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TAKDİM

AK Parti iktidarı boyunca Türk dış politikasının nasıl şekillendiğine bakıldığında ilk göze çarpan özellik Türkiye’nin ekonomik ve askeri kapasitesinde
yaşanan artışın dış politikaya yansıtılması çabasıdır. Özellikle 2003-2008
yılları arasında yaşanan hızlı ekonomik büyüme ile imkanları artan Türkiye
dış politikada bilindik kalıpların dışına çıkmaya, daha bağımsız ve aktif bir
dış politika izlemeye başlamıştır. 2008-2009 dünya ekonomik krizi, 2010
sonunda başlayan Arap İsyanları’nın Ortadoğu’yu istikrarsızlaştırması ve
2013 yılındaki Gezi Parkı Şiddet Eylemleri’yle başlayıp 17-25 Aralık ve 15
Temmuz darbe girişimlerine uzanan iç politik türbülansın etkisiyle dış politikadaki hareket alanı daraltılmaya çalışılan AK Parti yönetimi bu meydan
okumalara karşı arkasında duran milletin desteğiyle daha aktif bir dış politikaya yönelmiştir. 15 Temmuz darbe girişiminin yenilgiye uğratılmasının hemen ardından Fırat Kalkanı Harekatı gibi büyük bir sınır ötesi operasyonu
gerçekleştirmiştir.
Türkiye’nin AK Parti döneminde artan ekonomik ve askeri kapasitesinin
yanında darbe girişimi sonrasında yapılan tasfiyelerle ordunun milli karakterinin artırılmasının da mümkün kıldığı Fırat Kalkanı Harekatı’yla Ankara
yeniden bölgesel güç gibi hareket etmeye başlamış ve sınırının ötesinde kendi güvenliğine tehdit oluşturan gelişmelere sessiz kalmayacağını göstermiştir.
Türkiye’nin, Suriye’nin yanında Irak’taki gelişmelere sessiz kalmaması ve
özellikle Kuzey Irak’ta asker bulundurmaya devam etmesi de bölgesel güç
olmanın gereklerindendir.
AK Parti döneminde Türkiye’nin bölgesel gücün ötesine geçmeye çalışarak Mısır, Libya, Tunus, Katar ve Somali gibi ülkelerde etkisini artırmaya
çalışması ise kısmen başarılı olmuştur. AK Parti yönetiminin Türkiye’nin
sınırdaş olmadığı bu ülkelerle yakın ilişkiler kurma çabaları söz konusu ülkeleri kendi nüfuz alanı içerisinde gören bazı bölgesel ve küresel güçleri rahatsız etmiş ve müdahalelerle karşılaşmıştır. Mısır’da Türkiye ile yakın iş birliği
içerisine giren Muhammed Mursi yönetimi bir darbeyle iktidardan devrilirken Tunus’ta yine Ankara’ya yakın olan Nahda Hareketi iktidardan uzak tu-
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tulmaya çalışılmış, Ankara’nın Libya, Katar ve Somali ile ilişkileri ve bu ülkeler üzerindeki etkisi sınırlandırılmak istenmiştir. Katar krizi sırasında bu
ülkeye yönelik talepler arasında Türk askeri üssünün kapatılmasının da yer
alması Türkiye’nin bölgesel gücün ötesine geçmeye çalışan çabalarından duyulan rahatsızlığın açık göstergelerinden birisini oluşturmuştur.
AK Parti döneminde Türkiye’nin özellikle Batılı ülkelerde rahatsızlık
uyandıran bir başka uygulaması ise “çok boyutlu dış politika” yaklaşımı çerçevesinde Arap İsyanları’nın başlamasına kadar İran, Irak ve Suriye gibi ülkelerle geliştirdiği yakın iş birliğiydi. Özellikle ABD ile ciddi sorunları olan
İran ve Suriye ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve 2009 başından itibaren Gazze
saldırıları ve sonrasında Mavi Marmara saldırısını gerçekleştiren İsrail ile ilişkilerin gerilmesi Türkiye’ye karşı “eksen kayması” suçlamalarının yapılmasına yol açmıştır. Bu suçlamaları yapan Batılı çevreler AK Parti yönetiminin
Türk dış politikasını bağımsız bir çizgiye oturtma arayışlarından vazgeçmesini ve yeniden Batı yörüngesine girmesini amaçlamışlardır.
Türkiye’nin Batı’dan gelen eksen kayması eleştirilerine rağmen dış politikasını kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmekte ısrar etmesi ise
2010’lu yıllarda ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen baskının giderek artmasına yol açmıştır. Arap İsyanları’nın Ortadoğu’yu sürüklediği istikrarsızlık
sonucu Türkiye’nin özellikle Suriye’de yaşadığı sorunlar Batılı çevrelerce Ankara’yı tedip etmek için bir fırsat olarak görülmüştür. AK Parti yönetimi
“DEAŞ’a destek vermek” ve “nükleer silah yapmaya çalışan İran ile iş birliği
yapmak” gibi birbiriyle çelişen suçlamalarla itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır.
Bu çevreler kendilerine Türkiye içinden de müttefik bulmakta zorlanmamıştır. Erdoğan, AK Parti ve Türkiye’ye karşı medya aracılığıyla yürütülen bu
karalama kampanyasının dışarıdaki aktörlerinin temel amacı Ankara’nın dış
politikadaki hareket kabiliyetini azaltmak, kendisini savunmakla ve içeride
meşruiyetini kabul ettirmekle oyalamak olmuştur. Onlara destek veren içerideki aktörlerin amacı ise demokratik yarış sonucu deviremedikleri AK Parti’nin bu şekilde iktidardan uzaklaştırılmasıdır. Bu karalama kampanyasının
önemli bir aktörü olan FETÖ’nün de AK Parti’nin dış politika çizgisinden
rahatsız olan ABD ve diğer bazı Batılı ülkelerin Türkiye siyasetine doğrudan
müdahalede kullandıkları etkili bir araç olarak karşımıza çıktığının altını
çizmek gerekir.

KURULUŞUNDAN BUGÜNE AK PARTİ ♦ DIŞ POLİTİKA

ABD ve diğer Batılı ülkelerin Türk dış politikasını manipüle etmek ve
baskı altına almak için gerektiğinde FETÖ ve PKK/PYD gibi terör örgütlerini desteklemeleri ve bu konuda direnç gösteren Erdoğan yönetimine karşı
politikalarını FETÖ’yü kullanarak darbe girişimine kadar vardırmaları AK
Parti döneminde Türkiye-Batı ilişkilerinin ciddi krize girmesine yol açmıştır.
Aslında AK Parti’nin iktidarı devraldığı 2002 sonunda Türkiye’nin Batı ile
ilişkileri oldukça iyi başlamıştır. Hatta 2005 yılında Türkiye’nin AB ile üyelik
müzakerelerine uzanan süreçte Türkiye-Avrupa ilişkileri en parlak dönemlerinden birini yaşamıştı. Ancak 2005 yılında Almanya’da yapılan erken seçimle
Türkiye’ye çok yakın politikalar izleyen Gerhard Schröder’in iktidarı bırakması ve yerine Hristiyan Demokrat Angela Merkel’in gelmesi Türkiye-AB
ilişkilerinin bozulmasının başlangıcını teşkil etmiştir. Merkel’in ardından
Fransa’da da Türkiye konusunda benzer fikirlere sahip Nicolas Sarkozy’nin
2007 yılında cumhurbaşkanı olması Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde sorunlu
bir döneme girilmesine neden olmuştur. Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkan
bu iki lider taraflar arasında sorun çıkma ihtimali en yüksek olan Kıbrıs meselesini öne çıkararak bu konuda Ankara’nın kabul etmesi imkansız şartlar
ileri sürmüş ve katılım müzakerelerinin pratikte durmasına yol açmışlardır.
Türkiye’nin de özellikle ekonomik alanda attığı adımlar sonucunda Avrupa’nın desteğine olan ihtiyacının azalması her iki tarafın karşılıklı olarak birbirlerinden uzaklaşması sürecini hızlandırmıştır.
2015 yılında zirveye çıkan mülteci krizinin çözümü konusunda Türkiye
ile iş birliğini artırmaya ihtiyaç duyan AB’nin yeniden yanaşma çabaları Ankara-Brüksel ilişkilerinde yeniden bir canlanma beklentisini ortaya çıkarsa
da Almanya, Avusturya ve Hollanda gibi ülkelerde artan Erdoğan ve AK
Parti karşıtlığı 2016 Mart ayında yapılan AB-Türkiye Zirvesi’nde kararlaştırılan vize muafiyeti ve üyelik sürecinin canlandırılması gibi konularda AB
tarafının sözlerini yerine getirmemesine yol açmıştır. Bu zirve sırasında varılan anlaşmaya uygun şekilde davranıp Almanya başta olmak üzere Avrupa
ülkelerinin sırtındaki mülteci yükünü hafifleterek bu ülkelerdeki aşırı sağcılara karşı mücadeleye büyük katkı sağlamasına rağmen Türkiye’ye karşı düşmanca politika devam etmiştir.
15 Temmuz’da Ankara Batı başkentlerinden beklediği desteği görememiş, dahası darbenin baş aktörü konumundaki FETÖ’ye kucak açılmıştır.
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Türkiye’ye karşı ağır saldırılarda bulunan PKK’ya karşı toleranslı Avrupa
politikaları sürdürülürken Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması yönünde tavsiye kararı alınmıştır. Yine 16 Nisan
2017 referandumunda Almanya ve onun nüfuzu altındaki ülkelerde siyaset
ve medya dünyası “hayır” kampanyasına destek vermek suretiyle Türkiye’nin
içişlerine karışan tutumlarını sürdürmüşlerdir.
Avrupa’dan farklı olarak ABD ile ilişkiler 1 Mart 2003 tezkeresi kriziyle
birlikte çok daha önceden bozulmuş, o dönemde Amerikan yönetiminde
etkili olan“neocon”lar TBMM’nin aldığı karar yüzünden Irak’ın kuzeyinde
Türkiye’yi rahatsız edecek girişimlerde bulunarak Ankara’yı “cezalandırma”ya çalışmışlardır. Bu dönemde giderek etkisini artıran Türkiye karşıtı lobinin
“AK Parti hükümetinin devrilmesi” yönündeki çağrılarına rağmen Bush yönetimi Irak’ta artan güvenlik sorunlarının çözümü konusunda ihtiyaç duyduğu Ankara ile yakınlaşmayı tercih etmiştir. Bu yakınlaşmanın sonucu olarak Washington yönetimi PKK’ya karşı mücadelesinde Ankara’ya destek
verirken Türkiye de Irak’taki Sünnilerin siyasal sisteme katılımını teşvik etmek suretiyle ABD’ye karşı direnişi azaltmalarını desteklemiştir.
2009 Ocak ayında ABD Başkanı olan Obama’nın İslam dünyası ve Türkiye’ye karşı ılımlı söylemleriyle birlikte Türk-Amerikan ilişkilerindeki
olumlu hava daha da güçlense de Amerikan yönetiminin İran yaptırımları
nedeniyle Türkiye’ye baskıyı artırması ve Arap İsyanları döneminde demokrasi ve özgürlük talebinde bulunan halkların çağrılarına kulaklarını tıkaması
ve özellikle de Suriye politikasını Esed yönetimiyle mücadele yerine PYD/
PKK’nın desteklenmesine indirgemesi iki ülke arasındaki güvenlik ortaklığının temelinden sarsılmasına yol açmıştır. Suriye’deki kazanımlarından cesaret alan PKK Türkiye’deki “Çözüm Süreci”ni bitirerek terör eylemlerine yoğun bir şekilde geri dönerken onun Suriye kolu PYD’nin ABD’nin
desteğiyle Türkiye-Suriye sınırının büyük bir bölümünü kontrol etmesi Ankara’da ciddi bir rahatsızlığa neden olmuştur. Türkiye’nin bütün uyarılarına
rağmen PYD’ye desteğini artırarak sürdüren ABD yönetiminin bununla da
yetinmeyerek 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki FETÖ’yü desteklemesi iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırmıştır. Böylece ikili ilişkilerdeki
stratejik ortaklığın içi boşaltılmıştır.

KURULUŞUNDAN BUGÜNE AK PARTİ ♦ DIŞ POLİTİKA

Donald Trump’ın başkan seçilmesiyle Ankara ve Washington’da ikili ilişkileri toparlama gündemi oluşmuştur. Ancak birinci yılını dolduran Trump
yönetimi de Obama döneminden kalan bürokratların Suriye ve DEAŞ politikasını devam ettirmeleri nedeniyle ilişkilerde yeni bir sayfa açamamıştır.
Dahası Trump’ın İran’ı çevreleme politikası Suudi Arabistan, BAE ve İsrail
önderliğinde İran karşıtı bir bloklaşmayı teşvik ederek Ortadoğu’yu ikinci
bir kaos dalgasına sokmuştur. Dengeleyici bir bölgesel güç olarak Türkiye’nin bu bloklaşmanın sonuçlarını yönetmesi AK Parti’nin önündeki meydan okumaların başında gelmektedir. Ayrıca Soçi zirvesi ile Suriye iç savaşının etkilerini sınırlandırmaya çalışan Türkiye 2019 seçimlerine giderken
Batı başkentleriyle gergin ilişkileri toparlama çabasını sürdürecektir.
Elinizdeki kitap AK Parti dönemi dış politikasını ülkeler, bölgeler ve seçilmiş konular etrafında incelemektedir. Bu dönem boyunca gerçekleşen gelişmeleri değişim, kriz ve yakınlaşma boyutlarıyla değerlendirmek iddialı bir
hedeftir. Bu itibarla kitaptaki bölümleri bir araya getirirken amacımız AK
Parti’nin dış politika perspektifi ve uygulamalarını genel bir çerçevede resmetmektir. Daha ayrıntılı çalışmalara öncü olması temennisiyle...

PROF. DR. BURHANETTIN DURAN

SETA Genel Koordinatörü
İstanbul - Aralık 2017
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I. BÖLÜM

DIŞ POLITIKANIN
ÇERÇEVESI

TÜRK DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK İÇİN
KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE:
OTONOMİ ARAYIŞI
ALI ASLAN*
GIRIŞ
Türk dış politikası üzerine yapılan tartışmaların başında Türkiye’nin ne ölçüde
bağımsız bir devlet olarak hareket ettiği ya da ne ölçüde fail olduğu sorusu gelmektedir. Bu sorunun cevaplanabilmesi için uluslararası siyasette devletlerin
faillik dereceleri ve bundaki değişimleri takip etmemizi mümkün kılacak bir
kavramsal çerçevenin ortaya konması gerekmektedir. Dolayısıyla bu çalışma
öncelikle devletleri belli jenerik aktörler şeklinde kategorileştirmeyi mümkün
kılacak bir kavramsal çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Daha sonrasında ise
AK Parti döneminde Türkiye’nin faillik ve otonomi konusundaki karnesini
tartışmaktadır.

ULUSLARARASI İLIŞKILERDE FAILLIK VE OTONOMI
Faillik ve otonomi meselesinin temelinde bir devletin milli çıkar ve eylemlerini ne ölçüde kendi başına belirleyebildiği sorusu bulunmaktadır. Elbette
bu sorunun oldukça basit bir yanıtı var: Bir devlet ne kadar güçlüyse çıkar
ve eylemlerini de o ölçüde kendi başına belirleyebilir. Fakat bu cevap beraberinde iki soruyu daha gündeme getirmektedir: Birincisi bir devleti güçlü
yapan nedir? Başka bir ifadeyle bir devletin gücünün kaynağı nedir? İkincisi
bir devletin güçlü olduğunu nasıl tespit edebiliriz? Daha spesifik olarak bir
devletin gücünü ölçerken devletin sadece kendine odaklanmak yeterli midir
yani güç “mutlak” olarak mı ölçülür? Yoksa devletin gücü diğer devletlerin
gücüyle ilişkisel ve karşılaştırmalı olarak mı tespit edilebilir yani güç “göreceli”
olarak mı belirlenir?
Birinci mesele materyal ve düşünsel faktörler arasındaki ilişkiye dikkat
çekmektedir. Bir devletin gücünü belirleyen yalnızca materyal güç kapasitesi
midir yoksa kimlik devletin gücünü belirleyen bir faktör olarak hesaba katıla* Dr., İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
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bilir mi? İkinci mesele ise devletin uluslararası yapılarla olan ilişkisini gündeme
getirmektedir. Bir devletin gücü ölçülürken yalnızca kendi iç kapasitesi mi hesaba katılmalıdır yoksa birden fazla devletin mevcudiyetinin stratejik ve toplumsal bir ortamın varlığını işaret ettiği saptamasından yola çıkarak materyal
ve düşünsel uluslararası yapıların bir devletin gücünün belirlenmesinde önemli
bir faktör olduğu mu kabul edilmelidir?
Gerçekten de faillik ve otonomi meselesi uluslararası siyasetin çıktılarının
hangi değişkenler tarafından belirlendiği sorusuna ilişkindir. Uluslararası siyaset yapısal şartlar altında aktörlerin yapıp ettikleri ve bunların etkileşiminin
bir sonucu ise bu eylemlerin arkasındaki temel belirleyici değişkenler nelerdir?
Aktör temelli değişkenler mi yoksa yapısal değişkenler mi daha belirleyicidir?
Aynı şekilde bu değişkenler materyal bir nitelik mi gösterir yoksa düşünsel
faktörlere mi dayanır?
Aktör-yapı ve materyal-düşünsel ikilikleri arasındaki etkileşim uluslararası siyasete bakışı belirleyen temel husus olarak karşımızda durmaktadır. Rakip uluslararası ilişkiler kuramları en temelde bu dörtlü şemada hangi alana
vurgu yaptıklarına yani hangi değişkenlerin uluslararası siyasette çıktıları belirlediğine göre birbirlerinden ayrışmaktadır.1 Aktör merkezli yaklaşımlar yapısal
değişkenleri görmezden gelir ya da ikinci plana atarken yapısal yaklaşımlar da
aktöre ait değişkenleri dikkate almama ya da ikinci plana atma eğilimi gösterir.
Yine materyal yaklaşımlar düşünsel değişkenleri görmezden gelir ya da arka
plana atarken düşünsel yaklaşımlar materyal faktörleri dikkate almama veyahut da ikinci plana itme yönünde hareket eder.
Netice itibarıyla ülkelerin materyal güç kapasiteleri ve bunun sistemdeki
dağılımı, düşünsel yapılar ve devletlerin kimliği uluslararası siyaseti belirleyen
dört kritik değişken olarak karşımızda durmaktadır ve her bir yaklaşım bu dört
faktörden birini merkeze almaktadır. Peki bu dört faktörü tek bir analitik çerçevede bir araya getirmek mümkün müdür? Elbette bu çalışmada iddia edilen
böylesi kadim bir meseleyi çözüme kavuşturmak değil sadece bu meselelerin
bir yorumunu ortaya koymaktır. Daha spesifik olarak ele alacak olursak ulus1
Bu “dört sosyoloji” için bkz. Alexander Wendt, Social Theory of International Politics,
(Cambridge University Press, Cambridge: 1999), s. 1-46.
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lararası siyasette bu dört faktör üzerinden devletleri belli jenerik kategorilere
ayırıp uluslararası politikalarını açıklayabilir miyiz? Yine bir devletin zaman
içerisinde bu kategoriler üzerinden değişimini yani farklı bir aktöre dönüşünü
takip ederek dış politikasındaki kırılmaları takip edebilir miyiz?
Devletleri bu şekilde ele alabilmek için belli bir yapısal bütünlük içinde
hareket ettiklerini görmek gerekir. Ancak bu yapısal ortamda devletlerin birbirinden ayrıştırılmaları mümkün olabilir. Peki bu bütünlük yani uluslararası
sistem ne şekilde örgütlenmektedir? Uluslararası siyaset hukuki anlamda her ne
kadar anarşik yani egemen eşitlik ilkesine dayansa ve kurumsallaşmış hiyerarşik
bir düzeni reddetse de pratikte uluslararası siyasetin egemen devletin iç alanında
olduğu gibi bir hiyerarşi öngördüğünü görmezden gelmek mümkün değildir.
Nasıl ki devletin iç alanında bazı bireyler ve toplumsal gruplar hukuksal anlamda birbirine eşit ancak siyasal anlamda birbiriyle hiyerarşik bir ilişki içerisindeyse –yani siyasal düzen içerisinde bazıları güç açısından daha altta diğerleri
daha üstteyse– devletler de küresel iktidar sistemi içerisinde belli bir hiyerarşi
içerisinde konumlanır. Devletler hiyerarşide basamakları yukarı doğru tırmandıkça yani failleştikçe daha otonom, alta doğru indikçe yani failliği azaldıkça
dışarıya daha bağımlı hale gelmektedir. Başka bir ifadeyle yapısal sınırlandırmalar güç kapasitesi yüksek devletler üzerinde daha darken ve yapılar bu devletlere
daha geniş fırsatlar sunarken güç kapasitesi düşük devletler üzerinde çok daha
geniştir. İktidar basamaklarında yukarı doğru çıktıkça istediklerini daha fazla
gerçekleştirme konumu elde ederken aşağı doğru indikçe karar ve eylemlerini
kendileri şekillendirmekten uzaklaşmaktadır.
Anarşik yapıyı verili kabul edip en uç noktalara göz atacak olursak bazı
devletler yapısal sınırlandırmalar karşısında herhangi bir irade ve söz hakkına,
daha farklı ifade etmek gerekirse otonom bir varlığa dahi sahip değildir. Diğer
tarafta ise belli bir devletin iradesi bizzat yapısal şartların kendisine dönüşebilir. Hegemonya ya da daha ileri düzeyde imparatorluk düzenleri tam olarak
bu özelliği göstermektedir. Hegemon devlet kendisine bağımlı egemen başka
bir devletin dış ve iç politikasını büyük oranda belirleyebilecek bir konuma
sahip olabilirken imparatorluk kendisine bağımlı devletin çıkar ve eylemlerini belirlemenin ötesine geçerek siyasi varlığı ve egemen statüsüne etki edecek
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bir konumda bulunur.2 Dolayısıyla uluslararası siyaset –siyasetin varlığını hissettirdiği her alanda olduğu gibi– özünde bir irade mücadelesidir. Devletler
uluslararası siyasette kendi kararlarını kendi başına verebilmek ve başkalarının
kararlarını belirleyebilmek yani failleşerek otonomlaşmak ve hükmetmek adına iktidar mücadelesi verirler.
Özetle otonomi skalasında devletleri bir doğru üzerinde kategorileştirecek olursak bir uçta egemen bir varlığa dahi sahip olamayan devletler bulunur.
İç politikasından dış politikasına tüm siyaseti dışarısı tarafından belirlenir. Bu
devletlerin egemenliği olabildiğince nominaldir. Bu devlet tipini “negatif otonomi”ye sahip devlet tipi takip eder. Negatif otonomi kavramı uluslararası
sistemde kurucu bir role sahip olmayan ancak belli düzeyde bir otonomluğu muhafaza edebilen devletlerin durumunu karşılamaktadır. Böyle devletler
uluslararası yapılar tarafından fazlaca zorlandıklarında dışarıya reaksiyon veren
ancak bunun ötesinde bir varlık gösteremeyen devletlerdir. Bir sonraki noktada ise “pozitif otonomi”ye sahip devlet tipi yer alır. Pozitif otonomi uluslararası yapıları şekillendirebilen ve diğer devletler üzerinde belli düzeyde iktidar
kurabilenlerin durumunu yansıtmaktadır. En uçta ise hegemon devlet ve de
imparatorluklar yer alır. Bu yapılar diğer devletlerin otonom egemenliğini ele
geçirme ve yutma eğilimleri gösterirler.
Bu perspektif özellikle Türkiye gibi uluslararası güç skalasında yerini
değiştirme mücadelesi veren ve gücünü artırmak isteyen reformist devletlerin eylemlerini bütüncül bir şekilde anlama ve açıklamada kritik bir rol
oynayabilir. Şüphesiz son yıllarda Türk dış politikasının en önemli meselesi
Türkiye’nin uluslararası konumunu değiştirmek –kendisine nizam verilen
değil nizam veren bir devlete dönüşmek– için çetin bir mücadele içerisine
girmiş olmasıdır. Türkiye’nin kendi bakış açısından yapıp ettiklerini anlamanın yolu Ankara’nın failliğini artırarak otonomlaşma mücadelesi vermesine
odaklanmaktan geçmektedir. Başka bir ifadeyle Türkiye negatif otonom durumundaki bir devletten pozitif otonom durumundaki bir devlete dönüşme
mücadelesi vermektedir.
2
Uluslararası sistemin farklı modlarda organizasyonu için bkz. Stuart J. Kaufman, “The
Fragmentation and Consolidation of International Systems”, International Organization,
Cilt: 51, Sayı: 2, (1997), s. 173-208.
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nasıl şekillendiğine bakıldığında ilk göze çarpan
özellik Türkiye’nin ekonomik ve askeri kapasitesinde yaşanan artışın dış politikaya yansıtılması

çabasıdır. Özellikle 2003-2008 arasındaki hızlı ekonomik büyüme ile imkanları artan Türkiye dış politikada bilindik kalıp-
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K Parti iktidarı boyunca Türk dış politikasının

izlemeye başlamıştır. 2008-2009 dünya ekonomik krizi, 2010
sonunda başlayan Arap İsyanları’nın Ortadoğu’yu istikrarsızlaştırması ve 2013’teki Gezi Parkı Şiddet Eylemleri’yle başlayıp 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerine uzanan
iç politik türbülansın etkisiyle dış politikadaki hareket alanı
daraltılmaya çalışılan AK Parti yönetimi bu meydan okumalara karşı arkasında duran milletin desteğiyle daha aktif bir
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dış politikaya yönelmiştir.

KURULUŞUNDAN BUGÜNE AK PARTI DIŞ POLİTİKA

ların dışına çıkmaya, daha bağımsız ve aktif bir dış politika

Kuruluşundan Bugüne AK Parti: Dış Politika Erdoğan liderliğindeki AK Parti’nin dış politikasıyla ilgili kaynak niteliğinde
bir çalışmadır. Kitapta dönemin dış politikasına dair teorik
bir çerçeve sunulmakta ve Türkiye’nin küresel ve bölgesel
güçlerle ilişkisi ele alınmaktadır.
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