
1 
 

 

 

Toplumcu Düşünce Enstitüsü 

Sohbet Toplantıları 

Toplantı Özeti 
 

Toplantı Tarih ve Sayısı: 18/02/2021-9 

Toplantı Konusu: Türk Dış Politikası; Ne Yapmalı? 

Açılış Konuşması: Soli ÖZEL                                     

Notu Hazırlayan: Kerem Alptekin 

  

* Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihte 1945 sonrası döneme benzer bir "karar 

kavşağı"na gelmiş bulunmaktadır.  İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle değişen dünya 

düzeninde Türkiye NATO’ya girme hedefi yönünde nasıl bir taraf seçmek durumunda kaldı 

ve bu tercihinin kendi ulusal politikaları çerçevesinde bir stratejik yaklaşım uyguladıysa, 

günümüzde de Türk Dış Politikası buna benzer bir yol ayrımına gelmiştir.  Ülkeyi çevreleyen 

sorunlar, dünya sahnesindeki son gelişmeler ve yeni güç dengeleri ve ülkenin kendi iç 

düzenindeki değişimler dış politika tercih ve uygulamalarını da kaçınılmaz olarak belli bir 

yönde pozisyon almaya doğru yönlendirmektedir. 

* Türk dış politikası günümüzde gelinen noktada hasımlarından ziyade ortağı olduğu 

Batı İttifakının diğer üyelerinden gelen taleplerle ve yer yer de baskılarla karşı karşıya 

bulunmaktadır.  Bu duruma neden etkenler içinde son dönem dış politika davranışlarında 

bir yandan Batı Bloğu içinde olup da aynı zamanda onu hasım olarak gören yaklaşımlar 

önemli yer tutmaktadır.  Bu anlayışın altında Türkiye'nin İttifak ile olan ilişkisini 

sürdürmenin yanı sıra, Batı Bloğunun zayıflamaya başladığı, etkinliğini ve savunma 

bütünlüğü yitirdiğine dair bir değerlendirme de yatmaktadır.  Bu da bazı konularda İttifakla 

bir alanda ciddi ihtilaflar yaşanırken, örneğin Karadeniz’de İttifakla işbirliği içinde hareket 

edilmesi gibi çelişkili sonuçlar yaşanmasına neden olmaktadır.  Türkiye'de son dönemlerde 

"Batısız yaşayamama" düşüncesi giderek ortadan kalkmaya başlarken,  Türkiye kendine 

İttifak dışı manevra alanları yaratmaya çalışmaktadır.    

* Türkiye’nin mevcut siyasi konjüktüründe gücün tek bir kişi elinde toplanması 

demokrasinin temel taşlarını, kamuoyunu ve muhalefeti zayıflatmıştır.  Muhalefet 

siyasetsizleştirilirken, muhalif çıkışların yapılması engellenmekte, kamuoyunun tepkileri 

dizginlenmeye çalışılmaktadır.  Liyakatın meclise olan etkisinin çok az olması ise güçler 

ayrılığı ilkesiyle bağdaşmamaktadır.  Rasyonaliteden uzaklaşan ve duygusallaşan bu 

konjüktürel durum Türk Dış Politikası’nın bocalamasına ve Batı ittifakıyla olan birlikteliğin 

sarsılmasına sebebiyet vermiştir.  Türkiye NATO üyeliğinden ve ona olan bağlılığından dem 

vururken örgütün demokratik birliğine uygun hareket etmemektedir. Türkiye demokrasiye 

geçmeden önce iki kere NATO’ya girmeyi denemiş ancak birliğin demokratik ilkeleriyle 

bağdaşmayan siyasi ikliminden dolayı girişimleri olumsuz sonuçlanmıştır. Bugün benzer bir 

süreç NATO üyeliğine rağmen yaşanmaktadır.  

* Esasen bugünTürkiye’nin belli bir çerçevede ve hedefe yönelik olarak yürütülen bir 

dış politikasında söz etmek mümkün değildir.  Türkiye'nin bir İç Politikası vardır ve "Dış  
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Politika," yürütülmekte olan "İç Politika"nın günlük olarak ortaya çıkan ihtiyaç ve 

imkanlarının doğrultusunda dış dünya ile kurulan ilişkilerden oluşan bir faaliyet alanı haline 

gelmiştir.  Her ne kadar bu durum öngörülebilir ve güvenilir yönetim ilkeleri ile bağdaşmasa 

da, bir takım günlük iç politika meseleleri olumlu seyretmediğinde içerideki durumu 

pekiştireceği düşünülen adımların dışarıda atılması elzem hale gelmektedir.  Bu tür günlük, 

taktik düzeyde hareketlerin uzun erimde ülkenin stratejik konumlanmasını zora sokacak 

sonuçlar yarattığı şimdiden gözlemlenmektedir.  İlerki dönemlerde bu yaklaşımların, örneğin 

ekonominin zora girmesi karşısında, ulusal çıkarlar açısından daha riskli ve kalıcı 

gerilemelere yol açabilecek adımları gündeme getirmesi ihtimal dahilindedir.    

* Türkiye’nin elinde iç politikayı yönlendirme ve kamuoyunu kontrol altında tutma 

amacıyla dış politika kozu olarak kullanılabilecek üç başlık ortaya çıkmaktadır; Kıbrıs 

Sorunu, Kürt Sorunu ve Göç Sorunu.  Kıbrıs’la ilgili olarak bakıldığında, iki devletli 

çözüm politikasının  fiili ilhak düzeyine taşınmaı durumunda, ABD ve Batılı devletler 

tarafından ciddi yaptırımlarla karşılaşılması sürpriz olmayacaktır.  Bu durum Türkiye, 

kontrollü de olsa önemli ölçüde geri adım atmak ve şimdiye kadar büyük özveriler ve 

haklılıkla savunduğu bazı tezlerini bir daha geri dönülmez şekilde terk etmek mecburiyetinde 

kalabilecektir.  Kürt Sorunu konusunda, Batı’nın hassasiyetleri göz önüne alınarak mevcut 

söylemin ve bu söylem altında yürütülen politikalarda daha gevşek ve esnek modellere 

geçilmesi beklenmelidir.  Böyle bir tercihin ortaya konulmasının ne derecede ikna edici ve 

herkes açısından sonuç alıcı olacağı, uygulamacıların bir bütünlük içinde samimi ve kararlı 

tutumlarına bağlı olacaktır.  Bu bağlamda iktidarın içerideki hedefleri gerçekleştirmek adına 

dışarıda gözle görünür tavizler verebileceği de olasılık dahilindedir.    

* Mevcut iktidarın kriz çözümünden ziyade ABD ile ilişkileri kriz yönetimiyle idare 

edeceği anlaşılmaktadır.  Ancak kriz yönetiminin uzun vadede ne kadar rasyonel bir 

politika olacağı tartışmalıdır.  Hükümetin geçmiş tecrübelerinden de kriz yönetimi 

süreçlerinde başarılı olmadığı görülmektedir.   Biden yönetimi, dış politikasını Trump’ın son  

döneminde erozyona uğrayan Amerikan demokrasisinin tamirine ve Batı İttifakı içinde 

demokratik dayanışma ve kurumsal diplomasi üzerine kuracaktır.  ABD hem NATO hem de 

AB içinde yer alan Polonya ve Macaristan gibi ülkelerde yaşanan demokrasi sorunlarının 

giderilmesi yönünde politikalar izlerken, benzer süreçlerden geçen ülkeleri de bu çerçevede 

değerlendiriyor olacaktır. 

 

Özetle:  Dış politika konusunda Ne Yapmalı? sorusunun yanıtlarının yukarıda belirtilen 

başlıklar ve tespitler de dahil geniş bir planda düşünülmesi gerekmektedir.  Türkiye'nin 

bugün itibarı ile anayasal düzeyde karar verme süreçleri belli olup, mevcut iktidarın politika 

tercihleri ve hedefleri de açıktır.  Bu bağlamda geriye değişken, yani yönetilebilir olarak 

kabul edilecek bir etken kalmaktadır: ulusal çıkarlar doğrultusunda akılcı, öngörülebilir, 

süreklilik ve sürdürülebilirlik gösteren politika paketerinin oluşturulması ve bu paketlerin 

etkin uygulamasını mümkün kılacak yöntem, araç ve kabiliyetlerin geliştirilmesi.  Bu 

yaklaşım benimsenirken, bir yanda çok-taraflı ve ikili ilişkiler arasındaki seçeneklerin, diğer 

tarafta işlevsellik-yapısallık özelliklerindeki farklılıkların ve mutlaka "sorunların coğrafyası" 

ile "coğrafyanın sorunları" tanımlarının iyi, doğru ve yerinde değerlendirilmeleri gerekir. Bu 

konuların ana sorun alanlarında ele alındığı bir çalışmanın yapılması bu değerlendirmelere 

önemli katkılar yapacaktır.          


