
I. Açılış Konuşması 

 

İlter Türkmen 

Dış işlerinde tarihi tecrübe önemlidir. Örenğin Osmanlı’nın son dönemi bizim tarihi 

tecrübemize katkıda bulunmuştur. 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında milliyetçilik 

nedeniyle çöüküşü yakındı. Bunun üzerine Birinci Dünya Savaşı son darbeyi vurdu. 

Savaşa girişte amaç toprak bütünlüğünü korumaktı. Bir yandan Fransa ve İngiltere tarafsız 

kalınması karşılığında toprak bütünlüğünün korunacağı sözünü veriyordu, diğer yandan 

Almanya savaşa girme karşılığında bu sözü veriyordu. Maceraperest İttihak ve Terakki 

yönetimi savaşa girmeye kaar vererek çöküşe son noktayı koymuş oldu. 

Diplomasi genel anlamda müzakere stratejisidir. Talleyrand’dan (Eski Rejim, Fransız 

Devrimi, Napoléon Dönemi ve Restorasyon’da görev almış diplomat ve siyasetçi) iki 

önemli söz: “İhanet zaman meselesidir”, “En iyi iyinin düşmanıdır”. Optimum nokta 

bulunduğunda daha iyisini istemek kötüye götürür. Şöhret kazanmak, kahram olmak gibi 

amaçlarla yapılan işgüzarlıklar zararlıdır. 

Eskiden dış ilişkilerde hükümetler ve Dış İşleri baş rol oynardı ama artık iç ve dış 

politikalar birbirine çok bağlı. Basının rolü, Kıbrıs ve Kardak olaylarında görüldüğü gibi, 

çok büyük. İş çevreleri kendi mefaatleri için çalışsa da Türkiye’nin başarılı özel 

sektörünün diplomasi gücünü arttırması ekonominin öneimini gösteriyor. Kemal Derviş’e 

göre Türkiye küreselleşmeye en iyi ayak uyduran ülkelerden biri. 

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında diplomasi önemli bir rol oynadı. Lozan 

Antlaşması’nda Türkiye bütün isteklerini kabul ettiremedi ama yakaladığı optimum 

noktadan daha fazlasını almak için diretmedi. Örneğin Boğazlar’ın Hatay’ın durumlarının 

çözümü sonraya bırakıldı ve sonuçta Türkiye’nin lehine sonuç alındı. Lozan Antlaşması 

bir askeri başarı kazanıldığında bunun hızlı bir şekilde siyasi olarak tescil edilmesi 

gerekliliğinin örneğidir. Türkiye bunun Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında 

gerçekleştiremedi. Atatürk’ün ölümü üzerine dış basında yer alan yazılarda diplomatik 

dehasının övülmesi Cumhuriyet Devrimi’yle diplomatik başarıların paralelliğini gösterir. 

Bu arada komünizmin bir takım faydaları olmuştur. Bunlardan biri Kurtuluş Savaşı 

sırasında Doğu Anadolu’da hareket imkanı bulunmasıdır. Bir diğeri ise Asya’da eğitim 

geliştirilmesi ve alfabe değişikliği yapılmasıdır. Bu değişiklik Türkiye’ye de ilham 

kaynağı olmuştur. 

İkinci Dünya Savaşı başladığında Türkiye fakir bir ülkeydi ve ordu bugünkü kadar güçlü 

değildi. İsmet İnönü Savaş’ın zorluklarının farkındaydı ve Türkiye’yi savaşın dışında tuttu. 

Almanlar tarafından istila edilmekten daha kötüsü Sovyetler tarafından kurtarılmaktı. 

Savaş sonunda Sovyetler Birliği büyük bir güç olarak ortaya çıktı ve Türkiye’den 

taleplerde bulundu. Bu nedenle NATO’ya girmek için büyük çaba harcandı. Kore’ye 

gönderilen askerler sayesinde Türkiye’nin dünyadaki prestiji arttı ve ordunun durumunu 

diğerleriyle karşılaştırma imkanı bulundu. NATO’ya girilmesiyle de ordunun 

modernleşmesi sağlandı. Bunun yanında Avrupa Konseyi’ne girilmesi Türkeyenin 

“avrupalı” kimliğini güçlendirdi. 

Dış politikada bazı hatalarımız da oldu. Bunlardan biri Arap milliyetçiliğine karşı alınan 

tavır sonucunda Süveyş Krizi sırasında İngiltere ve Fransa’nın tarafının tutulmasıdır. Bir 

diğeri ise Kıbrıs meselesidir. 1959’daki Zürich ve Londra Antlaşmaları’nın Türkiye’ye 

müdahele hakkı veren garanti antlaşmaları olmasına ve BM’nin 4 Mart 1964 karaları 

sonrasında 1967’de adadan Yunan askerlerinin çekilmesinin sağlanmasına rağmen 1974 

müdahelesi sonrasında diplomatik başarı alınamamıştır. 

Son olarak AB süreci büyük önem taşımaktadır. Ekonomi ve demokratikleşmeye önemli 

katkıları vardır. Dış ticaretimizin çoğu AB ile yapılıyor ve AB ile uyum süreci idam 



cezasının kaldırılması gibi konularda demokratikleşmemizi sağlıyor. Küreselleşmenin 

ilacı bölgesel entegrasyondur. Terörün ve Kürt sorununun çözümü de AB’den geçiyor. 

 

II. Orta Doğu 

 

Sönmez Köksal 

Kıbrıs sorunu Türkiye’nin 3. Dünya’ya açılması sonucunu, dolayısıyla Orta Doğu ile 

ilişkilerin büyümesi sonucunu doğurmuştur. Türkiye’nin Orta Doğu politikasında iki 

değişmez unsur vardır: Filistin Halkı’nın meşru hakları ve İsrail’in güvenliği. 

Saddam’ın 1990’da Kuveyt’i işgali bir dönüm noktası oldu. Irak bölgede İran’ı 

dengeleyen bir güçtü. Saddam her şeye rağmen tarihi ayrılıklarla ve çatışmalarla dolu bir 

bölgede ulus devlet yaratmaya çalışıyordu. Bu nedenle Irak’ın işgalinden en karlı çıkan 

ülke İran oldu. Suudi Arabistan’ın artan rolüne de dikkat etmek gerek. 

Önümüzdeki dönemlerde dış politikamızın önemli konularını şöyle sıralayabilirim: Irak’ın 

bütünlüğü, İran’ın dengelenmesi, Şatt’ül Arap sorunu, şii-sünni sorunu ve su sorununun 

yönetilmesidir. 

 

Soli Özel 

Orta Doğu’nun tanımı değişken. Fakat Soğuk Savaş sonrasında tanımının Sovyetler’in 

boğalttığı alanları kapsayacak şekilde genişlediği söylenebilir. 

Orta Doğu’nun dört önemli hali oldu: Osmanlı Dönemi, Süveyş Krizi, Soğuk Savaş ve 

Soğuk Savaş sonrası. Soğuk Savaş’ın bitmesiyle bölge uzun sürenin ardından Sovyetler’e 

veya Rusya’ya sınırı olmayan bir bölge haline geldi. Bu durum Türkiye’nin bölgedeki 

öneimini arttırdı. 

ABD Soğuk Savaş’taki çevreleme politikası yerine Soğuk Savaş sonrasında genişleme 

politikası izledi. Bu politika serbest piyasaları ve demokratik ülkeleri gerektiriyor. Orta 

Doğu’da serbest piyasa ve demokrasiye karşı direncin yanında birçok iç sorun mevcut. 

Orta Doğu’daki temel dengesizliğin nasıl çözüleceği sorusu önem kazanmıştır. Bu temel 

dengesizliği oluşturan e önemli etkenler İran Devrimi, Irak’ın durumu ve İsrail-Filistin 

sorunuydu. Bu açıdan Irak işgalinin en önemli nedenleri Orta Doğu’nun dünya düzenine 

direnmesini önlemek, petrolün kontrol edilmesi ve İsrail’in daimi güvenliğinin 

sağlanmasıdır. 

Türkiye’de toplumsal muhafakarlık dış işlerine yansıyabilmektedir. Hoşumuza gitmeyen 

şeyleri yok sayabiliyoruz. Bu yok saydıklarımızın sonradan daha büyük sorunlar olarak 

ortaya çıkmaması için gerçeklikleri kabul etmemiz ve dış politikada bunları dikkate 

almamız gerekir. 

Türkiye’nin küresel kapitalizme entegrasyonunda ilk tecrübe Orta Doğu’yla kurulan 

ilişkilerdir. 1 Mart, Türkiye açısından ABD’nin çok güvenilir bir müttefik olarak 

görülmediğini ortaya koysa da, Orta Doğu’nun dünya sistemine direnişini kırmak için 

mevcut vasıflarıyla Türkiye’nin önemi büyüktür. 

 

III. ABD 

 

Füsun Türkmen 

ABD’nin dış politikasında kuruluşana kadar uzanan bazı devamlı öğeler mevcuttur. 

Bunlardan biri dinsel temellerdir. Bu temellerin yansıması, dış politikada dünyaya 

özgürlük getirmek ve ahlakçılık gibi ilkelerdir. Bu konuda ortaya moral politik – reel 

politik çelişkisi orata çıkmaktadır. Kurluşa giden bir diğer devamlı öğe inzivacılıktır. 

İnzivacılığın yansıması ekonomiye vurgu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu öğe ise 



inzivacılık-müdahalecilik çelişkisi doğrumaktadır. ABD dış politikasındaki devamlı 

öğelerin doğurduğu çelişkiler dönem dönem salınımlara neden olmuştur. 

Özellikle 11 Eylül sonrasında ABD dış politikasında değişimler olmuştur. Bunlardan biri 

‘neo-con’ların siyasi örgütlenmesinin ciddi boyutlara gelişinin dış politikaya 

yansımalarıdır. Bir diğeri ulusal ve uluslar arası güvenlik adına insan haklarının ikinci 

plana itilişidir. Bunların yanında önleyici uzak müdahelelere girişilmesi söz konusu 

olmuştur. 

Türkiye-ABD ilişkileri üç dönemde ele alınabilir: 1941-1964 arası Truman Doktrini 

üzerine kurulu ilişkiler, 1964-1980 arası Johnson Mektubu’nun etkileri ve Trükiye’de 

solun yükselişinin şekillendirdiği dönem ve 1980 sonrası Turgut Özal’ın politikalarıyla 

başlayan dönem. Bu dönemlerde ilişkilerin devamlılığı temel olarak Türkiye’nin 

jeostratejik konumu ve Ermeni sorunu gibi Türkiye’nin iç dinamiklerinden sağlnamıştır. 

İlişkilerdeki değişimler ise temel olarak Kıbrıs, enerji ve Irak sorunlarından 

kaynaklanmıştır. 

Bunlara ek olarak yeni dönemde Suriye, İran ve Hamas’la olan ilişkiler devamlılık ve 

değişim konusunda yeni etkenler olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca Türkiye nüfusunun 

çoğunluğunun müslüman olması, Türkiye Cumhuriyeti’nin laik bir demokrasi olması gibi 

konularda Türkiye’nin kimliğinin ABD tarafından önemsenmesi, değerler sisteminin 

ortaya çıkması, demokrasi ve haklara vurgu yapılması ikili ilişkilerde önemli bir yeniliktir. 

 

Gülden Ayman 

Neo-realist teorilere göre Soğuk Savaş’taki büyük güçlerden birinin sarsılmasıyla, bu 

güçleri oluşturan veya destekleyen ittifaklar içinde çözülmeler olacaktı. Ancak Soğuk 

Savaş sonrasında Türkiye ABD’yle ilişki kurmak ve işbirliği içinda olmak konusunda 

zorluk yaşamadı. 

Bu ilişkiler içinde eksen ülke tartışmaları ortaya çıktı. Fakat bu durum hegemon ülkenin 

sürekli olarak dışa kaynak aktarımına neden olacağı ve güçlü rakiplerin ortaya çıkışına 

neden olacağı için hegemon otoritenin paylaşımı kaçınılmaz. 

Türkiye içindeki kararsızlıklar ABD ile ikili ilişkilerde anlaşmazlıklara yol açtı. Bunun 

sonucunda bir yandan Irak’ta yalnız başına başarısız olan ABD hem faturayı Türkiye’ye 

kesti hem peşmergelerle işbirliği içine girdi. Diğer yandan Türkiye çeşitli konularda 

yapması gerekenleri yapamaması nedeniyle ABD’yi suçlama yoluna gitti. 

Türkiye ilişkilerin sıkıştığı noktada yumuşak dengeleme yoluna başvurdu. ABD olan 

ilişkilerde geciktirme ve alternatif ortaklıkların kurulabileceğini gösterme gibi çift 

kutupluluktan çok kutupluluğa geçişte kullanılabilecek yöntemler kullandı. 

 

Özdem Sanberk 

Stratejik ilişki iki stratejik partner arasındaki çıkarlar uyuşmasa da birinin her zaman 

diğerinin yanında olmasına dayanır. Türkiye-ABD ilişkilerini bu bağlamda stratejik olarak 

tanımlayamayız. Soğuk Savaş döneminde ABD Sovyetler’e karşı Türkiye’ye destek 

olurken Kıbrıs konusunda köstek olmuştur. 

Soğuk Savaş’ta küresel çevreleme siyasetinde Türkiye de yer aldı ancak Soğuk Savaş 

sonrasında ABD’nin bölgesel çevreleme siyasetine geçmesi nedeniyle ikili ilişkilerin 

belirlenmesinde zorluk yaşandı. 

Asimetrinin güçüsüz tarafa beddeller doğurması sonucunda ABD’yle sürekli sorunlu 

ilişkiler olmuştur. Fakat Irak’ın çevrelenmesinde karşılıklı çıkarlar, Bakü-Ceyhan’ın 

desteklenmesi, yeni bağımsız ülkelerin dünyayla bütünleşmesi politikası, Türkiye’nin 

AB’ye katılması gibi konularda olumlu ilişkiler kurulmuştur. 

Saddam’ın düşüşünden sonra bu ilişkilerin güvenlik boyutunda boşluk oluştu. Bu 

boşluğun terörizmle doldurulması düşünülebilir ama terörizmin iki tarafça farklı 



tanımlanması sorun yaratır. Ancak ABD’nin dış politikasının terörün kaynağı olarak 

gördüğü yerlerde yoğunlaşacağı söylenebilir. Bu bölge çatışmayı da işbirliğini de 

barındırabilir, Türkiye-ABD ilişkileri de bu konuda şekillenecek. 

Türkiye’nin demokratik yapısının, Türkiye hiçbir aktif müdahalede bulunmasa da, 

bölgede etkili olması açısından Büyük Orta Doğu Projesi Türkiye’nin 1920’lerden bu 

yana gündemindedir. 

Türkiye-ABD ilişkilerinin başarılı olması kamuoyu diplomasisinin gelişmesine bağlıdır. 

Türkiye’de bu amaçla düşünce kuruluşlarının önemi artmalı, bunun için de düşünce 

özgürlüğü mutlaklaştırılmalıdır. Diplomasi aktörlerinin çeşitlendiği, iç ve dış politikaların 

iç içe geçtiği ve her bireyin uluslar arası hukuk süjesi haline geldiği göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

 

IV. AB 

 

Ahmet Acet 

Avrupa’nın güvenliğinde Türkiye’nin önemi büyüktür. Türkiye’nin “avrupalılığını” 

kanıtlaması demokratik kurmuların yerleşmişolmasına bağlıdır ve bu entegrasyonu 

kolaylaştırabilecek bir etkendir. 

Kopenhag Kriterleri temel olarak demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve 

bunları teminat altına alacak kurumsallaşmaya dayanır. Biz bu kriterleri yeteri kadar 

karşıladık ama tamamen karşılamadık. Avrupa Birliği müktesebatına uyum ciddi ve yoğun 

bir çalışma gerektiriyor. 

Siyasi kriterler konusunda şu anda iyi bir durumda değiliz. Sivil-asker ilişkileri, ifade 

özgürlüğü, azınlık hakları gibi konularda ilerleme kaydetmemiz gerek. Serbest piyasa 

ekonomisinin iyi işlemesi gibi ekonomik kriterlere uyum konusunda ise diğer alanlara 

göre daha iyi durumdayız.  

Avrupalılık kimliğinin tanımlanmasında en önemli ilke “farklılık içinde birlik”tir. Bu 

kimlik altında tanımlanan değerler evrensel ve insanlığa değin değerlerdir. 

 

Temel İskit 

Avrupa Birliği ilişkilerinde Dış İşleri öncü kurumdur. İlk zamanlarda bu ilişkileri tek 

başına yürütürken, dışa açılımla birçok kurumun etkinliğinin artması sonucunda öncü 

kurum konumuna geldi. 

Cumhuriyet öncesi dönemden başlayarak gelişmemizde dış dinamiklerin etkisi önemli 

olmuştur. Avrupa Birliği de bu dinamiklerden bir tanesidir. Üzerinde durulması gereken 

bu dış dinamiklerle iç dinamikleri olumlu sonuçlar verecek şekilde birleştirebilmektir. 

Avrupa Birliği’nin, Türkiye’nin mevcut durumuna rağmen adım atmasının nedeni, 

stratejik güç kazanma gereksinimidir. Bu nedenle Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi bölmek 

istediği yönünde ortaya atılan teorilerin temelsiz olduğu söylenebilir.  

Avrupa Birliği yolunda hem iç hem dış engeller var. İç engellerin başında asker, 

muhalefet ve yükselen ulusalcılık geliyor. Dış engellerin başında ise Türkiye’ye karşı 

peşin hükümlülük, Türkiye’nin büyüklüğünden kaynaklanan ayrımcılık ve Kıbrıs sorunu 

geliyor. Kıbrıs sorunu farklı bir önem taşıyor. Kıbrıs sorununun çözümü, askıya alınan 

başlıkların açılmasının yanında, Papadopoulos ve Sarkozy’nin elini zayıflatır. Unutmamak 

gerekir ki Sarkozy’yle mücadele, Sarkozyleşmek değil Sarkozy’yi aşabilmektir. 

 

Baskın Oran 

“Azınlık Raporu” insan haklarıyla ilgili periyodik raporlardan, Azınlık ve Kültürel Haklar 

Komisyonu’nun hazırladığı bir tanesidir. Bu rapora göre, Türkiye’nin Lozan’a göre 

yaptığı azınlık tanımı günün şartlarının gerisinde kalmıştır. Hatta Lozan’daki tanıma göre 



azınlık statüsünde olanların bile hakları korunamamaktadır. Bunun en önemli örneği 

gayrimüslim vakıfların mallarına el konmasıdır. Atatürk’ün islamcılığı zayıflatmak 

amacıyla 1936’da vakıflardan istediği mal beyanları, Kıbrıs krizi sonrasında talep edilen 

vakıfnameler yerine sayılmış ve buna göre vakıfların 1936’dan bu yana edindiği mallara 

el konmuştur. Ayrıca fiktif isimler adına alınan mallar için dava açılarak bu mallar 

vakıflardan alınmıştır. Bir diğer önemli konu alt ve üst kimlik meselesidir. Alt ve üst 

kimlik tanımları birbirine göre hiyerarşi ifade etmez. Lozan’da azınlık kavramı dine göre 

tanımlanmıştır, müslüman olmayanlara da Türk denmez. Bu nedenle Türklük alt kimlik, 

Türkiyelilik üst kimlik olarak görülmelidir. 

Rapora gelen tepkilerden bir bölüm dava yoluylaydı. Bu davalar çoğunluğa saldırı ve 

yargı organına hakaret gerekçeleriyle açıldı. Diğer tepkiler ise halktan, bazı sivil toplum 

kurumlarından hatta milletvekillerinden tehdit ve hakaret şeklinde geldi. 

Raporda bahsedilen konularla ilgili olarak, yargı mevcut yasaları uygulamayı reddetti. 

Anayasada hak ve özgürlüklere ilişkin uluslar arası andlaşmaların üstünlüğünün kabul 

edilmiş olmasına rağmen hiçbir yargıç yasaların bu andlaşmalara uygunluğunu 

değerlendirmedi. Diğer yandan olmayan hukuk kaideleri uygulandı. Hiçbir maddede 

“sayın” demenin suç sayılmamasına rağmen bu cezalandırılmıştır. 

Sevr paranoyasından kurtulmak gerek. Şu anda zombilerle uğraşıyoruz, vaktinde çözüm 

bulmayı reddettiğimiz Ermeni sorunu, Kürt sorunu, din sorunu gibi sorunlar hortladı. 

Modernleşmemizi şematik olarak şöyle gösterebiliriz: 

Osmanlı Kemalist Türkiye Avrupa Birliği’ne giren Türkiye 

Yarı feodal devlet yapısı Ulus-devlet yapısı Demokratik devlet yapısı 

Tebaa Yurttaş Gönüllü yurttaş 

Ümmet Ulus Birey 

Müslüman Müslüman-Türk Türkiyeli 

 

V. BTK 

 

Ömer Engin Lütem 

Kafkasya, dağlık ve çok istilaya uğramış bir bölge olması nedeniyle bir halklar mozaiğidir. 

Bu bölgedeki halklar Gürcü, Çerkez, Çeçen gibi otokton kafkas halkaları, Azeri, Tatar 

gibi Türk soyundan gelen halklar, İrani halklar ve Slav halklardır. Mevcut siyasi duruma 

göre, Rusya’ya bağlı bölge ve bağımsız devletlerden (Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan) 

oluşan bölge olmak üzere ikiye ayrılabilir. Hem kuzey-güney, hem doğu-batı 

doğrultusunda geçiş bölgesi olması dolayısıyla önemlidir. Enerji transferi hatlarının da 

gündeme gelmesiyle önemi artmıştır. Türkiye açısından komuşuluk, Orta Asya’ya ulaşım 

ve enerjinin Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşımı dolayısıyla önemlidir. Bölge açısından 

Türkiye, çevredeki üç büyük ülkeden (Rusya ve İran’la birlikte) biri olması, Türk 

soyundan gelenlerle etnik bağının olması ve batıya en kolay yol olması dolayısıyla 

önemlidir. 

Kafkasya tarih boyunca büyük güçler arasında sıkışmış bir bölgedir. Rus istilası 

sonrasında ruslaştırma çabaları özellikle müslüman halkların direnişiyle karşılaştı: 

Çeçenler ve Dağıstanlılar (Şeyh Şamil), Çerkezler (1860’lardan itibaren Osmanlı’ya göç), 

Müslüman Gürcüler. 

Sovyet döneminde özerk bir bölgedir ama yöneticiler her zaman Komünist Parti’den 

olmuştur. Böl-yönet siyasetinin bir parçası olan bu özerklik etnik milleytçiliği doğurmuş 

ve ruslaşmanın önelnmesini sağlamıştır. Otonom bölgelerin sınırları ihtilaf yaratacak 

şekilde belirlenmiş ve her otonom bölgede diğer etnilerden azınlık bulundurulmuştur 

(Karabağ gibi). 



Bölgedeki anlaşmazlıklar dörde ayrılabilir. Bunlardan ilki Çeçenlerin bağımsızlık 

istemesidir. İkincisi Gürcistan’da Abhazya bağımsızlık hareketi ve Güney-Kuzey 

Osetia’nın birleşmesidir. Üçüncüsü Azerbaycan’da Karabağ ve çevresindeki yedi reyonun 

Ermeniler tarafından işgal edilmesi ve İran Azerileri’nin durumudur. Dördüncüsü ise 

Ermenistan’ın Karabağ’ın bağımsızlığını istemesi, Türkiye’den toprak talepleri, 

Türkiye’ye karşı soykırım iddiaları ve Gürcistan’daki Ermeni azınlık konusundaki 

tutumudur. 

Ermenistan-Azerbaycan sorunları Karabağ üzerinden gelişmiştir. Karabağ’ın 

Ermenileştirilmesi ve SSCB tarafından Azerbaycan’a bağlanması sonrasında Karabağ’ı 

Azerbaycan’dan ayırma girişimleri Azeri ve Ermeni orduları arasında çatışmaya neden 

olmuştur. Türkiye’nin girişimleri ateşkes, Nahçivan ve sınır kapatma konularında 

olmuştur. Ateşkes Azerilerin Karabağ’dan çıkarılması, Karabağ’ı çevreleyen yedi reyonun 

işgali ve bir milyona yakın mülteci gibi sonuçlar doğurdu. Barış girişimlerinde Minsk 

Grubu 10-15 yıl sonra referandum yapılmasını önerdi. 

Türkiye-Ermenistan ilişkileri, Türkiye’nin Ermenistan’ı derhal tanımasıyla başlamıştır. 

Ancak Ermenistan’ın, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tanımaması nedeniyle diplomatik 

ilişki kurulmadı. Ermenistan siyasetinde soykırım iddialarında önem verdi. Türkiye, 

Ermenistan’la olan sınırın açılmasını Karabağ sorununun çözümüne bağladı. 

 

Şule Kut 

Kafkaslar ve Balkanlar Türkiye’ye en çok göç veren ve Türkiye’yi tedirgin eden iki bölge 

olması açısından ortak özelliklere sahiptir. Türkiye nüfusunun beşte biri Balkan göçmeni 

kökenlidir. 19. yüzyılın ikinci yarısında ve 20. yüzyılda göçler birbiri ardına gelmiştir. 

Soğuk Savaş döneminde Türkiye’nin Balkanlar’la olan ilişkileri Komünist Blok’la olan 

ilişkileri olması açısından Türkiye temkinli bir siyaset izledi. 1989 dünyada önemli 

değişikliklerin yanı sıra Bulgar Türklerinin göçünün gerçekleştiği yıldır. Balkanlar’da 

durum değişmeye başladı. Yugoslavya’nın dağılması sürecinde Türkiye uluslar arası 

örgütlerle birlikte hareket etti, aktif diplomasili bir dış politika izledi, hem çatışmalarla 

hem işbirlikleriyle ilgilendi. “Yeni Osmanlıcılık” yakıştırması haksız. Ortaya çıkan bütün 

devletlerle ilişki kuruldu. Çatışmalar sırasında çatışmaların durması için her türlü girişim 

yapıldı: diplomatik ilişkiler, barış gücüne katılım, askeri müdahele, işbirliklerinde öncülük.  

Günümüzde Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle bir sorunu yoktur. Yeni dönemde Avrupa 

Birliği üyesi ülkelerle karşı karşıyadır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğinin Balkan 

devletleri tarafından destekleneceği söyleniyor. 

 

Bülent Aras 

Orta Asya’daki Sovyet mirası devlet inşası konusunda olumlu bir etken oldu. 1991 sonrası 

projeksiyonda ortaya çıkan otorite boşluğunun Rusya Federasyonu, Türkiye ve İran 

tarafından doldurulacağı iddia ediliyor ve İran’ın islami konservatizm yayması tehlikesine 

dikkat çekiliyordu.  

O dönemde Türkiye’nin kimlik arayışları içinde olması ve bu bölgeyi yeni kimlik 

tanımlaması için bir fırsat olarak görmesi büyük ağabeylik rolü oynamak için erken bir 

coşkunun oluşmasına neden oldu. Fakat bunun arkası gelmeyince, bölge Türkiye’nin etki 

alanı olma özeeliğini yitirdi. Daha sonra Bakü-Tiflis-Ceyhan projesiyle yeniden 

haerketlilik yaşandı. 

Türkiye’nin bu bölgeyle ilgili son dönem siyaseti temel olarak bölgenin kalkınması ve 

Türk işadamlarının desteklenmesi şeklinde gelişmiştir. 


