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ABD dış politikası geleneksel olarak birbiriyle rekabet eden ve dengeleyen iki ayrı düşünce 

kaynağından—idealizm ve realizm— beslenir. Ne zaman biri öbürüne fazla ağır basarsa— başkan 

Bush’un dünyaya Amerikan tarzı demokrasiyi zorla yaymak isteyerek dünya gerçeklerini göz ardı 

eden idealizmi gibi— ABD dış politikada hatalar yapıyor. Son dönem Türk dış politikası için de 

benzer bir analiz yapılabilir. 

AKP hükümetinin, özelde Erdoğan ve Davutoğlu’nun dış politika vizyonlarının birbiriyle gerilim 

içinde iki tür düşünce ve duygu kaynağından beslendiği söylenebilir. Ne zaman ki söylemde veya 

pratikte birine fazla kayıyoruz dış politikada ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz ve karşılaşmaya 

gebeyiz. Bu kaynaklardan birincisi dünyada özellikle gelişmekte olan ülkeler lehine daha adaletli 

bir uluslar arası düzenin kurulmasını amaçlayan bir idealizm, özellikle Müslüman ülkelerin 

sorunlarından ve İslami prensiplerden beslenen bir kimlik siyaseti ve değerler sistemi, ve Türk-

Osmanlı tarihi ve coğrafyasıyla açıklanan bir “stratejik derinlik” kavramı. İkincisiyse çok kutuplu 

(veya kutupsuz) bir yönde gelişen dünya sisteminde Türkiye’nin büyüyen önemi doğrultusunda 

çıkarlarını koruyabilmesi için daha aktif ve çok boyutlu ilişkiler geliştirmesi gereğini gören ama 

bir yandan bölgesiyle ilişkilerini geliştirirken bir yandan da Batı dünyasıyla ittifakın ve AB 

ilişkilerinin önemini gören bir realizm, ve insan hakları ve demokrasi gibi evrensel ilkelere 

dayanan bir değerler sistemi ve söylem.  

Bu iki kaynaktan biri ötekine fazla ağır bastığında hata yapıyoruz. Birinci kaynak Türkiye’nin daha 

cesur davranmasını, başta Müslümanlar dünya düzeninden hak ettiği payı alamayan toplumlarla 

duygusal-kültürel derinliği olan ilişkiler kurmasına yardımcı oluyor. Bu Türkiye için çok önemli bir 

kazanç.  Çünkü gelecekte dünya nüfusunun ve üretiminin önemli bölümü yaşlanan Batı’dan değil 

buralardan kaynaklanacak. Dünya siyaseti de mutlaka buna göre yeniden biçimlenecek. Bu 

doğrultuda Rusya, Brezilya ve Arap ligi gibi aktörlerle uzun vadeli ilişkiler kurup ittifaklarını 

çeşitlendirmesi AB’ye ve ABD’ye bağımlılığını azaltması son derece mantıklı. Gaza ablukasının 

adaletsizliğini gündeme getirmesi, kırılmasına yönelik cesaretli çabaları Türkiye’ye güvenilirlik 

katıyor. Ama Türkiye’nin çabaları en çok ne zaman başarılı oluyor? Filistin gibi davaları eşitlik ve 

insan hakları gibi evrensel değerler adına savunduğu ve dünyada hala süregelen Batı’nın 

ekonomik ve siyasi ağırlığını unutmadığı zaman. Ortadoğu halklarının Türkiye’ye ilgisinin önemli 

bir nedeninin Türkiye’nin Batı tarzı bir demokrasi olmaya çalışan AB adayı bir ülke olduğunu 

hatırladığında. Aksine, İsrail’i çok sert bir dille eleştirirken Ahmedinecad veya Ömer El Beşir’e 



kayda değer bir eleştiri getirmediği, daha İsrail’le önemli askeri anlaşmalarına alternatif 

bulmadan bu ülkeyle göz göre göre gelen ve dokuz vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan bir krizi 

öngöremediği, BM güvenlik konseyinde ABD’nin ve AB’nin  çok önem verdiği İran yaptırımlarına 

çekimser oy kullanabilecekken hayır oyu verdiği zamanlarda, dış politikada denge kaçıyor. Mavi 

Marmara gemisi gibi son limanı belirsiz bir rüzgara yelken açmıs bir gemiye benzemeye başlıyor. 

Bu iki kaynağın arasındaki dengenin AKP hükümeti içinde zaman zaman ve neden kaybolduğu 

ayrıca tartışılabilir. Ama Türk siyasetine bir bütün olarak bakarsak ilaç daha dengeli bir parti 

sistemi.  

Türkiye’nin cumhurbaşkanlığı seçimleri, cumhuriyet mitingleri ve e-muhtırayla sarsıldığı 2007 

yılında yazdığım bir incelemede, demokrasinin sağlamlaşması için gerekenleri analiz etmiştim. 

Biri AKP’nin temsil ettiği muhafazakar modernleşme, diğeri CHP’nin temsil etmesi gereken laik 

modernleşme idealini savunan, birbirini kontrol edip dengeleyen iki ana partinin olduğu bir 

sistemin ortaya çıkmasının iyi olacağı sonucuna varmıştım. Bunun için de daha güçlü laiklik 

taraftarı bir muhalefet partisinin gereğini yazmıştım. Salt oy değil, toplumla bağ kurma ve güven 

verme anlamında. Bu iki modernleşme idealinin de Osmanlı’dan ve erken cumhuriyet 

döneminden gelen tarihsel temeli, toplumsal tabanı, ve Türkiye’ye verecekleri var. Doğru her 

ikisinin sentezinden çıkacak ve o zaman dünyaya da özgün bir katkı yapabilir. Ama ne zaman biri 

oy çoğunluğu, bürokrasi veya ideoloji yoluyla hakimiyet kurarsa olan demokrasiye ve kalkınmaya 

oluyor.   

Dış politikadaki sorun da bunla doğrudan ilişkili. CHP iktidarda veya muhalefette AKP’ye dış 

politika alanında ne kadar ciddi bir alternatif? CHP lider değişimiyle siyasette dengeyi yeniden 

kurma şansını yakaladı. Kılıçdaroğlu liderliğinde dış politika alanında da geniş tabanlı bir ekip 

çalışması yapmak zorunda. CHP’nin geleneksel vizyonunun üretildiği Türkiye çöken bir 

imparatorluktan doğan mazlum bir millet ve daha sonra gelişmekte olan bir ülkeydi. Uluslararası 

ortamıysa önce rekabetçi bağımsızlıkçı ulus devlet daha sonra soğuk savaş ortamıydı. Bugünse 

Türkiye çok kutuplu ve karşılıklı bağımlılık üreten küresel dünyada, eğer hata yapmazsa orta 

büyüklükte bir bölgesel güç olma yolunda. Ekonomik büyüklükte 1980 yılında dünyada 25. 

sıradayken şimdi 16., kendi bölgesindeyse Rusya’dan sonra en büyük. Küresel ve çok boyutlu, 

proaktif ilişkiler kurmak zorunda. CHP alternatif ama yeni uluslararası çevreyle uyumlu nasıl bir 

siyaseti savunacak? Bu politikaları üretecek kadroları kendisine çekebilecek mi? Kılıçdaroğlu’nun 

işi kolay değil ama Türk demokrasisi ve hatta bölge için yaşamsal. 
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