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       TÜRKĐYE’NĐN ORTADOĞU POLĐTĐKASININ STRATEJĐK VE 

EKONOMĐK ANALĐZĐ: ZAAFLAR-YAPILMASI GEREKENLER 

05.05.2007                                                                         Kerem Öten* 

Özet 

Türkiye’nin Ortadoğu’yla çok önemli tarihi siyasi ve kültürel bağları bulunmaktadır. 

Ancak Türkiye Ortadoğu ilişkileri Osmanlı Đmparatorluğu’nun son yıllarında tüm dünyayı 

etkisine alan milliyetçilik akımları ve daha sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin uyguladığı 

Batı’ya yönelik politikalar neticesinde mesafeli bir hal almıştır. Ancak sorunları olmakla 

birlikte Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinin önemli ortak çıkarları da bulunmaktadır. Türkiye’nin 

Ortadoğu ile olan ekonomik ilişkileri tatmin edici olmaktan oldukça uzaktır. Ticari ilişkilerin 

geliştirilmesi için fırsatlar yaratılmalı, serbest ticaret teşvik edilmelidir. Ortadoğu için atılan 

uluslararası adımlar da bulunmaktadır. Bunların başında Büyük Ortadoğu Projesi gelmektedir. 

Büyük amaçlar taşıyan bu projenin arka plandaki amaçları da çok iyi değerlendirilmeli ve 

adımlar dikkatli atılmalıdır. Bölge açısından uluslararası nitelik kazanmaya başlayan diğer bir 

proje de Barış Đçin Sanayi Projesidir. Büyük kaynak ve çalışma gerektiren bu projenin hayata 

geçirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Türkiye-Ortadoğu ilişkilerinin hiçbir zaman 

Türkiye Batı Dünyası ilişkileri kadar yakın olmaması beklenmemelidir. Zaten böylesine bir 

yakınlık kurulmasına gerek de yoktur. Önemli olan Türkiye ve Ortadoğu arasında yeterli ve 

gerekli ilişkilerin kurulmasıdır. Türkiye sahip olduğu potansiyelle de bölgenin etkin bir ülkesi 

olma kapasitesine sahiptir.  
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sorunu, Avrupa Birliği tarihinde insan hakları içtihadının gelişimi, Avrupa Birliği teorilerinin gelişimi 
konularında yazılmış makaleleri bulunmaktadır.    
 



TÜRKĐYE’NĐN ORTADOĞU POLĐTĐKASININ STRATEJĐK VE EKONOMĐK ANALĐZĐ: 

ZAAFLAR-YAPILMASI GEREKENLER                                                                          Kerem ÖTEN 

 

 2 

Giriş 

Türkiye’nin dünya coğrafyasındaki jeopolitik ve stratejik önemi şimdiye kadar 

binlerce çalışmaya konu olmuş tartışılmaz bir gerçektir. Dünya siyasetindeki gelişmeler bu 

önemi her geçen gün daha belirgin hale getirmektedir. Yugoslavya’nın dağılması, SSCB’den 

ayrılarak bağımsızlıklarını ilan eden Türk Cumhuriyetleri’nin sahip oldukları zengin doğal 

kaynaklar nedeniyle bir anda Dünya’nın dikkatini üzerlerinde toplamaları, ikinci Irak savaşı, 

Đran’ın nükleer bir güç haline gelmek üzere yaptığı çalışmalar ve belki de bu yazı yazılırken 

gerçekleşen pek çok gelişme Türkiye’nin jeopolitik önemini daha da arttırmaktadır. Ancak, 

Türkiye Ortadoğu’da uzun bir tarihi geçmişe sahip, Đsrail ve Arap ülkeleriyle önemli siyasi 

ilişkileri bulunan bir ülke olduğu halde Türkiye’nin Ortadoğu politikasının etkin ve kilit bir 

ülkesi olduğunu söylemek oldukça güçtür. Oysa Türkiye’nin sahip olduğu potansiyel, uzun 

demokrasi geleneği ve uluslar arası diplomasi tecrübesiyle Ortadoğu politikalarında etkin bir 

rol üstlenmesini beklemek çok da gerçek dışı beklenti olarak gözükmemektedir. Benzer 

şekilde Ortadoğu’dan binlerce kilometre uzaklıktaki ülkelerin bu Coğrafya’da yer alan 

ülkelerle milyarlarca dolarlık ticaret bağlantıları kurdukları gerçeğini göz önünde 

bulundurduğumuzda Türkiye’nin bu pastadan daha büyük bir pay alması gerektiğini 

düşünmek hiç de hayalcilik olmayacaktır. 

Yapılan bu kısa giriş ışığında, bu çalışmanın amacı Türkiye’nin Ortadoğu’da yer alan 

önemli aktörlerle olan ilişkilerini siyasi ve ekonomik açıdan ele almak ve bu analizler 

neticesinde bölge politikasında daha etkin bir rol edinmesini sağlamak amacıyla neler 

yapılabileceği konularını araştırmak olarak açıklanabilir. 

Belirlenen bu amaç doğrultusunda çalışmaya Türkiye’nin stratejik önemi ile Ortadoğu’daki 

tarihi geçmişi hakkında bir analizle başlanacak daha sonra bölgenin önemli aktörleri olan Irak, 

Đran, Suriye, Filistin ve Đsrail ile olan ilişkileri ekonomik ve politik açılardan mercek altına 

alınacaktır. Türkiye’nin diğer Ortadoğu ülkeleriyle olan ilişkileri de bu kapsamda ana 
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hatlarıyla gözden geçirilecektir. Đlerleyen bölümlerde Büyük Ortadoğu Projesi, Barış Đçin 

Sanayi Projesi gibi bölge adına uluslararası arenada üretilmiş olan projeler incelenerek 

Türkiye’nin söz konusu projelerdeki muhtemel rolleri ele alınacaktır. Sonuç bölümü 

Türkiye’nin gelecekteki Ortadoğu politikasının ne yönde olmasına dair bir projeksiyon 

çalışması olacaktır. 

           Türkiye’nin Stratejik Önemi 

Đkinci Dünya Savaşının sona ermesinden sonra Türkiye’nin Batı Dünyası ve Amerika 

Birleşik Devletleri (ABD) açısından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne  (SSCB) 

komşu olan tek NATO üyesi olarak önemi tartışılmazdı. Türkiye bu önemini Birince ve Đkinci 

Körfez savaşında da gösterdi.2 Türkiye’nin bu savaşlar ve ardından uygulanan ambargolardan 

doğan zararları yüz milyar dolarlarla ifade edilmektedir.3 SSCB’nin dağılması ardından 

bağımsızlıkları ilan eden zengin doğal kaynaklara sahip Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine bir 

geçiş kapısı niteliğinde bulunan ve bu ülkeler tarafından model alınan bir ülke konumunda 

olan Türkiye stratejik önemini bir kez daha göstermiştir. Her ne kadar Türkiye’nin stratejik 

önemi Soğuk Savaşın sona ermesiyle azalmış gibi görülse de Türkiye hala Karadeniz 

Ülkeleri, Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkaslar arasında kritik bir köprü olmaya devam 

etmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin takip edeceği siyasi ve ekonomik politikalar çok geniş bir 

coğrafyada yankı ve etki yaracaktır. Türkiye bu anlamda kolaylıkla göz ardı edilebilecek bir 

ülke değildir.                           

Araştırmanın esas konusu olan Ortadoğu politikasını anlamak için Türkiye’nin dış 

politikasının temellerini incelemekte yarar vardır. Türk dış politikasının temeli Atatürk 

tarafından belirlenmiş ‘Yurtta Barış Dünyada Barış’ ilkesidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzü 

batıya dönük, modern ve demokratik bir ülke olması da yine Atatürk tarafından temelleri 

                                                 
2 Türkiye Đkinci Körfez Savaşında üslerini Amerikan savaş uçaklarına açmamakla birlikte Irak savaşına katılan 
birliklerin lojistik üssü olarak savaşta kritik bir konumda yer almıştır. 
3 Türkiye’nin Körfez Savaşındaki kayıplarının detaylı analizi için bakınız ‘Irak Savaşının Gölgesinde Türkiye 
Ortadoğu Ülkeleri Ticari Đlişkileri’ http://www.dtm.gov.tr/ead/IRAK/Irak%20Savasinin%20Golgesinde.pdf 
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atılan ve bugün de Türk dış politikasına yön veren temel ilkelerdir. Atatürk aşırı Türkçülüğün 

ve aşırı Đslamcılığın her türlüsüne karşı çıkmıştır. Dünyada yaşayanan bütün Türklerin tek bir 

bayrak altında toplanması fikri olan Pan-Türkizm ne kadar tehlikeliyse tüm Müslümanların 

tek bir devleti olma fikri olan Pan-Đslamizm de o kadar tehlikeliydi.4 Bu nedenle genç Türkiye 

Cumhuriyeti ilk yıllarında uzun bir geçmiş sahip olduğu doğu uluslarına belli bir mesafeyle 

davranıyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomik nedenlerle SSCB ile iyi ilişkiler kuruldu 

ancak 1945’li yıllarda Stalin’in Kars ve Ardahan illerini kapsayan bölgeler üzerinde hak 

talepleriyle başlayan gelişmeler Türkiye NATO’ya üye olmasıyla neticelendi. Atatürk’ün hem 

iç hem de dış politikayı ilgilendiren reformları tabiî ki bundan ibaret değildi. Laiklik ilkesi, 

millet egemenliğine dayanan devlet yönetiminin benimsenmesi, şeriat mahkemeleri yerini 

cumhuriyet mahkemelerinin alması, 1928 Anayasasında Đslam Dininin resmi din olmaktan 

çıkarılması ve Arap alfabesinin yerine Latin alfabesinin benimsenmesini diğer önemli 

reformlar olarak sayabiliriz. 

Peki, herkesçe bilinen bu devrimleri neden tekrar sayma gereği duyduk? Çünkü söz 

konusu bu reformlar Türkiye’nin yüzünü batıya döndürüp, modern, demokratik bir devletin 

temellerini atarken aynı zamanda doğu komşularıyla olan ilişkilerine önemli ölçüde 

sınırlamalar getirdi.  

Ancak Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleriyle olan ilişkilerini zayıflatan tek unsur söz 

konusu reformlar değildi. Bilindiği gibi bugünkü Ortadoğu’yu meydana getiren ülkelerden 

Đran hariç hepsi Osmanlı Đmparatorluğu’nun parçası idi. Aynı ümmetten geldikleri için 

Türkler ve Araplar diğer ulusların sahip olmadıkları bazı ayrıcalıklara sahiptiler. Her ne kadar 

etnik kimlik, dil, tarih ve kültür açısından farklılıklar taşısalar ve netice itibariyle Türkler 

yönetici Araplar ise tebaa konumunda olsalar da bu iki ulus yüzyıllarca barış ve kardeşlik 

içerisinde yaşamayı bilmişlerdi. Bu barış ve huzur ortamı 19. yüzyılın sonlarında tüm dünyayı 
                                                 
4 Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı hakkında bilgi edinmek için bakınız; Hikmet Tanyu, Atatürk ve Türk 
Milliyetçiliği, Elips Kitap, 2007. 
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etkisi altına alan milliyetçilik akımının etkisiyle sona erdi. Osmanlı Đmparatorluğu Yunanistan 

ve Mısır gibi sahip olduğu toprakları birer birer kaybetmeye başladı. Bu gelişmeler 

yaşanırken 1908 yılında kendilerine Jön-Türkler adını veren bir oluşum ortaya çıktı. Jön-

Türkler belki de Osmanlı Đmparatorluğunu 600 yıldan fazla ayakta tutan çok ulusluluk 

kavramını geri plana iterek Türk kimliğini ön plana çıkardılar.5 Jön-Türklerin iktidarı ele 

geçirmesiyle birlikte Türk-Arap ilişkilerinde bugün bile tam anlamıyla onarılamayan büyük 

yaralar açıldı. Đttihat ve Terakki’nin Arap kültürü ve dili üzerindeki baskıcı rejimi Arapların 

Birinci Dünya Savaşında Đngilizlerle birlikte hareket etmesiyle birleşince Türk-Arap ilişkileri 

kopma noktasına geldi.  

Tarihi günümüzden ve gelecekten bağımsız olarak değerlendirmek mümkün değildir. 

Kuşkusuz geçmişte yaşanan olayların günümüze yansımaları olacaktır. Türkiye-Ortadoğu 

ilişkilerinde de geçmişin izleri açıkça görülmektedir. Bir yandan Osmanlı’nın son yıllarında 

milliyetçilik akımlarının güçlenmesiyle iki ulus arasında ekilen düşmanlık tohumları, diğer 

yandan Atatürk’ün Osmanlı Đmparatorluğunun kalıntılarından günümüz Arap rejimlerinden 

tamamen farklı, batılı, laik ve modern bir cumhuriyetin temellerini atması Ortadoğu 

coğrafyasını Đsrail’le birlikte meydana getiren Araplarla Türkiye’nin ilişkilerini büyük ölçüde 

soğuk ve mesafeli hale getirmiştir. 

Yakın tarihimize bakacak olursak, özellikle soğuk savaşın ardından Türkiye açısından 

Ortadoğu’nun önemi çeşitli nedenlerle artmıştır. Bu nedenleri 4 ana başlık altında 

toplayabiliriz; 

■1980’li yılların ortasında PKK terör örgütünün ortaya çıkmasıyla başlayan ve 

bugün Kuzey Iraktaki gelişmelerle devam eden Kürt sorunu. Bu sorun Türkiye’nin 

Suriye, Irak ve Đran ile olan ilişkilerinde önemli sorunlar yaratmaktadır. 

                                                 
5 Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, Đletişim Yayınları, 1983. 
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■Özellikle Suriye ile ikili ilişkilerin zaman zaman gerilmesine yol açan su 

sorunu, 

■Đsrail-Filistin savaşının bölgedeki yansımaları, 

■Zengin Arap Emirliklerinin Türkiye’deki özellikle bankacılık, iletişim ve 

inşaat alanlarındaki ekonomik potansiyeli keşfetmeleri ve yatırım taleplerine 

bulunmaları. 

       Barkey gibi pek çok yazar Ortadoğu ülkelerinin Türkiye’nin bölgedeki 

rolünün önemini daha iyi anlamaya başladıklarını düşünmektedir.6 Bunun en önemli 

nedenlerinden biri; Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından Ortadoğu ülkeleri için 

artık dünyanın iki süper gücü arasında sürekli saf değiştirerek ekonomik çıkar sağlama 

döneminin sona ermesidir. Artık bu ülkeler Türkiye gibi uzun bir pazar ekonomisi 

tecrübesine sahip, ülkelerine göre nispeten daha istikrarlı ve dünyanın en dinamik ve 

büyük pazarlarından birine sahip ülkesiyle ticari ve ekonomik ilişkilerini sağlam 

tutmanın yollarını aramaktadırlar. Bu noktada Türkiye’nin payına düşen Ortadoğu’nun 

lider bir ülkesi olduğunu bu ülkelere her bakımdan hissettirerek söz konusu siyasi 

ortamdan maksimum faydayı sağlamaktır. Buradaki fayda kavramı hiç kuşkusuz 

sadece Türkiye’nin çıkarına olan tek taraflı bir durumu değil, bölgenin tümüne 

yayılacak sosyal, ekonomik ve politik faydayı ifade etmektedir. 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının bir önemli yansıması da otoriter rejimlerin 

geleceğinin pek de parlak olmadığını Dünyaya göstermiş olmasıdır. Bildiğimiz gibi 

Ortadoğu ülkelerinin pek çoğu krallık, diktatörlük, tek parti iktidarı gibi rejimlerle 

yönetilmektedir. Bu rejimler kendilerini her an için tehdit altında görmektedirler. 

Bunun son örneği Irakta yaşanan savaştır. Đşte böyle hassas ve kırılgan bir ortamda 

istikrarlı bir Türkiye’nin varlığı sadece bölgesinde değil dünyada Türkiye’yi çok 
                                                 
6 Henri Barkey ‘Flirting with Disaster: Turkey Iraq and the US’ 
http://www.hum.utah.edu/humis/docs/organization_302_1130955458.pdf 
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önemli bir konuma getirmektedir. Zira bölgede yaşanacak bir rejim istikrarsızlığının 

domino etkisine dönüşmesini engelleyebilecek tek ülke Türkiye’dir. Ancak 

Türkiye’nin bu rolünün çok da farkında olduğunu söylemek ne yazık ki pek mümkün 

değildir. Türkiye eğer Dünya politikasında daha etkin ve söz sahibi bir konumda 

olmak istiyorsa bunu sadece Avrupa Birliği üyelik süreciyle değil aynı zamanda 

bölgesinde de bir istikrar sembolü olarak göstermelidir.  

Sovyetler Birliği ardından dünyanın tek süper gücü olarak kalan Amerika’nın 

Ortadoğu’daki gelişmelerin en önemli belirleyicisi olduğunu söylemek çok da gerçek 

dışı bir iddia olmasa gerek. Her ne kadar özellikle son dönemlerde Rusya-Đran 

ilişkilerinde önemli bir yakınlaşma görülmesine rağmen bu yakınlaşmanın bölgedeki 

etkisinin sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Benzer bir şekilde, hala ekonomik bir 

birliktelik olmaktan siyasi birliktelik olma yolunda yeterli adımları atamamış olan 

Avrupa Birliği’nin Ortadoğu politikası konusunda ortak bir yol belirleyememiş olması 

da Amerika’nın bölgedeki etkisi arttıran önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. 

Bunun en yakı örneğini ikinci Irak savaşında da açıkça gördük. Amerika’nın bölgedeki 

bu güçlü pozisyonu iki ülkeyi ön plana çıkarmaktadır; Đsrail ve Türkiye. Her ne kadar 

ikinci Irak savaşı esnasında ikili ilişkiler sancılı dönemlerden geçmiş olsa bile 

Türkiye’nin bölgede güvenilebilecek iki müttefikten biri olduğu Amerika tarafından 

kabul edilmiş bir gerçektir. Türkiye’nin Đsrail’e göre kolayca tahmin edilebilecek 

nedenlerden ötürü daha avantajlı olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır. Tüm bu 

faktörler göz önünde bulundurulduğunda güçlü ve istikrarlı bir Türkiye’nin bölgesel 

barış ve istikrar için önemi ortaya çıkacaktır. Türkiye’nin gelecekte OECD, NAFTA 

veya OPEC benzeri bir ekonomik entegrasyonun bölgesindeki öncüsü olması gerek 

Türkiye ve gerekse Ortadoğu açısından çığır açabilecek bir atılım olabilecektir. Zira 

sahip olduğu doğal kaynaklar, genç nüfusu ve hızla büyüyen pazarlarıyla 
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Ortadoğu’nun sürekli gelişen dünyanın en önemli aktörlerinden biri olabileceğini 

düşünmek çok da hayalcilik olmayacaktır. 

Bu bölümde öncelikle Türkiye’nin stratejik önemi çeşitli açılardan 

değerlendirildikten sonra Ortadoğu’yla olan ilişkilerinin tarihsel gelişimi kısaca ortaya 

konulmaya çalışıldı. Bunu ortaya koyarken ilişkilerin bozulmasına neden olan 

faktörler üzerinde ayrıca duruldu. Đlerleyen paragraflarda Türkiye’nin bölgesel 

dinamiklerden doğan faktörler nedeniyle bölgesinde üstlenebileceği roller ve 

sağlayabileceği avantajlar gözler önüne serilmeye çalışıldı. Đkinci bölümde 

Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleriyle olan ilişkileri daha detaylı olarak ele alınacaktır.   

Türkiye-Ortadoğu Đlişkilerinin Spesifik Analizi 

 Bu bölümde Türkiye’nin bölgedeki komşuları ve diğer ülkelerle olan ilişkileri 

tek tek ele alınarak ülkeler bazında daha detaylı bir inceleme yapılacaktır. Kuşkusuz 

her bir ülkeyle olan ilişkilerimizi etkileyen farklı dinamikler bulunmaktadır. Suriye’yle 

olan su problemi, Đran’la olan rejim sorunları, Irak savaşının getirmiş olduğu kaos 

ortamı vb. Bu nedenle her bir ülkeyle olan ilişkiler ve sorunlar spesifik olarak ele 

alınmadan Türkiye açısından rasyonel bir Ortadoğu politikasının ortaya 

konamayacağını düşünüyoruz. 

 

                       Türkiye-Irak Đlişkileri 

Irak kuşkusuz sadece bizim coğrafyamızın değil belki de dünyanın en sorunlu 

bölgelerinden birini teşkil etmektedir. Herkes tarafından görülmekte olan bu durumun 

analizine geçmeden önce iki ülke ilişkilerinin geçmişine kısaca değinmekte yarar 

görüyoruz. Đran-Irak savaşının sürmekte olduğu yıllarda, 1980-1988 yılları arası, 

Türkiye Irak ilişkileri oldukça iyiydi zira Irak ülkesine sızmakta olan PKK 

teröristlerine karşı Türkiye’ye sınır ötesi operasyonlar düzenlemek konusunda 
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herhangi bir sorun yaratmıyordu. Aynı zamanda bu ülkeler arasında her iki ülke 

açısından karlı bir ticaret ilişkisi bulunuyordu. Ancak bu ortam Birinci Irak Savaşını 

çıkmasıyla sona erdi. Türkiye’nin Amerika’yla birlikte hareket etmesi ve daha sonra 

uygulanan ambargolara katılması iki ülke ilişkilerini oldukça olumsuz yönde etkiledi. 

Bu durumu şu çarpıcı örnekle sergileyebiliriz; Irak savaş öncesinde Türkiye’nin 

Almanya’nın ardından ikinci büyük ticaret partneri konumundayken 1990–1998 yılları 

arasında bu ülkeyle herhangi bir ticaret yapılmamıştır. Günümüzde ise Irak Türkiye 

ihracatından aldığı yüzde 3’lük payla ancak sekizinci sırada yer alabilmektedir.7         

 Đkinci Irak Savaşı’nın bu ülkeye getirdiği yıkım birinciyi aratır nitelikte 

olmuştur. Her ne kadar Saddam Hüseyin devrilmiş olsa da bu durum, en azından 

şimdilik, ülkeye huzur ve istikrar getirmiş değildir. Irak’ta yaşananlar kuşkusuz 

bölgedeki tüm ülkeler gibi Türkiye’nin de aleyhindedir. Bu noktada Türkiye açısından 

en vahim mesele Kuzey Iraktaki gelişmelerdir. Bölgede kurulmaya çalışılan Kürt 

devleti Türkiye açısından kabul edilemeyecek bir durum teşkil etmektedir. Bilindiği 

üzere Irak’ın en zengin petrol yatakları Kuzey Irak’ta yer alan Musul ve Kerkük’te yer 

almaktadır. Bu bölgede çoğunluk durumda olan Türkmenler bölge idaresinin tespiti 

için yapılması öngörülen referandum öncesinde Kürtler tarafından yapılan aşırı göçler 

neticesinde azınlık konumuna düşmüşlerdir. Bölgenin her köşesinde bir devletin varlık 

alametlerinin en önemlilerinden olan sözde Kürdistan bayrakları dalgalanmakta, 

peşmergeler adeta düzenli bir ordu gibi hareket etmektedirler. Bu gelişmeler Türkiye 

tarafından dikkatle izlenmeli ve gereken girişimler yapılmalıdır. Çünkü böyle bir 

ortam PKK’nın yeniden yeşerip güçlenmesi için ideal bir ortamdır. Türkiye’nin artık 

teröre feda edeceği on binlerce canı ve harcayacak milyarlarca doları yoktur. Bu 

nedenle Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması için gerekli çabalar harcanmalıdır. 

                                                 
7 Kaynak Dış Ticaret Müsteşarlığı Verileri ‘Đhracat Đlk Kırk Ülke’ http://www.dtm.gov.tr/ead/ekolar1/eko08.xls 
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Amerika ile Türkiye arasında kurulmuş bulunan Terörle Mücadele Özel Temsilciliği 

kurumunun daha etkin çalışması için gerekli adımlar atılmalıdır. Amerika’nın bu 

konuda çok da istekli görünmediği açık bir gerçektir. Dolayısıyla bu ülkenin 

Türkiye’nin bu konuda hassasiyeti anlaması açısından somut ve ciddi adımların 

atılması şart görülmektedir. 

Öte yandan, yeniden yapılanan Irak’ta Türk firmalarını açısından pek çok 

yatırım sahası bulunmaktadır. Her ne kadar terör saldırıları ve istikrarsızlık nedeniyle 

yatırım için müsait bir ortam yokmuş gibi gözükse de terör saldırılarının yoğunlaştığı 

Bağdat, Tıkrit, Kerbela gibi bölgeler dışında büyük alt yapı, inşaat ve enerji yatırım 

potansiyelleri bulunmaktadır. Bu bölgelere yatırım yapacak Türk firmaları teşvik 

edilmeli ve gerekirse bunların güvenliğinin bizzat Türk askeri tarafından sağlanması 

yoluna gidilmelidir. Kuşkusuz Irak’ta kazanılacak milyarlarca doların verilecek bir 

can karşısında zerre kadar değeri yoktur. Ancak bizi Irak kadar ilgilendirmeyen fakat 

bölgesinde etkin bir ülkenin yapması gerektiği şekilde Lübnan’a asker göndermekten 

çekinmeyen Türkiye’nin Irak’ta çalışacak Türk firmalarını koruyacak kadar Türk 

askerini Irak’a göndermekte sakınca görmemesi gerektiğini düşünüyoruz.8 

Türkiye-Đsrail-Filistin Đlişkileri 

Irak Savaşı dışında Ortadoğu’nun kalbinde yıllardır sürmekte olan Đsrail-

Filistin gerginliği de kuşkusuz Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir konudur. Bilindiği 

gibi Türkiye 1949 yılında Đsrail’i tanıyan ilk Müslüman devlet olarak Dünya’nın ve 

özellikle de Arap ülkelerinin büyük dikkatini çekmişti. Ancak 1956 yılında Đsrail, 

Đngiltere ve Fransa’nın Mısır’ı işgal etmesi üzerine, Türkiye Đsrail’deki elçisini geri 

çağırmış, ikili ilişkiler 1960’larda çıkan Arap-Đsrail savaşıyla daha da mesafeli bir hal 

                                                 
8 Türk askerini gözümüzü kırpmadan gönderdiğimiz Lübnan’ın Güney Kıbrıs’la birlikte Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin karasularını da kapsayacak şekilde Akdeniz petrol havzasını bölgelere ayırdığını üzüntüyle 
takip ediyoruz.  
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almıştır.9 Diplomatik ilişkiler tamamen kopmamış olmakla birlikte Türkiye Filistin 

yanlısı bir politika gütmüş ve Đsrail’in Arap komşularına yönelik harekâtlarını 

kınamıştır. Bununla birlikte Türkiye’nin, Müslüman bir ülke olarak, böylesine 

hararetli bir ortamda dahi Đsrail ile olan diplomatik ilişkilerini tamamıyla kesmemesi 

dikkat çekicidir. Nitekim 1980’li yıllarda ilişkiler yeniden gelişmiş ve karşılıklı 

önemli antlaşmalara imza atılmıştır. Ancak Türkiye’nin özellikle Ortadoğu barış 

sürecinde üstleneceği rol tam anlamıyla tanımlanabilmiş değildir. Türkiye’nin bu 

süreçte etkin bir şekilde yer alması gerektiği her iki tarafça da kabul edilmekle birlikte 

ne Araplar ne de Đsrailliler bunun ne şekilde olacağını belirleyebilmiş değillerdir. Đşte 

bu noktada Türkiye’nin kendi rolünü kendi tanımlaması ve Ortadoğu’nun istikrar 

sembolü bir ülkesi olarak bu süreçte etkin bir şekilde yer alması gerekmektedir. Bu 

etkinlik gerek taraflarla ayrı ayrı görüşmeler yaparak ortak noktaların tespit edilmesini 

sağlamak gerekse arabulucu olarak tarafları bir araya getirerek çözüme giden yolu 

aramak şeklinde olabilir. 

Bengio’ya göre, Soğuk Savaşın sona ermesi Türkiye açısından önemi dış 

politika fırsatları yarattı. Türkiye 1980’lerden 1991’e kadar kendisini Orta Asya 

Cumhuriyetlerine rol model olarak kabul ettirmek çaba sarf etmişti. Türkiye bu yolla 

ekonomik yarar sağlamayı ve aynı zamanda Batı’nın takdirini sağlamayı amaçlıyordu. 

Ancak bu politika yeterli başarıyı sağlayamadı. Zira Orta Asya Cumhuriyetleri 

karakteristik özelliklerinden kolayca vazgeçmeye yanaşmıyordu. Bu nedenle Türkiye 

Đsrail’e yanaştı.10 

                                                 
9 Alptekin Dursunluoğlu, Stratejik Đttifak Türkiye Đsrail Đlişkilerinin Öyküsü,Anka Yayınları,2005. 
10 Ofra Bengio, The Turkish Israeli Relationship: Changing Ties of Middle Eastern Outsiders,Palgrave 
Macmillan,2004. 
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Makovsky’ye11 göre ise Türkiye Đsrail yakınlaşması 13 Eylül 1993 yılında 

Filistin Lideri Yaser Arafat ile Đsrail Başbakanı Đzak Rabin arasında imzalanan 

“Filistin Özerklik Đlkeleri Deklarasyonu” ile başlamıştır. Bu antlaşma Gazze ve 

Eriha’da “Özerk Filistin Devleti’nin” kurulmasını kararlaştırıyordu.12Bu antlaşma 

Türkiye’nin Đsrail ile olan ilişkilerini geliştirmesi için zemin hazırladı zira bu tarihe 

kadar Türkiye Arap ülkelerinin tepkisinden çekindiği için Đsrail ile yakın ilişkiler 

kurmaktan uzak duruyordu. 1993 yılının Kasım ayında Hikmet Çetin’in Đsrail ziyareti, 

Đsrail’i ziyaret eden ilk Türk Dışişleri Bakanı olarak iki ülke ilişkilerinin gelişimi 

açısından çok önemli bir adım teşkil etti.13 Daha sonra ülkeler arası ziyaretler 

Başbakanlar ve Cumhurbaşkanları düzeyinde devam etti. Türkiye Đsrail arasında 

imzalanan 1997 tarihli Serbest Ticaret Antlaşması iki ülke ekonomik ilişkilerinin 

gelişmesinde önemli bir katkı yapmıştır.14Đsrail, Türkiye ihracatında 14. sırada yer 

alarak bölgede ihracat yaptığımız ülkeler arasında Irak ve Birleşik Arap 

Emirliklerinden sonra 3.sırada yer almaktadır. Ayrıca Đsrail ile yaptığımız dış ticaret 

Türkiye lehine fazla vermektedir.15 

Đşin ekonomik boyutunu bir kenara bırakıp politik konulara bakacak olursak 

Türkiye’nin amacının asla bölge barışını sağlamak konusunda etkin bir arabulucu 

olmak olduğunu söyleyemeyiz. Türkiye barış sürecine ancak ekonomik fayda ve 

global prestij elde etmek veya bölge istikrarına kendisini riske atmadan katkıda 

                                                 
11 Alan Makovsky, uzun yıllar ABD Dışişleri Bakanlığı Đstihbarat ve Araştırma Bürosu'nda, Güney Avrupa 
Yakındoğu şefi olarak çalıştı. Makovsky, Körfez savaşı sırasında ABD ordusuna siyasi danışmanlık da yaptı. 
Daha sonra Washington Yakın Doğu Politikaları Araştırmaları Enstitüsü’nde (WINEP) Türkiye masasının 
başına getirilen Makovsky, Arap Đsrail ilişkileri ve Türkiye üzerine araştırmalar yapmaktadır.  
12 Deklarasyonun Đngilizce tam metni için bakınız 
http://www.unitedjerusalem.com/DECLARATION_OF_PRINCIPLES_1993/Text_Dec_of_Prin_Sept_13_1993/
text_dec_of_prin_Sept_13_1993.asp#whitelineanchorHome 
13 Gencer Özcan, TESEV Dış Politika Programı Dış Politika Analiz Serisi 1 “Türkiye-Đsrail Đlişkilerinde 
Dönüşüm: Güvenliğin Ötesi” http://www.tesev.org.tr/etkinlik/Turkiye-israil_iliskileri.pdf   
14 Türkiye-Đsrail Serbest Ticaret Antlaşması yürürlüğe giriş tarihi 1 Mayıs 1997 tarihidir. Antlaşmanın tam metni 
için bakınız; http://www.dtm.gov.tr/ab/sta/israil/israil.htm 
15 Kaynak Dış Ticaret Müsteşarlığı verileri.  
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bulunmak amacıyla ‘elinin ucuyla’ katkıda bulunmaktadır. Oysa lider bir devletin 

kendi bölgesini yakından ilgilendiren böylesine önemli bir konuda elini taşın altına 

biraz daha fazla sokmasını beklemenin çok da yanlış olmadığını düşünüyoruz. 

Olaya bir de Araplar açısından bakacak olursak, Karawan’ın belirttiği gibi 

Araplar açısından Filistin sorunu adeta kültürlerinin ve eğitimlerinin bir parçası haline 

gelmiştir.16Bu nedenle Türkiye-Suriye arasında yaşanan Hatay sorunu dahi Araplar 

açısından önemli bir tepkiyle karşılanmamıştır. Arapların Türkiye’nin Amerika ve 

Đsrail ile olan müttefikliğine çok sıcak bakmadıkları açık bir gerçektir. Ancak Türkiye 

Araplar açısından çok da kolay dışlanabilecek bir ülke değildir. Aksine özellikle son 

yıllarda Arap ülkeleri Türkiye’yi adeta yeniden keşfetmeye başlamıştır. Araplar artık 

Osmanlı’nın son yıllarında yaşananları ve Cumhuriyet Devrimlerinin ardından Türk-

Arap dünyası arası açılan mesafeyi unutma eğilimindedirler. Bunun en önemli nedeni 

günümüz dünyasının büyük ölçüde ekonomik dinamikler tarafından şekillenmesi 

olarak açıklanabilir. Ancak Ortadoğu’nun Osmanlı idaresi altında yüzyıllarca barış 

için yaşadığını düşünecek olursak, bölgede yaşanan savaş ve kaos ortamı nedeniyle 

bazı Arapların Türklere artık daha sempatiyle bakmaya başladıklarını düşünmek çok 

bilimsel bir yaklaşım olmamakla birlikte göz ardı edilmemesi gereken bir faktördür. 

Türkiye’nin Filistin Özerk Yönetimine yapmakta olduğu yardımlar göz ardı 

edilemeyecek niteliktedir. Gerek maddi yardımlar gerek Filistin Ulusal Yönetiminin 

anayasal ve yönetimsel reformlarına katkılar, gerek Filistinli diplomatlara Türkiye’de 

verilen eğitim destekleri gerekse 2004 yılında imzalan Serbest Ticaret Antlaşması 

Türkiye’nin bölgede Araplar ve Filistinliler tarafından sempati toplayan faaliyetleridir. 

Ancak bir önceki paragrafta belirtildiği üzere bu faaliyetler bölgedeki herhangi bir 

                                                 
16 Ibrahim Karawan, “Arab Perspectives on the Middle East Security” Middle East Security and the Shadow of 
Weapons of Mass Destruction, Air University Press 1999. 
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ülkenin de yapabileceği insani faaliyetler olup etkin bir politika belirleme aracı olma 

özelliği taşımamaktadır. 

Özellikle Yaser Arafat’ın ölümü ve HAMAS’ın iktidara gelmesinin ardından 

daha da karmaşık bir hal alan Filistin sorunu müstakil bir çalışmanın konusu olacak 

kadar kapsamlı olması nedeniyle bu bölümde yapılan analizle yetinilmektedir. 

Türkiye-Suriye Đlişkileri 

Türkiye-Suriye ilişkilerinin uzun süredir çok sıcak olduğunun söyleyemeyiz. 

Osmanlı’nın son yıllarında milliyetçilik akımlarının artmasıyla yaşanan olaylar, daha 

sonrasında Cumhuriyet döneminde yaşanan Hatay sorunu, Soğuk Savaş döneminde 

Türkiye’nin NATO’ya üye olması Suriye’nin ise Sovyetler Birliği’ne yakın bir 

politika yürütmesi, Suriye’de bulunan PKK kamplarına bu ülke tarafından uzun yıllar 

herhangi bir müdahalede bulunulmaması, Abdullah Öcalan’ın uzun seneler Şam’da 

yaşadığının bilinmesi ve oturduğu eve kadar Türk istihbaratınca bildirilmesine rağmen 

kendisinin yakalanarak Türkiye’ye teslim edilmemesi ve hiç bitmeyen su sorunu iki 

ülke ilişkilerini geren konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok da iyimser bir tablo 

çizmeyen iki ülke ilişkilerine yazar açısından en kritik konu olarak görülen su sorunun 

incelenmesiyle başlanacaktır.  

Türkiye-Suriye arasındaki su sorunu 1970’li yıllarda Güneydoğu Anadolu 

Projesi’nin (GAP) hayata geçirilmesiyle başlamıştır. Suriye’nin su ihtiyacının %86’sı 

Fırat nehri tarafından sağlanmaktadır. Bu nehrin üzerine yapılan Atatürk Barajı 

Suriye’ye Fırat üzerinden gelen su akışını kontrol etmektedir. Suriye açısından 

kuşkusuz bu durum oldukça hassasiyet yaratmaktadır. Pek çok yazar Türkiye’nin GAP 

projesine misilleme olarak Suriye’nin PKK terörüne destek sağladığı düşünmektedir.17 

                                                 
17 Bu konudaki pek çok görüş için bakınız Erdem Erciyes, Ortadoğu Denkleminde Türkiye-Suriye Đlişkileri, IQ 
Yayıncılık. 
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Zira ne zaman Türkiye ile Suriye arasında bir su krizi çıksa Suriye PKK kartını 

kullanmaktan çekinmemiştir (vice-versa).  

Baas Partisi ve Hafız Esad yönetiminde Suriye Türkiye’nin samimiyetine 

hiçbir zaman inanmamış, Türkiye’yle yaşanan su probleminin temelinde de gizli 

amaçlar olduğuna inanmıştır. Suriye Türkiye’nin Batı Dünyası’na hizmet eden bir 

“jandarma” olduğunu düşünmüştür.18 Đsrail’i tanımamış olan Suriye Türkiye’nin 

Đsrail’i tanımasını ve diplomatik-ticari ilişkiler kurmasını hiçbir zaman hazmedememiş 

ve bu durumun Türkiye’nin bölgedeki gizli emellerinin bir parçası olduğunun iddia 

etmiştir. Đki ülke arasında Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye iadesi konusunda çıkan 

antlaşmazlık Türkiye ile Suriye’yi savaşın eşiğine kadar getirmiş sorun Abdullah 

Öcalan’ın Suriye’den “postalanması” yoluyla geçiştirilmiştir. Hafız Esad’ın ölümünün 

ardından yönetime gelen oğlu Beşar Esad Türkiye’ye karşı daha ılımlı bir politika 

izlemesine rağmen ilişkilerin henüz istenilen seviyelere gelmediği açıktır. 

Oysa iki ülkenin Ortadoğu’da ortak çıkarları bulunmaktadır. Bunların başında 

Irak’ın toprak bütünlüğü gelmektedir. Türkiye bilindik nedenlerden ötürü Kuzey 

Irakta bağımsız bir Kürt devleti istemezken, Suriye’de bir Arap ülkesinin 

parçalanmasını ideolojik, stratejik ve politik nedenlerden ötürü istememektedir. Ancak 

iki ülke arasındaki su problemi kalıcı bir çözüme kavuşturulmadan her iki ülkede 

birbirini “Truva atı” olarak görmeye devam edecektir. Bu nedenle öncelikle bu soruna 

bir çözüm bulunması gerekmektedir. Sorunun çözümü için her iki ülkenin de adım 

atması gerekmektedir. Türkiye açısından atılacak adım gönderilen suyun bir miktar 

arttırılması, Suriye’nin alternatif enerji kaynaklarını geliştirmek üzere (nükleer enerji, 

rüzgar enerjisi, deniz suyunun arıtılması vb..) maddi-lojistik ve eğitim desteğinde 

bulunması, tarım ürünlerinin Suriye’de üretilmesi yerine Türkiye’den ithal edilmesi 

                                                 
18 Sabahattin Şen, Ortadoğu’da Đdeolojik Bunalım: Suriye Baas Partisi ve Đdeolojisi, Birey Yayıncılık 
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için çeşitli kolaylıklar sağlanması olarak sıralanabilir. Suriye’nin de talep ettiği su 

miktarını daha kabul edilebilir seviyelere çekmesi, yukarıda belirtilen alternatif enerji 

kaynaklarının geliştirilmesinde istekli davranması sorunun çözümüne katkı yapacak 

girişimler olarak görülebilir. Đsrail’in çölün ortasında deniz suyuyla organik tarım 

yaptığını düşünecek olursak Suriye’nin su sorununun çözümsüz olmadığını 

düşünebiliriz. 

Yapıcı politikalar, etkili girişimler ve karşılıklı işbirliği ile her iki ülkenin 

birbiri hakkında duyduğu şüpheler, tarihte yaşanan olayların attığı nefret tohumları ve 

güvensizlik hissi bertaraf edilebilecektir. 

Suriye ile olan ekonomik ilişkilerimize baktığımızda ortaya oldukça karamsar 

bir tablo çıkmaktadır. Suriye Türkiye ihracatından sadece %0.7’lik bir pay almaktadır. 

Suriye Türkiye’nin ithalat yaptığı ülkeler içerisinde ilk 40’a bile girememektedir.19Đki 

ülke arasında bu verilere bakılarak doğru dürüst bir ticaret ilişkisinin varlığından bile 

söz etmek güçtür. Oysa özellikle savunma sanayi, enerji, altyapı konularında önemli 

eksiklikleri bulunan Suriye’nin Türk girişimciler açısından önemli bir potansiyel 

taşıdığı göz ardı edilememelidir.  

                     

                    Türkiye-Đran Đlişkileri 

Türkiye ve Đran iki büyük imparatorluğun varisleri olarak geçmişten beri bir 

rekabet içindedirler. Bu rekabet pek çok boyutta olmuştur; güç ve toprak yarışı, Đslam 

dininin iki büyük mezhebi olan Sünnilik ve Şiilik arasındaki çekişmeler, zengin 

Osmanlı kültürü ile bir onun kadar zengin Fars kültürü arasındaki üstünlük çabaları 

gibi.  

                                                 
19 Kaynak Dış Ticaret Müsteşarlığı verileri. 
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Bu iki ulus arasındaki rekabet 21.yy’da çok farklı bir şekil aldı. Osmanlı ve 

Pers Đmparatorluklarının yıkılmasının ardından Türkler ve Đranlılar kendi ulus 

devletlerini kurdular. Aslında iki ülkenin kurucuları olan Atatürk ve Şah Rıza 

Pehlevi’nin benzer özellikleri olduğunu görüyoruz. Her iki lider de komünizme 

temkinle yaklaşmış ve ülkelerini modernleştirmeyi amaç edinmişlerdi.       

             Atatürk’ün Cumhuriyetin ilk yıllarında benimsediği içe dönük politikalar 

Türkiye’nin Đran da dahil olmak üzere komşuları ile iyi ilişkiler kurmasına 

dayanıyordu. Đki ülke arasındaki ilişkiler Đran’ın Şah yönetiminde batıya dönük bir 

politika benimsemesiyle gelişti.  

Öyle ki her iki devlet de Amerika tarafından desteklenen Merkezi Antlaşma 

Örgütü’ne (CENTO) üye oldular.20Ancak bu yakınlaşma 1979 yılında gerçekleşen 

Đran Đslam Devrimiyle son buldu. Her ne kadar iki ülke arasındaki ticaret gelişmeye 

devam etse de diplomatik ilişkiler alanında bir duraklama evresine girildi. Zira her iki 

ülkenin birbiri hakkında yoğun şüpheleri vardı. Ankara, Tahran’ın gerçek emelleri 

hakkındaki şüpheleri nedeniyle bu ülke ile ilişki kurmakta çekingen davranırken 

Tahran’daki mollalarda Ankara’nın laik ve demokratik yönetimine tam manasıyla 

güvenemiyorlardı.  Her ne kadar Özal döneminde ilişkilerin geliştirilmesine yönelik 

çeşitli adımlar atılsa da bunlar yeterli yakınlaşmayı sağlamaktan uzaktı. Zaten bu 

ülkelerin gerçekten yakınlaşma gibi bir niyetleri olduğunu söyleme de çok doğru 

olmazdı.21 

                                                 

20 Örgüt, aslında savunma amacıyla kurulmuş olmasına rağmen; faaliyetlerini, üyeler arasında ekonomik, 
kültürel ve teknik işbirliği konularına yöneltti. Bu şekliyle 20 yıl devam eden örgüt, 12 Mart 1979'da Pakistan'ın 
ve Đran'ın ayrılması ile dağılma noktasına geldi. Türkiye, 13 Mart 1979'da, bu devletlerin CENTO'dan ayrılması 
kararlarını saygıyla karşıladığını ve bu durumda CENTO'nun bölgedeki işlevini fiilen kaybettiğini, örgütün ilgili 
anlaşma hükümleri gereğince sona erdirilmesi için gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı. Böylece, Bağdat 
Paktı'nın bir devamı şeklinde olan CENTO, hukuken olması bile fiilen sona ermiş oldu. 

21 Prof.Dr. Gökhan Çetinsaya “Tarihsel Perspektifte Türkiye Đran Đlişkileri ve Nükleer Sorun” 
http://www.setav.org/document/ST2_706_SETA_Iran_Dosyasi.pdf 
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Eralp gibi yazarlar Türkiye’nin dramatik uluslararası gelişmeler neticesinde dış 

politikasında önemli değişiklikler yaptığını iddia etmektedirler.22Bu değişiklikler 

neticesinde Soğuk Savaşın bitmesinin ardından jeopolitik öneminin azalmasından 

endişelenen Türkiye bölgesel işbirliği çalışmalarına önem vermeye başlamıştır. 

Karadeniz Ekonomik Đşbirliği’nin kurulması da bu dönemlere rastlamaktadır. 

Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Orta Asya ülkelerinin bağımsızlıklarını ilan 

etmeleri bu süreci hızlandırıcı etkide bulunmuştur. Orta Asya Cumhuriyetleri üzerinde 

nüfuz sahibi olma yarışı Đran-Türkiye ilişkilerine yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu 

rekabet Eralp’e göre doruk noktasına 1992 yılında Ebulfeyz Elçibey’in 

Cumhurbaşkanı olmasıyla ulaşmıştır. Türkiye yanlısı politikalarıyla bilinen Elçibey 

Azerbaycan’ın Đran ile ilişkilerine perde çekmiştir. Ancak Elçibey’in bir yıl sonra 

iktidardan uzaklaştırılması çoğu gözlemci tarafından Rusya ve Đran’ın işi olarak 

yorumlanmıştır. 1995 yılında Haydar Aliyev’e başarısız bir darbe girişiminde 

bulunulmuş ve olayda Türkiye’nin parmağı olduğu iddiaları ortaya atılmıştır.  

Bölgelerinde farklı kutupları temsil eden ancak ikisi de etkin olan Đran ve 

Türkiye’nin buna benzer gerginliklerle karşı karşıya gelmeleri bölge dinamikleri göz 

önünde bulundurulduğunda kuvvetle muhtemeldir. Ancak bu karşılaşmalar ve güç 

savaşları her ülke adına da fayda getirmeyecektir. Hiç kimse Türkiye ile Đran’ın “can 

ciğer” müttefikler olmasını beklememelidir. Önemli olan bu iki ülke arasında optimal 

diyalogun kurulması ve ortak çıkarlar üzerinde işbirliğine gidilmesidir. Bugün, 

özellikle ılımlı Hatemi iktidarının ardından gelen Ahmedinecad yönetimiyle, Đran’ın 

rejim ihraç etmeye çalışan bir ülke haline geldiğini pek çok düşünür ifade etmektedir. 

Böyle bir ülke ile tehlikeli rekabetler içinde bulunmak da gerektiğinden yakın ilişkiler 

kurmak da sakıncalıdır. Yapılması gereken daha önce de ifade edildiği üzere ortak 

                                                 
22 Yakup Atila Eralp, “Devlet ve Ötesi”, Đletisim Yayınları, 2006. 
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çıkarlar doğrultusun gerekli ve yeterli diyalog seviyesinin korunmasıdır. Türkiye’de 

bazı çevrelerin Đran’daki ılımlı unsurlarla irtibat haline geçerek Đslam rejiminin 

devrilmesi yönünde çalışmalar yapılması gerektiğini düşündükleri bilinmektedir. 

Kanaatimizce bu düşünce çok tehlikelidir zira Đran’ın rejimini tehdit eden unsurlarla 

mücadelede hiçbir kural tanımadığını bilmekteyiz.23 

Đran ve Türkiye’nin “kırmızı çizgilerini” dört ana başlıkta toplayabiliriz; 

-Đdeolojik faktörler; Đran Đslam rejimi ile Laik Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 

keskin ideolojik farklar24, 

-Türkiye’nin Batı ile olan ilişkileri; Đran Türkiye’yi Batı’nın sadece bir 

müttefiki olarak değil aynı zamanda bir ajanı olarak görmektedir. 

-Kafkaslar ve Orta Asya Ülkeleri ile Đlişkiler; Her iki ülkenin de bölge 

ülkelerinden büyük beklentileri ve sıkı ilişkileri vardır. Ancak bu ülkeler üzerinde bir 

nüfuz yaratma çabasına girmek her iki ülkeye de nüfuz kaybettirecektir. 

-Đran’ın nükleer çalışmaları; Bilindiği gibi Đran yoğun bir uranyum 

zenginleştirme çalışması yürütmektedir ve bu konuda uluslar arası toplumdan gelen 

tepkilere tamamen kulak tıkamış görünmektedir. Burada Türkiye’nin tek başına sert 

bir tepkide bulunmasında çok uluslararası yaptırımlara destek vermesi daha doğru bir 

tepki olacaktır.  

Yukarda verilen “kırmızı çizgilere” dokunmama politikasını bir örnekle 

somutlaştırmak gerekirse; bilindiği üzere Đran’da önemli bir Azeri nüfus yasamaktadır. 

Bunlar Türkiye tarafından “Türk” olarak düşünülmekte Đran’da ise Türkçe konuşan 

“Đranlılar” olarak kabul edilmektedir. Ancak Đran’ın hassas olduğu bu konu Türkiye 

                                                 
23 Đran Devrim Komuta Konsey’inin rejim aleyhtarları hakkında hiç çekinmeden idam kararları verdiğini 
biliyoruz. Ayrıca Đran’ın terör örgütleriyle sıkı ilişkiler içerisinde bulunduğu ve gerektiğinde bu hücreleri 
aleyhtarları aleyhine harekete geçirdiği iddiaları söylentinin ötesine geçen bulgulardır. Bunun en son örneğini 
Irakta ve Lübnan’da yaşanan çatışmaların izlerinde görmekteyiz.   
24 Bu ideolojik ayrım o kadar keskindir ki bugüne kadar hiçbir Đranlı yetkili Anıtkabiri ziyaret etmemiştir. 
Sembolik bir önemi olmakla birlikte bu durum ülkeler arası zihniyet farkını göstermesi açısından ilginçtir.   
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tarafından bilinçli olarak “kaşınmadığı” için bu durum iki ülke arasında bir sorun 

yaratmamaktadır. Görüldüğü üzere “kırmızı çizgiler” ülke menfaatleri açısından ciddi 

tehditler oluşturmadığı sürece fazla irdelenmezse ilişkilerin yürümesine olanak 

vermektedir.  

Türkiye-Đran ilişkilerinde gerginlikler, zaman zaman iktidar çatışmaları ve 

“kırmızı çizgiler” olduğu gibi pek çok ortak çıkar da bulunmaktadır. Bunları başlıklar 

halinde inceleyecek olursak; 

- Ne Đran ne de Türkiye Irak’ın kuzeyinde bağımsız bir Kürt Devleti 

istememektedir. Bu durum önemli bir Kürt nüfusunun yaşadığı bu iki ülkenin de 

çıkarlarına ters düşmektedir. 

- Đki ülke ilişkilerini dengeleyen adeta iktisatta piyasa ekonomisini düzenleyen  

“görünmez el” mekanizmasına benzer bir otokontrol mekanizması bulunmaktadır. 

Hatırlanacağı üzere Kudüs Gecesi ardından Sincan’dan tankların geçmesiyle 

sonuçlanan gerginlikten sonra dahi Türkiye Đran ilişkileri bir şekilde normale 

dönmüştür. 

-Đran ve Türkiye’nin Ortadoğu üzerinde buluştukları belki de en önemli nokta 

Ortadoğu’nun tanımına ilişkindir. Zira bu iki ülke de Arap değildir ve Ortadoğu’nun 

Araplardan ibaret olmadığının kendilerinin de bu bölgede söz sahibi devletler 

olduklarının bilinmesini istemektedirler. 

Đki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler tatmin edici olmaktan oldukça uzaktır. 

Đran 2006 yılı itibariyle Türkiye ihracatından %1.2 pay alarak 18. sırada yer 

almaktadır. Türkiye ithalatının %4.2’sini Đran’dan gerçekleştirmekte ve Đran Türkiye 

ithalat sıralamasında 7.sırada yer almaktadır.25Türkiye açısından ihracatın ithalatı 

                                                 
25 Kaynak Dış Ticaret Müsteşarlığı verileri. 
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karşılama oranı göz önüne alındığında Türk ihracatçısının Đran pazarında daha 

“agresif” olması gerektiği açıkça görülmektedir. 

Bölgedeki Diğer Ülkeler ile Đlişkiler 

Önceki bölümlerde Türkiye’nin sınır ilişkisi içinde bulunduğu ülkeleriyle olan 

ilişkileri ile Ortadoğu denince ilk akla gelen konulardan olan Đsrail-Filistin gerginliği 

konuşundaki politikaları ele alınmaya çalışıldı. Bu ilişkiler yazara göre Türkiye’nin 

Ortadoğu politikasında kilit öneme haizdir. Ancak, kuşkusuz Ortadoğu sadece 

Türkiye’nin komşularından ibaret değildir ve Türkiye’nin komşuları dışında kalan 

ülkelerle de ekonomik ve politik ilişkileri bulunmaktadır. Bu bölümde Türkiye’nin 

diğer Ortadoğu ülkeleri ile olan ilişkileri kısaca ele alınacaktır. 

Türkiye-Suudi Arabistan Đlişkileri   

Türkiye Suudi Arabistan ilişkileri açısından 1980’li yıllara kadar kayda değer 

bir gelişme olmamıştır. 1980'li yıllarda, temelde, Türkiye'nin petrol ihtiyacını güvenli 

ve elverişli koşullarda sağlamaya yönelik arayışları ve Başbakan Özal'ın Suudi 

Arabistan’a karşı olumlu yaklaşımı nedeniyle  ilişkilerde  bir sıçrama yaşanmıştır. Bu 

durum kendini karşılıklı ziyaretler  ve ticaret hacminde göstermiştir. Türkiye Suudi 

Arabistan'a yönelik ihracatını arttırırken müteahhitlik  hizmetleriyle de  bu  ülkede  

kendini  göstermeye başlamıştır. 

Đki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir ilerleme 1990-91 Körfez Savaşını 

izleyen dönemde olmuştur. Türkiye'nin Irak'a karşı etkin bir tavır alışı Suudi 

Arabistan'da memnuniyetle karşılanmış ve  dış  ilişkilerde iki ülke arasında ortak bir 

payda yaratmıştır. Suudi Arabistan Türkiye'nin savaş nedeniyle uğradığı kayıpları 

gidermek üzere 1,2  milyar Dolar tutarında petrol hibe etmiş, ayrıca Türk Savunma 

Fonuna da 1 milyar Dolar karşılığı petrol katkısı yapmıştır. 
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2002 yılında yaşanan Ecyad Kalesi krizinin siyasi ilişkiler üzerinde olumsuz 

etkisinin ardından, 2003 yılında Suudi Arabistan’ın Türkiye’yle ilişkileri normalleşmiş 

ve gelişme eğilimine girmiştir. Bunda iç siyasi ve bölgesel gelişmelerin önemli bir 

rolü olmuştur. 

Suudi Arabistan’ın 2003 yılında içeride El Kaide menşeli terörle etkin 

mücadele kararı alması bu bağlamda dinsel aşırılığa karşı tavır koyması, Türkiye’ye 

bakışında olumlu bir değişime yol açmıştır. Sonuç olarak Türkiye ve Suudi 

Arabistan’da meydana gelen bu siyasi gelişmeler her iki ülkeyi birbirine 

yaklaştırmıştır. Öte yandan, ABD’nin Irak’a müdahalesi Türkiye ve Suudi 

Arabistan’da kaygı yaratmış ve her iki ülkenin de bu konuda benzer tutum içinde 

oldukları görülmüştür.26 

Suudi Arabistan’ın temel gelirini bilindiği üzere petrol oluşturmaktadır. Suudi 

Arabistan dünyada bilinen petrol rezervlerinin %26’sına sahiptir.27Türkiye-Suudi 

Arabistan arasındaki ekonomik ilişkilere baktığımız da ise durumun pek de parlak 

olmadığını görüyoruz. Suudi Arabistan Türkiye ithalatında 2.076 milyar dolar ve %1.7 

payla 17.sırada yer alırken, ihracatımızda 849 milyon dolar ve %1.1 payla 20 sırada 

almaktadır.28Ekonomik, coğrafi,  teknik ve ekolojik nedenlerle Suudi Arabistan su 

ihtiyacı kendisi karşılayamamaktadır. Böylesine büyük petrol kaynaklarına sahip bir 

ülkeye Türkiye’nin petrol karşılığı su ithal etme potansiyelini ciddi biçimde 

değerlendirmesinin yararlı olacağı kanaatindeyiz. 

Türkiye-Mısır Đlişkileri 

Türkiye ve Mısır gerek Ortadoğu’nun gerekse Doğu Akdeniz’in önemli iki 

ülkesi olmasına rağmen iki ülke arasında ekonomik ve politik ilişkilerin son derece 

                                                 
26 Dış Ekonomik Đlişkiler Kurulu, Suudi Arabistan Ülke Bülteni, Mayıs 2005 http://www.adana-
to.org.tr/TR/UlkeRaporlari/Raporlar/SA.pdf 
27 Kaynak OPEC verileri 
28 Kaynak Dış Ticaret Müsteşarlığı verileri 
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yetersiz olduğu göze çarpmaktadır. Mısır Türkiye açısından, diğer Ortadoğu ülkelerine 

nispetle, daha istikrarlı bir yapısı ve yönetim biçimi olması itibariyle bölgede 

güvenilecek bir müttefik olma potansiyeli taşımaktadır. Dolayısıyla Mısır ile ilişkilerin 

geliştirilmesi yolunda gerekli adımlar ivedilikle atılmalıdır.  

Đki ülke arasındaki ticaret hacmi ise “gülünçtür”. Mısır Türkiye’nin ithalatında 

ve ihracatında ilk 40 ülke arasında bile yer almamaktadır.292005 yılının sonunda 

imzalanan Serbest Ticaret Antlaşması’nın bir an önce faaliyete geçirilerek iki ülke 

ticari ilişkilerinin beklenen düzeye getirilmesi sağlanmalıdır. 

Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri Đlişkileri 

Türkiye’nin bölge ülkeleri arasında diplomatik düzeyde ilişkilerinin en düşük 

seviyede olduğu ülke Birleşik Arap Emirlikleri’dir. Ancak ekonomik ilişkiler 

bakımından durum tam tersidir. Birleşik Arap Emirlikleri 1.768 milyar dolar ve 

%2.3’lük payla Türkiye ihracatında 11. sırada yer almaktadır. Ortadoğu ülkeleri 

açısında bakıldığında ise ilk sırada olduğunu görüyoruz.30Emirliklerin Türkiye’deki 

özelleştirme çalışmalarını yakından takip ettiklerini dikkate aldığımızda iki ülke ticari 

ilişkilerinin Türkiye lehine artık vermeye devam edeceğini düşünebiliriz.  

Türkiye’nin bölgenin diğer ülkeleri olan Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Omar ve 

Katarla önemli siyasi ve ekonomik ilişkileri bulunmamaktadır. Siyasi anlamda kısmen 

Ürdün dışında bölgenin çok etkin aktörleri olmayan bu ülkelerle ekonomik ilişkilerin 

geliştirilmesi yolunda çabalarda bulunulması gerekmektedir. 

Son olarak, bilindiği üzere Türkiye Đsrail saldırıları ardından Birleşmiş 

Milletlerce oluşturulan barış gücünün bir parçası olarak Güney Lübnan’a asker 

gönderme kararı almıştır. Bölgesinde etkin bir devlet olma iddiasında olan bir olarak 

                                                 
29 Kaynak DTM Verileri 
30 Kaynak Dış Ticaret Müsteşarlığı verileri 
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Türkiye’nin Lübnan’a barış amaçlı asker gönderme kararı çok da yadırganmaması 

gereken bir davranış olarak değerlendiriyoruz.   

                        Ortadoğu’ya Dair Uluslararası Yaklaşımlar 

Ortadoğu kuşkusuz yalnız Türkiye ve bölge ülkeleri için değil aynı zaman da 

tüm dünya için de büyük önem arz etmektedir. Bunun nedeni de hiç kuşkusuz 

petroldür. Dünya petrol rezervinin %65’i ile doğal gaz rezervinin %35’i Ortadoğu’da 

yer almaktadır.31Böyle bir bölgenin pek çok devletin “iştahını kabartacağı” çok açıktır. 

Bu nedenle Ortadoğu için ortaya atılmış pek çok fikir ve proje yer almaktadır. Bu 

bölümde bu projelerin en güncelleri olan Büyük Ortadoğu Projesi ile Barış Đçin Sanayi 

Projesi ve bunların Türkiye açısından yansımaları ele alınacaktır. 

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) 

ABD’nin son dönemde ortaya atmış olduğu Büyük Orta Doğu (BOD) kavramı 

uluslararası alandaki güncel tartışmaların başlıca gündem maddelerinden birini 

oluşturmaktadır. Geniş yankı bulan bu projenin niteliği, son günlerde çeşitli 

platformlarda ve medyada yoğun bir şekilde işlenmektedir. Büyük Orta Doğu 

kavramının coğrafi sınırlarının tanımı henüz netlik kazanmamış olmakla birlikte, ABD 

yetkililerince yapılan açıklamalar bu konuda ipuçları vermektedir. Buna göre, Büyük 

Orta Doğu coğrafyasının Akdeniz’den Afganistan ve muhtemelen Pakistan’a kadar 

uzanan bir alanı kapsamasının öngörüldüğü anlaşılmaktadır. BOD, bu coğrafyada yer 

alan ülkelere yönelik siyasi, hukuki, bilgi/eğitim, ekonomi, sosyal ve güvenlik 

boyutlarını içeren kapsamlı bir dönüşüm stratejisi olup, bu alanlarda uzun vadeli bir 

transformasyon hedeflemektedir. ABD’nin, içi henüz doldurulmaya başlanan ve 40 

yıla varabilecek uzun vadeli bir perspektife sahip bu girişimini önümüzdeki dönemde 

çeşitli programlarla geliştirmeyi ve bir politikaya dönüştürmeyi hedeflediği 

                                                 
31 Kaynak OECD verileri 
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görülmektedir. BOD Projesi bölgede özgürlük, demokrasi, bilgi ve kadının toplum 

içindeki yetkinliği alanlarında mevcut olan açığı kapatmaya yönelik bir reform 

ihtiyacının bulunduğuna dair inanç üzerine kurulmuş olup, bu sayede uluslararası terör 

ve kitle imha silahlarının yayılması gibi sorunların ortadan kaldırılması da 

hedeflenmektedir. 32 

Büyük Ortadoğu Projesi’nin açıklanan bu amaçlarına katılmamak mümkün 

değildir. Ancak BOP’un görünürdeki amaçlarının yanında özellikle Amerika’nın gizli 

amaçları olduğunu düşünen önemli bir kitlenin varlığı da yadsınamaz. Örneğin; Fransa 

Yeşiller Grubunun lideri Yves Cochet’e göre BOP; “Đnsani ve demokratik giysilere 

sokulan ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi, aslında bölgedeki tüm petrol musluklarına 

el koymaya yönelik bir girişimdir”.33Buna benzer düşüncelere sahip olanların sayısı 

azımsanmayacak kadar fazladır. 

Büyük Ortadoğu Projesinde Türkiye’ye Ortadoğu ülkelerine bir nevi rol model 

olma görevi verilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Ancak, Türkiye’nin rol model 

olarak seçilmesinden önce BOP’un belirlenen hedeflerine ulaşılmasında, ilgili bölge 

ülkelerinin projeye gönüllü ve aktif katılımı ile projeyi sahiplenmeleri, diğer bir 

deyişle, projenin asli ortakları olmaları, kilit öneme haizdir. BOD Projesi’nin başarısı, 

bölge ülkeleriyle danışılarak ve her bir ülkenin kendi iç dinamikleri ve sosyal gelişme 

düzeyi dikkate alınarak geliştirilmesine bağlı olacaktır. Reform arzusu her şeyden 

önce içerden gelmelidir. Fakat Ortadoğu ülkelerinden BOP’a gelen ilk tepkiler 

oldukça olumsudur. Böyle bir durumda Türkiye’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nin bir 

parçası olma konusunu iki kere düşünmesi gerekmektedir. Zira sonuçta “dimyata 

pirince giderken evdeki bulgurdan olmak” da vardır.  

 
                                                 
32 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü  
http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/ANADOLUNUNSESI/212/AND3.htm 
33 “Petrol Kıyametine Doğru” Le Monde 1 Nisan 2004.  
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Barış için Sanayi Projesi (BĐS) 

2005 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği inisiyatifiyle gerçekleştirilen 

“Ankara Forumu” 15 Ocak 2007 yılında Tel-Aviv’de yaptığı toplantısında önemli 

kararlar aldı. Türkiye-Đsrail ve Filistin arasında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi 

kapsamında öncelikle Gazze’de yer alan Erez Sanayi Bölgesi’nin “Filistin Serbest 

Sanayi Bölgesi” adında yeniden canlandırılması adına önemli çalışmalar 

yapılmaktadır.34  

 Türkiye’de, yatırımcının hem yüksek enerji maliyetleri hem Çin rekabeti 

nedeniyle giderek daha fazla zorlanması "Filistin Serbest Sanayi Bölgesi"ni çekici 

duruma getirmektedir.  Filistin ile müzakere edilmekte olan "Đmtiyaz Anlaşması" Türk 

yatırımcıların sadece TOBB-BĐS Şirketiyle muhatap olmalarını sağlayarak önemli bir 

kolaylık getirecek. Đsrail tarafıyla müzakere edilen iki önemli konu olan; saldırmama 

garantisi ve serbest sanayi bölgesinde üretilecek malların limanlara ulaşımı ve vergisiz 

satışı konularında da anlaşma sağlanırsa Türk yatırımcıları için ideal bir ortam 

yaratılmış olacaktır.35 Bu toplantının yapıldığı sırada bölgede bulunan Dünya Bankası 

Başkanı Paul Wolwofitz ve Amerika Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice’da projeye 

tam destek verdiklerini açıklaması da projeye uluslararası bir nitelik kazandırmaktadır. 

Barış Đçin Sanayi Projesi’nin henüz fiili bir yatırımı olmamasına ve 

gerçekleşmesi için yaklaşık 22 milyar doların yanı sıra her iki taraf adına atılması 

gereken pek çok adım gerekmesine rağmen BĐS Projesini bu çalışmaya neden 

koyduk? Çünkü bu tip projeler gerek bölge barışı ve refahı açısından önemli adımlar 

teşkil etmekte gerekse Türkiye’nin tüm çalışma boyunca ifade edilmeye çalışılan elini 

taşın altına sokan, atılımcı, girişken ve lider ülke konumunu pekiştirmektedir. Bu tip 

                                                 
34 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Resmi Sitesi, “Ankara Forumu’nun 4. Toplantısı Tel Aviv'de Yapıldı” 
http://www.tobb.org.tr/haber_arsiv2.php?haberid=1137 
35 Gila BENMAYOR, Barış Đçin Sanayi’ Projesi Ortadoğu’da yeni umut ışığı, Hürriyet, 16 Ocak 2007 



 27 

projelerin devlet desteği de alarak Ortadoğu’da tüm ülkelere genişletilmesi gerektiğini 

düşünüyoruz.   

Sonuç 

Sovyetler Birliği’nin yıkılmasına kadar Türkiye’nin Ortadoğu politikası 

Batı’yla olan ilişkileriyle karşılaştırıldığında oldukça geri planda kalmaktaydı. Ancak 

dünya politik sistemindeki gelişmeler bu durumda bir değişikliği mecbur kıldı. Bu 

değişikliklerden üç büyük başlık altında toplayacak olursak; 

-Kürt sorunu bölgede Türkiye dışında Irak, Đran ve Suriye gibi ülkeleri de 

yakından ilgilendiren bir sorun haline geldi.  

-Đsrail Filistin ilişkilerinin bölgede meydana getirdiği gruplaşmalar daha keskin 

hale geldi. Türkiye’nin Đsrail’le olan ilişkilerinin özellikle Ahmedinejad iktidarı 

süresince Türkiye Đran ilişkilerinde gerginliklere yol açması kuvvetle muhtemeldir. 

-Türkiye artık kuzeyinde çok da sevilmeyen büyük bir komşu yerine pek çok 

küçük ve istikrarsız komşulara sahip. Bu ülkelerin aynı zamanda Ortadoğu’ya da 

sınırları olması Türkiye’nin bölgeyle olan ilişkilerini geliştirmesi gerekliliğini ortaya 

çıkarmıştır.  

Türkiye’nin Ortadoğu politikasında muhtemel dört senaryo’dan bahsetmek 

yanlış olmayacaktır. Bunlar; 

-Türkiye Batı’yla olan sıkı ilişkilerini aynen devam ettirir ve Ortadoğu’yla 

özellikle Amerika arasında bir köprü olma işlevini sürdürür. 

-Orta Asya Türk Cumhuriyetlerini tek bir bayrak altında bir araya getirmek 

ülküsüne kapılarak milliyetçi bir çizgiye kayar. Bu durum Türkiye’nin yalnızca 

Ortadoğu ile olan ilişkilerini değil aynı zamanda Rusya, Avrupa Birliği ve 

Amerika’yla olan ilişkilerini olumsuz yönde etkiler. 
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-Türkiye Đslamcı bir politika benimser. Bu durum Ortadoğu ülkelerini memnun 

eder ancak Batı’yla olan ilişkilerine zarar verir. 

-Dördüncü ve son senaryo da ise Türkiye Batı Dünyası ile olan ilişkilerini 

karşılıklı güven ve işbirliği içerisinde devam ettirirken Ortadoğu dünyasına da 

Türkiye’nin aynı Batı ülkeleri için olduğu gibi güvenilir bir müttefik olabileceğini 

gösterir. Böylece Türkiye’nin Avrupa’nın “uşağı” değil kendisinin ve bölgesinin 

refahı için mücadele eden bir dost devlet olduğunu bölge ülkelerine kabul ettirir. 

Dördündü senaryonun Türkiye açısından rasyonel senaryo olduğu açıktır. 

Ancak önemli bir noktayı gözden kaçırmamak gereklidir. Türkiye’nin Ortadoğu’yla 

olan ilişkileri ne kadar gelişirse gelişsin asla Batı’yla olan ilişkileri gibi olmayacaktır. 

Bunun tarihi, ekonomik ve ideolojik nedenleri geçtiğimiz bölümlerde izah edilmeye 

çalışılmıştır. Bu nedenler özetle şöyle söylenebilir; Türkiye’nin Ortadoğu ülkelerine 

göre çok daha kurumsallaşmış, Batı’ya dönük bir devlet geleneği bulunmaktadır, 

Türkiye coğrafi olarak da Ortadoğu’nun tam manasıyla içinde değil “köşesindedir”, 

Türkiye’nin dış politika ajandası sadece Ortadoğu’dan ibaret değildir; Avrupa Birliği,  

Amerika, Kafkaslar, Türki Cumhuriyetler ve Kıbrıs gibi önemli gündem maddeleri 

bulunmaktadır. Ancak, Türkiye-Ortadoğu ilişkilerlinin Türkiye ile Batı Dünyası 

arasındaki ilişkiler seviyesinde olmasına gerek de yoktur. Önemli olan, daha önce de 

belirtildiği gibi, optimum ilişki düzeyinin kurulabilmesidir. Bu da karşılıklı güven ve 

iyi niyetle gerçekleştirilebilecek bir süreçtir. Irak savaşında günde ortalama 100-150 

kişinin öldüğü, Filistin-Đsrail ilişkilerinin her saniye değiştiği, bağımsız bir Kürt 

devleti kurulmak istenen böylesine bir coğrafyada bölge ülkelerinin günlük çatışmaları 

bir yana bırakıp işbirliği içinde hareket etmeleri gerektiği muhakkaktır. 

Türkiye özellikle Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması yolunda bölgesel 

işbirliğini tetikleyecek çalışmalarda öncü rolü üstlenmelidir. Bölgedeki hiçbir ülke 
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Irak’ın parçalanmasını istememektedir. Ancak bunun olmasını engelleyecek somut bir 

adım ve tepki de konmuş değildir. Irak’ta Sünni-Şii gerginliği her gün yüzlerce cana 

mal olurken Kuzey Irak’ta da Kürtler devlet olma yolunda adımlar atmaktadırlar. 

Irak’ın bölünmesi yalnız Irak içinde değil tüm bölgede büyük karışıklıklara yol 

açacaktır. Zira bölge ülkelerinin hemen hepsinde Suniler-Şiiler ve Kürtlerden oluşan 

bir mezhepsel ve etnik çeşitlilik bulunmaktadır. Bu gruplar arasında Irak’ta atılacak 

nefret tohumlarının hiç de lezzetli olmayan meyvelerini bölge ülkeleri toplamak 

zorunda kalacaklardır. Bu nedenle Irak’ın toprak bütünlüğüne yönelik tüm 

çalışmalarda Türkiye etkin biçimde yer almalıdır. 

Türkiye’nin Ortadoğu barış sürecindeki rolü oldukça karmaşık bir denkleme 

benzemektedir. Türkiye bu süreçte rol almak istediğini belirtmekle birlikte her iki 

tarafı da kaybetmemek adına somut adımlar atmaktan kaçınmaktadır. Arap ülkeleri 

Türkiye’nin bölge için önemini her fırsatta söylemekte ancak sürece Türkiye’nin 

müdahalesi konusuna çok da sıcak bakmamaktadırlar. Đsrail Türkiye ile olan ticari ve 

politik ilişkilerini Filistin meselesi yüzünden bozmak istememekte bu nedenle 

Türkiye’nin sürece katkısı konusunda temkinli davranmaktadır. Đşte böyle bir ortam 

Türkiye’nin güdeceği siyaset büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin bölgenin lider 

ülkesi olarak üstlenmesi gereken bir rol olmalıdır. Bu rol, ilgili bölümde belirtildiği 

gibi, taraflarla birebir görüşmeler, karşılıklı görüşme zemini hazırlanması ve 

diyalogun geliştirilmesi çabaları şeklinde olabilir. 

AKP iktidarı’nın takip ettiği ılımlı Đslam modelinin Ortadoğu ülkeleriyle olan 

ekonomik ilişkilere bir ivme kazandırdığı bir gerçektir. Bu durum tek parti iktidarının 

getirdiği istikrar ortamıyla birleştiğinde Ortadoğu ülkelerinin Türkiye’de yatırım 

yapma heveslerinde bir artış gözlenmektedir. Türkiye ekonomik anlamda bu olumlu 

gelişmelerden en iyi şekilde faydalanmalıdır. Burada faydalanmaktan kasıt kuşkusuz 
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ülke kaynaklarının ve stratejik öneme haiz kurumların hiç düşünmeden satılması veya 

tahsis edilmesi değildir. Yatırım ve özelleştirme kararları gerekli fizibilite ve karlılık 

çalışmaları yapıldıktan sonra ülkenin ilgili tüm kurumlarının görüşleri alınarak büyük 

bir titizlikle verilmelidir.  

Sonuç olarak. Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde istikrarlı, ekonomik açıdan 

büyük bir potansiyel taşıyan, genç ve dinamik bir nüfusa sahip, laik ve demokratik bir 

devlet olarak sadece Ortadoğu’nun değil Dünya’nın göz ardı edemeyeceği çok önemli 

bir devlettir. Türkiye’nin yaşamakta olduğu içsel ve dışsal sorunlar olmakla birlikte 

kendisine Ortadoğu’da önemli bir rol üstlendirecek bir kapasitesi fazlasıyla vardır. Bu 

gerçekten hareketle, Türkiye istikrarlı büyüme sürecini devam ettirdiği, kurumlar arası 

bütünlüğünü ve uyumunu sürdürdüğü ve Kürt sorununu etkin bir şekilde ele aldığı 

sürece bölgesinde daha aktif ve önemli bir ülke olma yolunda ilerleyecektir ve 

ilerlemelidir.    
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