 202-223-9885 | Faks: 202-223-6099 

SETA | Kahire
21 Fahmi Street Bab al Luq Abdeen  
Flat No 19 Kahire MISIR
Tel: 00202 279 56866 | 00202 279 56985 


