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Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne girme olas›l›¤› AB için-
deki ateflli müzakereleri tetiklemekle kalmam›fl, Ortado-
¤u’da çok genifl bir kitlenin de dikkatini çekmifltir1. Bu il-
gi Türkiye’de, Ankara’n›n güçlü bölgesel bir aktör olarak
ortaya ç›kt›¤›n›n aç›k iflareti olarak yorumlanm›flt›r.
Türk siyaset yap›c›lar›n›n konuflmalar›nda ve söylemle-
rindeki de¤iflim aç›kça görülmekte ve d›fl politika üzerin-
de önemli bir etki b›rakmaktad›r. Bu düflünce do¤rultu-
sunda, Türkiye’nin reform süreci ülke içindeki yap›sal
de¤iflimlerin yolunu açm›fl ve ayn› zamanda Ortado¤u’ya

yönelik d›fl politikay› de¤ifltirmifltir. Bu de¤iflim akla ba-
z› sorular getirmektedir. Önceleri içe dönük olan Türk si-
yasetçilerinde, bölgesel politikay› etkileyebilmelerini
sa¤layacak bu yeni kendine güven duygusunu uyand›ran
ne olmufltur? Türkiye bu bölge için ne vaat etmektedir?
Türkiye’nin Ortado¤u hayali de¤iflmifl midir? Türkiye böl-
gesel güvenlik ve istikrara gerçekten katk›da bulunabile-
cek midir? 

Türkiye’nin yeni yönetici seçkinleri, ülkelerinin Orta-
do¤u’daki bar›fl› sa¤lamada etkin bir rol üstlenece¤i ko-
nusunda özgüvene sahiptirler. Bu makalede, Türkiye’de
yeni bir jeopolitik akl›n oluflmas›nda siyasi dönüflüm ve
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Co¤rafi muhayyile d›fl politika analizinde faydal› bir çerçeve sunmaktad›r. Türkiye’nin son y›llarda yaflad›¤›

dönüflüm d›fl politikay› de¤iflmeye zorlam›flt›r. D›fl politika oluflturma süreçleri toplumsal talepleri ve uluslararas›
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Abstract
Turkey and the Middle East: Frontiers of the New Geographic Imagination

Turkey’s new foreign policy orientation opened new horizons in its relations with neighboring states and was
closely linked to the transformation in the domestic Turkish landscape. Turkey saw considerable progress in its
move toward EU membership and gained enough leverage to emerge as a civil-economic power in the Middle East.
Relations with Syria and Israel, perhaps later with Iran, will be test cases for Turkey’s emergence as an active peace-
maker in the Middle East. In this line of thought, Turkey’s reform process paved the way for a number of structur-
al changes in domestic landscape, which also changed the foreign policy attitudes toward the Middle East. What has
suddenly given formerly inward-looking Turkish politicians this newfound self-assurance that they can influence
regional politics? What promise does Turkey hold for the region? Did Turkey’s imagination of the Middle East
change? Can Turkey really contribute to regional security and stability?

* TASAM Proje Yöneticisi, Fatih Üniversitesi Ö¤retim Üyesi. Bu çal›flma yazar›n Turkey and the Middle East: Frontiers of the New Geographic Imagination isimli projesin-
den derlenmifl ve TASAM stajyerlerinden Melek Za¤ral› taraf›ndan Türkçeye çevrilmifltir.
1 AB’nin Türkiye’ye müzakere tarihi vermesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan› Tayyip Erdo¤an’›n düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda 200’den fazla Ortado¤ulu ga-
zeteci ve muhabir bulunmufltur. Bafll›ca Arap gazeteleri, konuyla ilgili bafl makaleler ve köfle yaz›lar› yay›mlam›fllar, bölgedeki haber kanallar›nda konu genifl çapl› bir fle-
kilde tart›fl›lm›flt›r. Türkiye’nin baflar›s›n› bölgenin gelece¤i için olumlu bir geliflme olarak tan›mlamak genel e¤ilim olmufltur. Örne¤in bak›n›z, 17 Aral›k’ta AB Komisyonu
karar›ndan sonra Arab News, Daily Star, Al-Ahram, Kuwait Times, Jordan Times, Fars News, Gulf News gazete bafll›klar›. 
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reformlar›n rolü üzerinde duraca¤›m. Co¤rafi tahayyül-
ler siyasi seçkinlerin tehdit ve güvenlik bölgesi alg›lama-
lar›n› s›n›rsal (territorial) aç›dan flekillendirir, bölgesel
politikadaki rakipleri ve müttefikleri tan›mlar. Bu mu-
hayyileler toplumsal olarak yap›lanm›fl olup zaman için-
de de¤iflebilir. Siyaset yap›c› çevrelerde ülkede yaflanan
köklü dönüflümlerle önceki co¤rafi muhayyilelerin yerle-
rini yenilerine b›rakmalar›n›n, Türkiye’nin d›fl politika-
s›nda yeni bir yol benimsemesinde etkili oldu¤u düflünce-
sini savunmaktay›m. Co¤rafi muhayyiledeki de¤iflimin
analizi d›fl politika davran›fl›n› anlamak için yararl› bir
çerçeve sunmaktad›r. Afla¤›daki bölümlerde Türk d›fl po-
litikas›nda Ortado¤u’ya yönelik yaklafl›m›n s›n›rlar›n›,
bu analitik önermeyi arka plana alarak tart›flaca¤›m. 

Co¤rafi Muhayyile ve D›fl Politika 

Kritik jeopolitik üzerine yaz›lm›fl çarp›c› eserler, -kla-
sik literatürün ötesine geçerek- farkl› co¤rafik alg›lama-
lar aras›ndaki iliflkilerin yan›s›ra bu iliflkilerin de¤iflik
ba¤lamlarda etkileflti¤i kültürel ve siyasi unsurlar› içe-
ren analizler sunmaktad›r.2 Bu yeni yaklafl›mlar, jeopoli-
ti¤i nesnel ve do¤al kabul etmekten ziyade jeopoliti¤in
d›fl politika oluflturma sürecindeki rolünü sorgulamakta-
d›r. Bu çal›flmada özel olarak co¤rafi muhayyile üzerin-
de yo¤unlafl›lacakt›r. Bu muhayyileler siyasi seçkinlerin
biliflsel süreçlerinde Ortado¤u gibi isimlerin verildi¤i ha-
ritalar› flekillendirmekte, Do¤u ve Bat› gibi ussal bölgele-
ri oluflturmaktad›r. Bu adland›rma tarihi deneyimler ve
etkileflimler yoluyla toplumsal olarak yap›ld›¤› için önem
tafl›maktad›r. Adland›rma, bir dizi özellik ve s›n›fland›r-
maya dayanmaktad›r ve siyaset yap›c›lara söylemlerini
ve uygulamalar›n› tan›mlamakta yard›mc› olmaktad›r.
Örne¤in, e¤er bir bölge Bat›’da ise bu bölge hakk›nda
belli anlay›fl ve alg›lay›fl biçimleri vard›r. Dil ve söylem -
siyasetin biçimlendirilmesinden trafik düzenin alg›lan-
mas›na kadar- Bat›’n›n köklü suretine ve yorumlanmas›-
na göre de¤iflecektir.

Ancak, co¤rafi muhayyile konusuna s›n›rl› flekilde de-
¤inen eserler alg›lamalar›n de¤iflimine ve de¤iflimin d›fl
politikan›n belirlenmesi üzerindeki etkisine pek ihtimal
vermemektedir. Bir di¤er noksanl›k ise bölgesel politika-
lardaki bafll›ca geliflmelerle ve ülke s›n›rlar› içindeki si-
yasi, yap›sal, kültürel ve ekonomik kaymalarla kazan›l-
m›fl olan co¤rafi kimliklerin direniflinin görmezlikten ge-
linmesidir. Co¤rafi muhayyilenin uluslar›n d›fl politika-
s›ndaki rolünü ortaya ç›karmak gözden kaç›r›lan boyutu
teflkil etmektedir.3 Örne¤in, Ortado¤u ülkelerinin ço¤u
çat›flma, kaos ve istikrars›zl›k döngüleri yaratan köklü

co¤rafi muhayyilelere sahiptir. Bu bölgedeki co¤rafi mu-
hayyileler güvenlik ikilemleri, tarihi düflmanl›klar, takti-
¤e dayal› ittifaklar ve uluslararas› sistemin empoze etti-
¤i s›n›rlarla flekillenmifltir. 

Ortado¤u ba¤lam›nda siyasi dönüflümlerin etkisiyle
co¤rafi muhayyilenin yeniden flekillenmesi ve de¤iflim
olas›l›¤›n› gündeme getirmesi sebepleriyle, Türkiye örne-
¤ini ele alaca¤›m. Ortado¤u’ya de¤iflimin iç dengelerle
mi, yoksa d›fl bask›lar yoluyla m› gelece¤ine dair bir ta-
vuk-yumurta sorunu güncelli¤ini korumaktad›r. De¤iflim
her nas›l gerçekleflirse gerçekleflsin ülke içindeki siyasal,
ekonomik ve di¤er yap›lanmalar›n ciddi bir dönüflümü
anlam›na gelmektedir. Güvenlik ço¤unlukla bir iç mese-
ledir ve d›fl politikalar bu co¤rafyadaki iç endiflelerin
uzant›lar›d›r. ‹ç sorunlar› d›flsallaflt›rma e¤ilimi aç›kça
görülmektedir, iç sorunlar›n temelinde yabanc› düflman-
lar›n aranmas› güvenlik sorunlar›n›n ötelenmesinin yay-
g›n yoludur. Baz› durumlarda sorunlar›n d›fl sebepleri
olabilir; ama siyasi seçkinler sorunlar› abartma ve ikti-
darlar›n› korumak için bu sorunlar› kendi yararlar›na
kullanma e¤ilimindedirler. Ortado¤u bölgesinde siyaset
yap›c›lar› flu anki karmafl›k durumdan ç›kmalar›na yar-
d›mc› olmayan co¤rafi muhayyilelere saplanm›fl olarak
görünmektedir. Türkiye deneyimi ise bu genellemelerin
d›fl›nda kalmaktad›r.4 Bu makalede co¤rafi muhayyilele-
rin siyaset yap›c›lara varsay›mlar ve gösterimlerle bir
çerçeve sundu¤unu öne sürmekteyim. Bunlar, bilgi, güç
ve mekânsall›k aras›ndaki etkileflimin politika ve co¤raf-
ya aras›ndaki iliflkiyi flekillendirmedeki uygulamal› ç›ka-
r›mlard›r. Siyasi dilin ve söylemin belirleyicisi olarak d›fl
politika davran›fl›nda ifadesini bulan co¤rafi muhayyile-
nin rolünü incelemek anlam tafl›maktad›r.

Türkiye örne¤i siyasi dönüflümle co¤rafi muhayyile-
ler aras›ndaki iliflkiyi örneklendirmekte ve co¤rafi mu-
hayyile fikrinin d›fl politika analizine yararl› bir çerçeve
sundu¤u düflüncesini desteklemektedir. Ülkedeki ciddi si-
yasi dönüflüm ve reformlardan önce Türkiye’nin co¤rafi
tahayyüllerinde ‹ran ve Suriye Türkiye’nin rakipleri, ‹s-
rail ise bölgesel bir müttefik olarak de¤erlendirilmektey-
di. Bu co¤rafi tahayyülü belirleyen temel unsurlar ülke
içindeki ciddi dönüflümler yoluyla de¤iflmifltir. Yeni co¤-
rafi muhayyile d›fl düflmanlara olan ihtiyaca son vermifl,
ayr›ca bölgede yeni iflbirli¤i modellerini araman›n yolu-
nu açm›flt›r. Bu durum eski tahayyülden çarp›c› kopuflu
iflaret etmekte ve flu an bölgesel politikada denenmekte-
dir.

Bu yeni muhayyile, siyaset yap›c›lar›n ak›llar›nda Su-

2 Bak›n›z: O Tuathail, Gearoid (2003), “Geopolitical Structures and Geopolitical Cultures: Towards Conceptual Clarity in the Critical Study of Geopolitics” Geopolitical Pers-
pectives on World Politics Ed.Lasha Tchantouridze, Bison paper 4. Winnipeg: Center for Defence and Security Studies.
3 Örne¤in Dalby, Avustralya’n›n co¤rafi muhayyilesini kendi bafl›na b›rak›lm›fl bir k›ta olarak tan›mlamaktad›r. Ancak bizim yapmam›z gereken fley bu tür genellemelerin
ötesine gitmek ve co¤rafi muhayyileye ait daha özgün konulu politikalara yönelmektir. Bak›n›z S. Dalby, (1996), Continent Adrift?: Dissident Security Discourse and The
Australian Geopolitical Imagination, Australian Journal of International Affairs, Vol 50, No: 1, 1996.
4 Bülent Aras, “Turkish Model benefits the Region”, Daily Star, 13 Haziran 2005.
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riye ve ‹ran hakk›nda farkl› anlamlar uyand›rmalar›na
yol açmaktad›r. Sorunun can al›c› noktas›, co¤rafi mu-
hayyileyi de¤ifltiren ve d›fl politikadaki tercihleri yeniden
flekillendiren dönüflümde yatmaktad›r. Ulus devlete da-
yal› eski co¤rafi muhayyileler üzerinde yaflan›lan co¤raf-
yay› ehlilefltirerek s›n›rlar› belirgin ve iyi çizilmifl anava-
tan/yurt kavramlar›n› ortaya ç›karm›flt›r. Bölgesel söy-
lem ve dil, anavatan›n sürekli tehdit alt›nda oldu¤u ve
düflmanlarla çevrili oldu¤u düflüncesi üzerine kurulmufl-
tur. Bu söylem siyaset yap›c›lar›n ülke içinde destek top-
lamalar›na ve iktidarlar›n› korumalar›na yard›mc› ol-
mufltur. Ne var ki yeni co¤rafi muhayyile ulus devlet son-
ras› önermelerle flekillenmifl ve siyaset yap›c›lar›n zihin-
lerinde oluflturduklar› haritada yeni muhayyilenin s›n›r-
lar› anavatan›n ötesine uzanm›flt›r. Yeni muhayyile ayr›-
ca co¤rafi aktörlerin türünün azalmas›n› ve bölgede düfl-
man ve dostlar›n yeniden tan›mlanmas›n› sa¤layacak fle-
kilde siyasi yaklafl›mlar› de¤ifltirmifltir. 

Ülke içindeki ve komflu ülkelerdeki öteki olarak ta-
n›mlanan aktörlerin s›n›rland›r›lmas› yeni bir bölgesel
kimli¤in ortaya ç›kmas›na yol açm›flt›r. Bu bak›mdan bü-
tün sürecin daha iyi anlafl›lmas› için Türkiye’nin siyasi
dönüflümü daha fazla dikkat edilmeye de¤erdir. Ülke
içindeki duruma bak›ld›¤›nda, Türkiye’nin AB’ye üyelik
teklifi de¤iflimin merkezindedir. AB kat›l›m›na haz›rlan-
mak için Türkiye büyük ve ciddi, yasal, siyasal ve ekono-
mik reformlar üstlenmifltir. Türkiye’deki bürokratlar, si-
yasetçiler ve vatandafllar AB’ye üyelik için Kopenhag
Kriterleri’ni yerine getirmek amac›yla birleflmifller, IMF
yönetimindeki yap›sal uyum programlar›n›n getirdi¤i
güçlüklere ise müsamaha etmifllerdir.5 Uzakta gibi görü-
nen kat›l›m süreci daha zorlu olacakt›r; ama Türk insan›
bu mücadeleyi devam ettirmeye kesin kararl›d›r. Türki-
ye’nin dönüflümü, elli y›ld›r ülkeyi yöneten so¤uk savafl
tarz› güvenlik devleti yap›lanmas›na son vermifl ve ülke-
nin iç ve d›fl siyasetinin çerçevesini de¤ifltirmifltir. 

Ülkede gerçekleflen modernleflme ve demokratiklefl-
me, Türk siyasetçilerin bölgesel politikalar› baflar›yla yü-
rütebileceklerine dair özgüven kazanmalar›n› sa¤lam›fl-
t›r. Sonuç olarak flu anda Türk liderler, komflu ülkelerle
aralar›ndaki sorunlar› asgariye indirmek amac›yla Orta-
do¤u’da etkin bir diplomasi yürütme yönünde iradelerini
ortaya koymaktad›rlar. Bu tav›r, bölgeyi sivil bir ekono-
mik güç olarak Türkiye’nin yeni bölgesel görünüflünü ifa-
de eden bir f›rsat alan› olarak alg›layan yeni co¤rafi mu-
hayyilenin sonucudur. Eski co¤rafi muhayyile Ortado-
¤u’yu düzensiz bir bölge ve istikrars›zl›k kayna¤› olarak
görmekteydi. Bu muhayyilenin sonucunda Türkiye bilinç-
li bir tercihle, olabildi¤ince az dâhil olarak bölgeden ken-
dini yabanc›laflt›rm›flt›r.

En önemlisi yeni bölgesel muhayyilenin siyaset yap›-
c›lar›n bölgeye yönelik söylemlerini de¤ifltirdi¤i gerçe¤i-
dir. Türkiye’nin Ortado¤u’da reform ve modernleflmeyi
hedefleyen ülkelere örnek oldu¤u fikrini siyaset yap›c›la-
r› desteklemektedirler. Ancak siyaset yap›c›lar, sözü ge-
çen etkinin egemen bir iliflkiyi ça¤r›flt›rmas›ndan çok, di-
¤er müslüman ülkelerin atabilece¤i reform ve iktisadi
kalk›nma ad›mlar›nda alternatif bir yola iflaret etti¤inin
alt›n› çizmektedirler. Bu düflünce do¤rultusunda AB, ba-
r›fl, demokrasi, ekonomik geliflmifllik ile an›l›rken, Orta-
do¤u istikrars›zl›k, otoriter rejimler ve ekonomik anlam-
da geri kalm›fll›k ile nitelendirilmektedir. Yeni co¤rafi
muhayyile siyaset yap›c› çevrelerin zihinlerindeki Orta-
do¤u alg›lamas›n› yeniden kavramsallaflt›rm›flt›r. Orta-
do¤u daha önce hiç olmad›¤› kadar Türkiye’nin yap›c›
kat›l›m›na uygun ve yak›nd›r. Ayn› mant›¤› takip edince
siyaset yap›c›lar›n alg›lamas›nda Türkiye’nin bölgesel
rolü ortaya ç›kmaktad›r. Yani, Türkiye’nin reform süreci-
nin as›l belirleyicili¤i Ortado¤u’nun olumsuz özellikleri-
nin bölgedeki ülkeler için kaç›n›lmaz bir son olmad›¤›d›r.

Bu yeni co¤rafi muhayyile tamam›yla ülke içinde
oluflmam›fl, bölgeden katk› ve destek alm›flt›r. Bu aç›dan,
Suriye ve ‹ran Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecini takdir
etmektedir. AB ile kendi iliflkilerini gelifltirebilmeleri aç›-
s›ndan Avrupal› bir Türkiye’yi f›rsat olarak görmektedir-
ler. Ortado¤u ba¤lam›nda Türkiye ayr›ca iflaret ettikleri;
demokrasi ve güvenlik aras›nda beklenen çat›flmaya ve
hatta -demokrasiyle ‹slam aras›nda- uzlafl›ya dönüfltürü-
lebilir. Di¤er müslüman devletler bunu alg›lam›fl gibi gö-
rünmektedirler.6 Yak›n zamanda ilk defa ço¤unlu¤un oyu
ile bir Türk, ‹slam Konferans› Teflkilat›’na Genel Sekreter
seçilmifltir.

Türk siyaset yap›c›lar›n›n gözünde Türkiye’nin di¤er
bafll›ca katk›s› bölgeye yap›c› bir diplomasiyle dâhil ol-
mas›d›r. Türk hükümeti bar›fl› teflvik etmek için etkin bir
rol üstlenmifl ve birtak›m bölgesel sorunlara yönelik po-
litikalar›n› yeniden düzenlemifltir. Örne¤in Baflbakan
Tayyip Erdo¤an, ‹srail’in iflgal edilmifl s›n›rlarda artan
savafl yanl›s› politikalar›na elefltirel yaklaflarak gelene¤i
bozmufl; ancak ‹srail’le olan diplomatik iliflkilere zarar
vermemifltir. 2004 Ocak ay›n›n ilk günlerinde D›fliflleri
Bakan› Abdullah Gül’ün ‹srail’e gerçeklefltirdi¤i ziyaret
boyunca Türkiye’nin gelecekteki Suriye-‹srail görüflmele-
riyle birlikte ‹srail-Filistin sorununda arabulucu rol üst-
lenmesi konusunda ciddi tart›flmalar yaflanm›flt›r. Bu gi-
riflimler Ortado¤u politikas›n›n s›n›rlamalar›yla karfl›
karfl›ya kalm›flt›r. Türk d›fl politika seçkinleri siyaset ya-
p›m› sürecinde belli ölçüde esnekli¤e sahiptirler; ama Or-
tado¤u’da etkin bir kat›l›m u¤runa yeni co¤rafi muhayyi-
lenin motivasyonunu feda etmekte istekli de¤ildirler.

5 Cengiz Çandar, “‹stanbul: Türkiye’nin Soft Power Baflkenti”, Tercüman, 26 Haziran 2005.
6 “Erdo¤an’a Lübnan’da Görkemli Karfl›lama”, Radikal, 16 Haziran 2005.
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Türkiye’nin yeni co¤rafi muhayyilesi ülke içinde de-
mokratikleflme, modernlik ve iktisadi kalk›nmaya dayan-
maktad›r. D›fl politika kimli¤i, politika davran›fl›na dö-
nüflmesi esnas›nda bölgesel politika ve uluslaras› sis-
temle karfl›l›kl› etkileflim süreçlerine girmektedir. O za-
man d›fl politika davran›fl› bir dünya görüflü ortaya koy-
makta, seçimlerini ve tercihlerini ilk olarak bölgesel po-
litikalar›nda komflu ülkelere yönelik olarak uygulamak-
tad›r. Bu çerçevede Türkiye, ABD liderli¤indeki iflgal
kuvvetlerine kat›lmam›flt›r; ama istikrarl› bir Irak devle-
ti ad›na bölgesel deste¤i toplamak için büyük çabalar
sarf etmifltir. Hatta Türk siyaset yap›c›lar› Irak’a komflu
ülkeleri, bölgenin gelece¤i hakk›nda görüflmek için dü-
zenli olarak biraraya getirmifltir.

Türkiye’nin tercihleri bir çok bölgesel ve uluslararas›
aktörün konumlar›yla örtüflmektedir. Birleflmifl Milletler
Güvenlik Konseyi bu toplant›lar› dikkatlice izlemifl ve
Irak konusunda daha fazla bölgesel iflbirli¤i önermifltir.
Türkiye’nin AB’ye yap›c› kat›l›m›, Bat›’n›n bölgesel önce-
likleri için bir güven duygusu yaratmaktad›r. Siyasi dö-
nüflüm, yeni co¤rafi muhayyile ve d›fl politika davran›fl›
üçgeni üzerine yap›lan tart›flmalardan sonra bu bölümde
çizilen çerçeveyi örneklendirmek için Suriye ve ‹srail’e
yönelik siyasi yaklafl›mlar üzerinde duraca¤›m. 

Türkiye-Suriye ‹liflkileri

2004’te Aral›k ay›n›n sonunda Baflbakan Erdo¤an
Suriye’ye gelecekteki ikili iliflkiler aç›s›ndan iyimser tab-
lo çizen iki günlük bir ziyaret gerçeklefltirmifltir. Son za-
manlara kadar Türkiye’nin Suriye’ye karfl› resmi politi-
kas› bilinçli bir yabanc›laflma ve kontrol alt›nda tutulan
bir gerilim olarak tan›mlanmaktayd›. Ortado¤u’daki de-
rin yönetim krizleri ve ülkeler aras›ndaki kronik sorunlar
dikkate al›nd›¤›nda, Türkiye’nin d›fl politika davran›fl›n-
daki gözle görülür de¤iflim çarp›c› flekilde ortaya ç›kmak-
tad›r.

Türkiye’nin, özellikle 1990’larda, Suriye ile aras›nda-
ki bafll›ca üç sorun; su meselesi, terör örgütü PKK’n›n fa-
aliyetleri ve Türkiye’nin ‹srail’le yak›nlaflmas›d›r. 1990’l›

y›llar›n sonlar›na kadar Dicle ve F›rat nehirlerinin payla-
fl›m› Türkiye ile Suriye aras›nda önemli bir sorun olmufl-
tur. Suriyeli taraflara göre nehirler, sular› eflit olarak
paylafl›lmas› gereken uluslararas› su yollar›d›r. Di¤er ta-
raftan Türkiye, bu nehirleri s›n›raflan su yollar› olarak ni-
telendirip Ankara’n›n sadece Suriye ve Irak’a yeterli
miktarda su tahsis etme zorunda oldu¤unu belirtmekte-
dir. fiam ve Ba¤dat sular›n paylafl›m› konusunda üç ta-
rafl› bir anlaflma önermifl ve üç ülkenin temsilcileri bu
amaçla bir kaç kez toplanm›fllard›r. Ancak yap›lan gö-
rüflmeler teknik konularda mutab›k kalman›n ötesine ge-
çememifltir. Irak ve Suriye, Türkiye’nin kendilerine b›rak-
m›fl oldu¤u suyu paylaflmada anlaflm›fllard›r; ama kendi
flartlar›n› Türkiye’ye kabul ettirmeyi baflaramam›fllard›r.

1987’de imzalanan bir protokolde Türkiye Suriye’ye
saniyede 500 metre küp su ak›fl›n› garanti etmifltir. Tür-
kiye’nin Suriye ile Ekim 1998’de yaflad›¤› Abdullah Öca-
lan krizinden sonra (Türkiye, PKK liderinin Suriye’den s›-
n›rd›fl› edilmesini talep etmifltir) ilginç bir flekilde su ak›-
fl› 900 metre küpün üstüne yükseltilmifltir. 2004 Aral›k
ay›ndaki ziyareti s›ras›nda Erdo¤an, iki ülkenin de su so-
rununu aflmas› için Suriye’nin Dicle nehrini daha fazla
kullanmas› imkân›n›n verilece¤ini belirtmifltir.

Suriye ve Türkiye aras›ndaki ikinci sorun Suriye’nin
Türkiye’nin yirmi y›l› aflk›n bir zamand›r mücadele etti¤i
terör örgütü PKK’y› bar›nd›rd›¤› ve ona yard›m etti¤i yo-
lunda asl›nda güçlü kan›tlara dayanan suçlamalar›d›r.
Ekim 1998 krizinden önce su meselesindeki anlaflmazl›k
ve di¤er küçük bölgesel sorunlarda Suriye’nin Türki-
ye’deki Kürt sorunundan istifade etmek ve Ankara’ya
karfl› kullanmak istedi¤i konusunda Türk d›fl politika ya-
p›c›lar›n›n flüphesi bulunmamaktayd›. Türkiye’de milli-
yetçi duygular›n yükselmesi, Suriye’deki iç belirsizlikler,
Rusya’n›n Ortado¤u politikas›ndan çekilmesi ve ulusla-
raras› çevrenin uygunlu¤u, harekete geçmesi için Türki-
ye’ye ortam haz›rlayan faktörler olmufltur.

Suriye ve Türkiye aras›ndaki gerilim artt›kça Ankara,
Öcalan’› ve yard›mc›lar›n› yakalamak için Suriye’ye kar-
fl› askeri operasyondan aç›kça bahsetmeye bafllam›flt›r.
M›s›rl› yetkililer iki ülke aras›nda mekik diplomasisi yü-
rütmüfllerdir. M›s›r ve Ürdün gibi bölgedeki di¤er ülkele-
rin yap›c› kat›l›mlar› Suriye’nin önceki Devlet Baflkan›
Haf›z Esad’›n Türkiye’nin Adana Anlaflmas›’n›n imzalan-
mas› ile resmileflen flartlar›n› kabul etmesini sa¤lam›flt›r.
Türkiye’nin taleplerini kabul etmeden önce bile Esad,
Öcalan’› s›n›rd›fl› etmifltir. Bu süreç Türk taraf›n› mem-
nun etmifl ve PKK krizi sona erdikten sonra ikili iliflkiler
düzelmifltir.

Türkiye-Suriye iliflkilerini etkileyen üçüncü bir konu
ise 1990’lar›n sonunda Türkiye ve ‹srail aras›nda uzlafl-
maya var›lmas› ve Suriye’nin bu ittifak› kendisine karfl›
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yap›lm›fl bir hareket olarak alg›lamas› olmufltur. Ana gü-
venlik alg›lamas› güneye yönelik olan fiam, Türk-‹srail it-
tifak› nedeniyle ülkesini kendisine dost olmayan iki dev-
let aras›na s›k›flm›fl gibi hissetmifltir. Ancak AK Parti hü-
kümeti devrald›¤›nda Türkiye-‹srail iliflkileri en iyi nokta-
da bulunmaktayd›. Erdo¤an’›n iflgal edilmifl Filistin top-
raklar›ndaki ‹srail politikalar›n› sertçe elefltirmesi
(Irak’taki savafla karfl› Türkiye ve Suriye’nin yaklafl›mla-
r›n›n ortak oldu¤unu belirtmeksizin), tehdit olarak alg›la-
nan iliflkilerin Suriye’yi s›k›flt›rabilece¤i endiflelerini
azaltm›flt›r.

Uzun zamand›r Türkiye ve Suriye, tarihi düflmanl›k,
düflmanca kurulmufl ideolojilerin yerleflikli¤i ve siyaset
yap›c›lar›n belli bafll› iç sorunlar› d›flsallaflt›rma giriflim-
leriyle flekillenen bir iliflki sürdürmektedir. Ancak Türki-
ye’nin iç siyasetinde ve uluslararas› yönelimlerinde son
zamanlardaki de¤iflimler, ülkenin ulusal güvenlik yap›-
lanmas›n› geri plana itmeye yard›mc› olarak siyasi bir ol-
gunluk kazand›rm›flt›r. Bu arada Türkiye ile ayn› ölçüde
de¤iflim gerçekleflmemesine ra¤men Suriye de bir dönü-
flüm geçirmifltir. Her iki ülkenin reform süreçleri ve kar-
fl›l›kl› iyi niyetleri, aralar›ndaki üç ana sorunun çözümü-
ne uygun zemin haz›rlam›flt›r.7

Türkiye’nin yeni co¤rafi muhayyilesi d›fl politika olufl-
turma sürecinde Suriye ile ilgili farkl› anlamlar olufltur-
maya bafllam›fl ve önceki sorunlu gündem yerini iflbirli¤i
beklentisine b›rakm›flt›r. Özellikle Kürt sorununda içeri-
de kültürel haklar ve anadil konusunda at›lan yap›c›
ad›mlar bir anlamda sorunun çözümünde mesafe al›n-
mas›n› sa¤lam›fl ve nihai çözüme ulafl›laca¤› yönünde öz-
güveni artt›rm›flt›r. AK Parti iktidar›na denk düflen dö-
nemde art›k Kürt sorunun arkas›nda d›fl güçlerin aran-
mas› e¤iliminden vazgeçilmifl ve bu yaklafl›m›n d›fl poli-
tikaya tafl›nmas› ile Kürt sorununun bölgesel ba¤lamda
alg›lanmas› farkl›laflm›flt›r. Türk siyasi seçkinlerinin gö-
zünde Türkiye ve Suriye aras›ndaki yak›n iliflkiler hem ti-
caret hem de güvenlik bak›m›ndan oldukça anlaml›d›r.
Devlet Baflkan› Beflar Esad, Suriye’nin Bat› ile olan ilifl-
kilerinde özellikle 11 Eylül 2001 sald›r›lar›ndan sonra
daha pragmatik bir çizgi takip etmifltir. Suriye’nin Orta-
do¤u’daki yap›c› siyasi çizgiye çekilmesinin, Suriye’nin
kendisine yöneltilen flüphelerden kurtulmas›na yard›mc›
olaca¤› düflüncesi Türk siyasetçiler taraf›ndan destek-
lenmeye bafllam›flt›r. Türk siyaset yap›c›lar›n›n bölgesel
söylemlerinde flimdi Suriye muhtemel bir müttefik ve
dosttur. Örne¤in, kendi aç›lar›ndan Irak’›n gelece¤i hak-
k›nda Türkiye ve Suriye’nin meflru kayg›lar› vard›r, yap-
maya bafllad›klar› gibi bar›fl ve istikrar› artt›rabilmek
için her imkânda iflbirli¤ine gitmelidirler. Erdo¤an’›n
fiam’a gerçeklefltirdi¤i son ziyarette Suriye ve Türkiye
serbest ticaret anlaflmas› imzalam›fl ve Türkiye Baflba-

kan› anlaflman›n bölgesel düzeye kadar geniflletilmesini
savunmufltur. Baflbakan’›n belirtti¤i üzere, yeni co¤rafi
muhayyilenin pratik düzeyde anlam kazanmas›yla, ba-
r›fl, güven ve istikrar› sürdürebilmek için her iki ülke de,
iflbirli¤i ve karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›, di¤er komflu ülkelere ör-
nek teflkil edecek flekilde, tesis etme yoluna girmifltir. 

Türkiye-Suriye ‹liflkileri: Meflruiyet 
Sorunlar›

2003 y›l›n›n bafl›ndan itibaren Türkiye ve ‹srail ara-
s›nda “ciddi bir kriz” yafland›¤› s›kça söylenmektedir. ‹ki
ülke aras›nda sorunlu olarak nitelenen iliflkilerin tek bir
aç›klamas› yoktur. Co¤rafi muhayyiledeki de¤ifliklik, bu
iliflkilerdeki siyasi de¤iflimleri anlamak için analitik bir
çerçeve sunmaktad›r. Geçmiflteki daha dostane iliflkiler
(so¤uk savafl tarz› güvenlik odakl› co¤rafi muhayyilelere
dayanan) flu anki durumu daha iyi anlamak için bize yar-
d›mc› olabilir. Türk hükümeti, Filistinlilere karfl› kat› gü-
venlik uygulamalar›ndan Kuzey Irak’ta oldu¤u iddia edi-
len ‹srail varl›¤›na kadar bir dizi ‹srail politikas›n› aç›k-
ça elefltirmektedir. Elefltirilerin dozunun yüksekli¤i bir
ölçüde 1990’lar›n ortalar›ndan itibaren yaflanan yak›n-
laflma ile Türkiye’nin ‹srail’den beklentiler içerisine gir-
mesi ve çok geçmeden beklentilere cevap verilemeyece-
¤inin ortaya ç›kmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

Bafll›ca beklentilerden birisi, ‹srail’in Türkiye’yi des-
teklemek zorunda bulundu¤u olmufltur. Türkiye’nin so-
¤uk savafl tarz› güvenlik devleti yap›s›, içeride siyasal ‹s-
lam ile mücadele etmekte, bölgesel düzeyde ise demok-
ratik-seküler devletlerle iflbirli¤ine girererek konumunu
güçlendirmek istemekteydi. Bir di¤er deyiflle, Türkiye’nin
iç siyasetindeki kilitlenme, Ankara’n›n bölgesel bak›fl›
çerçevesinde ‹srail’le olan ittifak› gerekçelendirmektey-
di. Bir taraftan ‹ran, Türkiye’deki ‹slami konulara etki
etmekten di¤er taraftan da Suriye, Türkiye’deki Kürt so-
rununu yönlendirmekten sorumlu tutulmufltur. Ancak
Ankara’n›n bir sonraki önceli¤i olan Avrupa Birli¤i hede-
fi, ülke içerisinde ciddi dönüflümlere yol açm›fl, d›fl poli-
tikay› dönüfltürerek bölgesel politikan›n ufuklar›n› genifl-
letmifltir.

‹çerideki de¤iflim co¤rafi muhayyileyi de¤ifltirmifl ve
özellikle yönetimdeki AK Parti’nin geliflinden itibaren d›fl
politikada yeni yönelimlere yol açm›flt›r. Türkiye komflu
ülkelerle olan iliflkilerini düzeltmeyi baflarm›flt›r. Örne¤in
Türk liderler bölgede reformun sesi olmufl ve bu süreci
aksatmamalar› için Arap liderlere Filistin sorununu kul-
lanarak reform süreçlerini ertelememelerini tavsiye et-
mifllerdir.

Türk d›fl politikas› iç toplumsal taleplerle daha önce
olmad›¤› kadar ahenk içindedir. Irak’a karfl› savaflta

7 Bülent Aras, “After The Threats, Turkey And Syria are Fast Friends”, Daily Star, 4 Ocak 2005.
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Amerikan birliklerinin Türk s›n›rlar›n› kullanmas›n› red-
deden Mart 2003 Tezkeresi tarihsel bir dönüm noktas›
olmufltur. Ankara, bölgesel ve uluslararas› kararlar al›r-
ken toplumsal taleplerin yan›s›ra, demokratik meflruiyet
ilkesine de¤er verece¤ini ve onu takip edece¤ini aç›kça
ortaya koymufltur. Türkiye daha fazla güvenlik ve de-
mokrasiye do¤ru ad›mlar atarken, ‹srail’de ayn› ba¤lam-
larda mesafe katedildi¤ini söylemek zordur. Bu durum
iki ülke aras›ndaki mesafeyi artt›rm›flt›r. Filistin’e yöne-
lik ‹srail politikalar›n›n bütün Ortado¤u üzerindeki olum-
suz etkilerine ba¤l› olarak Ankara, ‹srail’in Filistin soru-
nunda h›zla ad›m atmas›n› bekledi¤ini aç›klam›flt›r. D›fl
politikada bölgesel bar›fl ve meflruiyet üzerinden yap›lan
bu vurgu, Türkiye’yi ‹srail’den uzaklaflt›rm›flt›r.8

Türkiye’de güçlü bir ‹srail karfl›t› atmosfer ya da an-
ti-Semitizm yoktur. Ancak Türk halk› ‹srail iflgali alt›nda
ac› çeken Filistinlilerin görüntülerine karfl› duyarl› olup
onlara yak›nl›k duymaktad›r. Türk hükümeti ‹srail’e yö-
nelik politikas›n›n olumlu ve yap›c› oldu¤u düflüncesin-
dedir. Baz› konularda itiraz›n› belirtirken siyasi iliflkile-
rin ask›ya al›nmas› gibi alternatifler gündeme gelmemifl-
tir. Baflbakan Erdo¤an’›n ‹srail’in Refah’taki faaliyetleri-
ni devlet terörü olarak addetmesi gibi ‹srail’i elefltiren
cümleleri, yönetimdeki partinin siyasi taban›ndan öteye
geçerek ülke içinde birçok kifli taraf›ndan destek görmüfl-
tür.

Ocak 2005’te ‹srail’e gerçeklefltirdi¤i bir ziyaret s›ra-
s›nda D›fliflleri Bakan› Abdullah Gül, ‹srail ve Filistin ara-
s›nda oldu¤u gibi Suriye ve ‹srail aras›nda da gelecekte
Türkiye’nin olas› bir arabulucu rol üstlenece¤i konusun-
da ciddi görüflmelerin oldu¤unu belirtmifltir. Ancak Er-
do¤an, May›s 2005’te ‹srail’e gerçeklefltirdi¤i ziyarette
bu amaçlar› daha az telaffuz etmifl, daha çok Ortado-
¤u’da bar›fl ve istikrara duyulan ihtiyaca de¤inmifltir.
Buna karfl›l›k meslektafl› Ariel Sharon bölgesel bar›fl› tefl-
vik eden Türk çabalar›n› övmüfltür. Türkiye’nin Arap
devletleriyle yak›n iliflkileri ve Filistin sorununda AB po-
litikas›n› benimsemesi birbirleriyle ilintilidir.9

Ancak Türkiye’nin ‹srail’e karfl› gittikçe so¤uyan yak-
lafl›m›n› sadece bu sebeplere indiren aç›klamalar eksik
kalmaktad›r. Bunlar daha çok Türkiye’nin yeni co¤rafi
muhayyilesinin ve d›fl politika yöneliminin sonucudur.
Yeni co¤rafi muhayyile, Türk siyaset yap›c›lar›n›n bölge-
sel sorunlar› çözme yönünde sorumluluk hissetmelerini
sa¤lam›fl, ilgili inisiyatif ve bar›fl görüflmelerine kat›la-
rak aktif katk›da bulunmalar› yönünde ufuklar›n› açm›fl-
t›r. D›fl politikan›n yürütülece¤i s›n›rlar eskisinin çok öte-
sine geçmifltir. Siyaset yap›c›lar›n alg›lamas›yla, Anka-
ra’n›n demokrasinin teflvik edilmesi, bölgede istikrar ve

kalk›nman›n sa¤lanmas› yönünde yeni bir bölgesel göre-
vi vard›r. Bu durum d›fl politika söyleminin k›smi bir he-
gemonik içerik kazanmas›na yol açmaktad›r. Ancak ayn›
zamanda benimsenen rol, önceki ittifak modellerini ve
bölgede sorun oluflturan siyasi yaklafl›mlar› sorgulamak
için bir özgüven yaratmaktad›r.

Sonuç

Co¤rafi muhayyile d›fl politika analizinde faydal› bir
çerçeve sunmaktad›r. Türkiye’nin son y›llarda yaflad›¤›
dönüflüm d›fl politikay› de¤iflmeye zorlam›flt›r. D›fl politi-
ka oluflturma süreçleri toplumsal talepleri ve uluslarara-
s› normlar› dikkate al›r hale gelmifl ve art›k s›n›rlar›n
ötesinde sorumluluk alma anlay›fl› ortaya ç›km›flt›r. Yeni
co¤rafi muhayyile d›fl politika yap›c›lar›n›n ufuk s›n›rla-
r›n› geniflletmifl, özgüvenlerini artt›rm›fl, bölgesel politi-
kalar ve projelerde daha aktif rol alma, bar›fl ve istikra-
ra katk›da bulunma imkânlar›n› araflt›rma yönünde mo-
tive etmifltir. De¤iflimin mümkün olabilece¤ini ve içeride-
ki ciddi reform süreçlerinin d›fl politikay› uzun soluklu
de¤ifltirebilece¤ini örneklemesi, Türkiye deneyiminin
önemini ortaya ç›karmaktad›r.

Türkiye’nin yeni d›fl politika yönelimi komflu devlet-
lerle olan iliflkilerinde yeni ufuklar açm›fl ve içeride yafla-
nan dönüflümün do¤rudan bir sonucu olmufltur. Türkiye
AB üyeli¤ine do¤ru att›¤› ad›mlarda dikkate de¤er bir
ilerleme kaydetmifl ve Ortado¤u’da sivil ekonomik güç
olarak ortaya ç›kacak yeterli gücü kazanm›flt›r. Türki-
ye’nin benimsedi¤i d›fl politika rolünü ne ölçüde baflar›l›
ve istedi¤i flekilde sürdürecebilece¤ini önümüzdeki dö-
nemde görece¤iz. Siyaset yap›c›lar›n iç ve d›fl politikada
ulaflt›klar›n› düflündükleri olgunlu¤un bölgede destek
buldu¤unu söylemek mümkündür. Ortado¤u’da bu rolün
benimsenmesi ve uluslararas› toplumun Türkiye’yi etkili
bir aktör olarak görmeye bafllamas› zaman alacakt›r. Su-
riye ve ‹srail, belki sonra ‹ran ile sürdürülen iliflkiler,
Türkiye’nin Ortado¤u’da etkin bar›flt›r›c› aktör olarak or-
taya ç›kmas›n›n muhtemel test alanlar› olacakt›r.

8 Bülent Aras, “Turks May Look Back with Anger at Israel”, Daily Star, 6 May›s 2005 
9 “‹srail’le Diyalog Var”, Radikal, 2 May›s 2005 
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