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ÖZET: Dünya, küresel düzeyde bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Bir yandan krizler 

süregelirken diğer yandan teknolojik ve ekonomik fırsatlar gelişmektedir. Bölgesel ve Küresel 

çatışmalardan kaçınmanın ve kısa, orta ve uzun vadeli stratejilere ulaşmanın tek yolu zamanın 

şartlarına ve gelecek perspektifine uygun dizayn edilmiş ve desteklenmiş yeni bir dış politika 

oluşturmaktır. Bu çalışmada, sahada ve masada güçlü diplomasinin şartları olan yeni 

paradigmalarla zenginleştirilmiş Türk dış politikası ve 100. Yılına giden bir Türkiye’nin gelecek 

vizyonu, komşuluk ilişkileri ve temel dış politika öncelikleri ele alınmıştır. “Yurtta Barış, 

Dünyada Barış” prensibi ile daha güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için geliştirilen büyük strateji ve 

muhtemel kazanımları anlatılmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimler: Türk Dış Politikası, Diplomasi, Uzay, Yapay Zeka, Yeni Paradigma 

ABSTRACT:  The World has entered a process of change and transformation at a global level. While crises 

continue,technological and economic opportunities are developing.The only way to avoid regional and 

global conflicts and to reach short, medium and long term strategies is to create a foreign policy designed 

and supported in accordance with the conditions of the time and the future perspective. In this study, the 

field and conditions of strong diplomacy at the table with new paradigms enriched 100th anniversary of 

Turkish foreign policy and leading to a turkey’s vision of the future, neighborly relations and the main 

foreign policy priorities were discussed. With the principle of ‘peace at home peace in the world’ the grand 

strategy and the potential gains for developing a more powerful and stable turkey will be explained. 

Keywords: Turkish Foreign Policy, Diplomacy, Space, Artificial İntelligence, New Paradigm 
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1. GİRİŞ 

Dünya köklü bir değişim ve dönüşüm süreci içerisine girmiştir. Artan nüfus, düzensiz 

göçler, süregelen savaşlar, etnik ve mezhepsel çatışmalar, iklim değişikleri, artan enerji ihtiyacı, 

açlık, fakirlik, ekonomik krizler, terör, güvenlik gibi sorunlar bir yanda mevcutken; teknolojik 

gelişmeler, artan iletişim olanakları, yapay zeka ve otomasyon gibi alanlar her geçen gün gelişim 

göstermektedir. Küreselleşme olgusunun beraberinde tüm bu olumlu ve olumsuz gelişmeler 

hemen her devleti önce kendi içerisinde, akabinde sırasıyla bölgesel ve küresel ölçekte meşgul 

etmektedir. Tüm bu süreçlerde, farklı özellik ve birikimlere sahip bölgeler ile kıtalar arasındaki 

yolların kesiştiği kavşakta yer alan Türkiye, coğrafi konumundan kaynaklı fırsatları 

değerlendirmek, olumsuz etkileri kazanımlara dönüştürmek ve konumunun yüklediği 

sorumluluğun bilinciyle hareket etmek zorundadır. 

Türkiye, jeostratejik konumu ve ali menfaatleri gereği dış politika alanında aynı anda çok 

sayıda konu ve sorunla ilgilenmek durumundadır. Bu da ancak değişim ve dönüşüm sürecindeki 

dünya arenasında yaşanan tüm gelişmeleri bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirmek ve değişen 

şartlara uygun en yeni paradigmalar belirleyerek geliştirilecek çok boyutlu bir dış politika ile 

mümkün olur. Nitekim Türkiye, dünya sahnesinde dalgalanmaların ve belirsizliklerin yaşandığı 

bir döneme uyumu sağlamak ve çevresindeki tüm dinamikleri barış, refah ve istikrar yönünde 

şekillendirmek zorundadır. 

Bugün gelinen noktada, değişim baskısı tüm dünya devletlerinde sürmektedir. Bu baskı 

kimi zaman devletlerin kendi iç dinamikleri, sivil toplum kuruluşları, kimi zaman da Birleşmiş 

Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği, Şangay İşbirliği Örgütü ve İslam İşbirliği 

Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlarca desteklenmektedir. Tüm bu gelişmeler ışığında pro-aktif 

ve çok boyutlu bir dış politika, 100. yılına girecek Türkiye Cumhuriyeti’nin barış, güven, istikrar 

ve kalkınması için yeni paradigmalar üzerine inşa edilmelidir.  

2. 100. YILINDA TÜRKİYE 

Küresel düzeyde artan politik, ekonomik risklerin yanı sıra teknolojik rekabet ve ticaret 

alanları beraberinde getirdiği gerginlikler ve belirsizlikler Türkiye adına yeni çalışma alanları 

oluşturmak ve yeni ittifaklara katılma zorunluluğu doğurmuştur. Nitekim 11. Kalkınma Planı ile 

100. Yılına girecek Türkiye, orta ve uzun vadeli vizyonunu daha bu yıllarda atacağı temeller 

üzerine inşa edecektir. Her alanda rekabetçi olan ve artan verimliliği ile Türkiye dünya ticaretine 

daha fazla katılmalıdır. Bu hususla ilgili olarak Türkiye, yeni komşuluk ilişkileri, yeni gümrük 

birliği anlaşmaları ve yeni pazarlar arayışında olmalıdır.  

Hali hazırda sınır komşularımız ile bugüne kadar sürdürdüğümüz girişimci ve insani dış 

politika yaklaşımları sürmeli ve desteklenmelidir. ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ ilkesi ile Türkiye 

komşuları ile sıfır sorun politikasını ivedilikle hayata geçirmelidir. 

Bu hususta komşularımızdan Yunanistan ile deniz güvenliği, Ege’de Türk kıta sahanlığı, 

Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Kesimince tek taraflı ilan edilen Akdeniz enerji sahaları üzerinde 

yapılan arama ve sondaj çalışmaları birebir görüşülmeli ve eşit haklara sahip ‘İki Devletli Kıbrıs 

Modeli’ ve Türk garantörlüğü ve Akdeniz’deki Sondaj çalışmalarımız sonuna kadar 

savunulmalıdır. Bu hususta çevredeki Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler ile diplomatik yeni kanallar 

oluşturulmalıdır. Suudi Arabistan üzerinden Mısır ile, İngiltere üzerinden İsrail ile ve Rusya 

üzerinden Suriye ile diplomatik ve yeni üçlü mekanizmalar oluşturulmalı, bire bir görüşmeler 

yapılmalı ve Ege ve Akdeniz’de normalleşmeye yönelik karşılıklı adımlar görüşülmelidir.  
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Bu hususta Libya’daki istikrarın bir an önce sağlanması ve bölgede savaş gemileri olan 

üçüncül ülkelerin Akdeniz’deki varlığını yeniden düzenleyecek yeni mekanizmalar 

oluşturulması için Birleşmiş Milletler nezdinde uluslararası kamuoyu oluşturulmalıdır. Bunun 

yanı sıra ikincil halkada yer alan ve geleceğin yükselen yeni kuşağı ülkeler Hindistan, Japonya, 

Çin, Endonezya, Brezilya gibi ülkelerle yüksek düzeyli yeni stratejik ilişkiler geliştirilmelidir.  

Yeniden Asya modeliyle, diplomatik misyonlarımızı ekonomik ve teknolojik alanlarda 

teknoloji aktarımı ve yeni pazarlar açısından daha fazla kullanmamız gerekmektedir. Diplomatik 

misyonumuz temelinde Girişimci ve İnsani Dış Politikamız artarak sürmeli ve I. Kulvar 

Diplomasilerimizi II. Kulvar Diplomasilerle desteklemeliyiz. Hali hazırda dünyanın en büyük 

ikinci ekonomisi konumunda olan Çin ile yeni ticari ortaklıklar oluşturmalı ve yapay zeka, uzay 

araştırmaları ve siber güvenlik alanlarında yeni işbirliği zeminleri oluşturmalıyız. Nitekim 

küresel tehdit algısının an be an değiştiği bir ortamda çağın gereklerine uygun diplomasiye 

gerekirse öncülük etmeli ve ‘Siber Saldırmazlık’ ve ‘Yapay Zeka İş Birliği’ zirveleri düzenlemeliyiz.  

Dış politikamıza yeni ekleyeceğimiz çalışma alanları olan Teknoloji Transferi ve Yapay 

Zeka, Siber Güvenlik, Uzay Ortaklıkları alanlarından gün geçtikçe gelişen bir diğer ülke 

Hindistan ile yeni stratejik konseptler geliştirmeliyiz. Özellikle Uzay çalışmaları konusunda 

Uzay İşbirliği yapmalıyız ve kadim dostumuz Pakistan ile Keşmir sorunu açısından Hindistan-

Türkiye-Pakistan üçlü mekanizmasını bir an önce hayata geçirmeliyiz.  

Bu hususta bir diğer ortağımız Japonya ile ilişkileri en üst düzeye taşımalı ve teknoloji, 

yapay zeka ve uzay gibi yeni çalışma alanlarında diplomatik zeminler üzerinden alt kuruluşların 

karşılıklı iletişime geçmesini ve ülkemiz 2053 ve 2071 vizyonlarının Siber, Uzay ve Yapay Zeka 

gibi alanlarda ön hazırlığına başlamalıyız. Hali hazırda süren çalışmalarına gözlemci olarak 

katılacağımız Çin, Hindistan ve Japonya bizlere siber dünya, uzay araştırmaları ve yapay zeka 

konusunda ne gibi çalışmalar yürütebileceğimiz ve vizyonumuzu nasıl şekillendirebileceğimiz 

açısından katkı sağlayacaktır. 

Endonezya ile İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde dünya ve İslam coğrafyasında bölgesel 

ve küresel sorunlara ortak yaklaşım ve daha fazla inisiyatif alma konusunda mevcut 57 İslam 

ülkesi cesaretlendirmeli ve insanlığın huzur ve refahı, barış ve istikrar gibi olguların bir an önce 

hayata geçirilmesi için politik ve diplomatik öncelikler belirlenmelidir. 

Brezilya ile yeni ticaret ve denizaşırı güvenlik politikaları oluşturulmalı ve ekonomik 

ortaklıkları stratejik seviyelere çıkarmak için Latin Amerika ülkeleri bünyesinde yeni üçlü, dörtlü 

dostluk ve iş birlikleri oluşturulmalıdır. Kurulacak diplomatik köprülere öncü bir Türkiye, 

gelecek perspektifini barış, istikrar ve güven üzerine kurduğunu bir kez daha tüm dünyaya 

bölgesel ve küresel ölçekte gösterebilir ve diplomatik saygınlığını arabulucu ve köklü tarihi ile 

daha da arttırabilir. Oluşturulan bu yeni paradigma ile çok boyutlu dış politikamız derinleşebilir. 

Yüzeysel ortaklıkların derinleştiği, derin ortaklıklarımızın üçüncül boyutlara taşındığı vizyonu 

ile Türkiye gerek 100. Yılına giderken gerekse 100. Yılı sonrasında dünya kamuoyunda daha 

saygın ve istikrarı, huzuru ve güveni daha sağlam bir ülke olacaktır.  

Bir başka yeni paradigmamız ‘Nükleer Enerji’ üzerine kurulmalıdır. Gelecekte artacak 

nüfusumuz, gelişmişlik ve muhtemel ihtiyaçlarımız için temiz ve güvenilir bir enerji çeşidi olan 

nükleer enerji ile ilgili özel diplomatik çalışmalar yürütmeliyiz. Bu minvalde, ilk olarak hali 

hazırda ortak olduğumuz Rusya ve Japonya ile ‘Nükleer Sefaret’ yapılanmasına gidilmeli ve 

bünyesinde diplomat ve mühendislerle ikili iş birlikleri derinleştirilmeli. Bu stratejik derinlik 

dünyada nükleer enerji alanında yetkin ABD ve Fransa başta olmak üzere tüm nükleer enerji 
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kullanan ülkelerle sürdürülmeli. Türk dış politikası bir yandan Nükleer Silahların Kontrolü ve 

Nükleer Silahsızlanma ile ilgili diplomasi yürütürken bir yandan kendi öz nükleer birikimini 

arttıracak politik zemini Türkiye’deki alt kuruluşlar için hazırlamalıdır. Bu hususta özellikle 

Pakistan ile Nükleer iş birliği stratejik seviyede tutulmalı ve teknoloji transferi konusunda 

‘Nükleer Sefaret’ yapılanması, nitelikli personellerin yetiştirilmesi ve koordinasyonu 

sağlamalıdır. Gelişen bir Türkiye, gelecek vizyonunu ve kendi halkının huzur ve refahını her 

türlü nükleer felaketten koruma görevini, askeri kuruluşlarından önce diplomatik misyonlarına 

yüklemeli ve bu hususta dışişleri bünyesinde olası nükleer kaza ve nükleer saldırılara karşı kriz 

merkezi aktif çalışmalıdır.  

Muhtemel her felaketten kurtulmanın en iyi yolu olan o felaket bölgesinde hiç olmamak 

dış politikamızın yeni paradigmalarından biri olmalıdır. Bu konuda dünyadaki kriz bölgeleri an 

be an takip edilerek dış politikada defansif değil aktif diplomatik manevralar yürütmeliyiz. 

Doğru projeksiyonlar oluşturmalıyız. Oluşturulacak bu projeksiyonda merkezde olan ülkemiz 

ve akabinde yurt dışında yaşayan tüm soydaşlarımız, sırasıyla dost ve kardeş ülkelerimiz, 

stratejik ortaklarımızın ali menfaatleri doğrultusunda her türlü diplomatik arabuluculuk 

görevine her an hazır olmalıyız. Bu hususta küresel kriz bölgelerindeki sorunların barışçıl bir 

şekilde çözümü için gerektiği durumlarda ve gerektiği sayıda ülkelerle yoğunlaştırılmış mekik 

diplomasileri yürütmek diplomatik misyonlarımızın dolaylı vazifesi olmalıdır. Şayet, bu hususta 

güven kazanabilirsek bu durumun krizlerin büyümesine, derinleşmesine değil o ülke ve 

halkların ülkemiz ve milletimize olan inanç ve güvenini arttırmasına yol açacak, bu durum da 

ülkemiz ve tüm vatandaşlarımızın ülke ve dünya sathında saygınlığını daha da arttıracaktır.  

3. TÜRK KOMŞULUK İLİŞKİLERİ  

Sahada ve masada güçlü bir Türkiye’nin yolu ilk olarak komşuluk ilişkilerinden geçer. Bu 

konuda 100. Yılına girecek olan Türkiye, girişimci ve insani dış politikası ile tüm komşu devletler 

ve halkları ile iyi ilişkiler kurmalıdır. Bu konuda üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz sahip olduğu 

jeostratejik konumla komşuları açısından da her alanda iyi ilişkiler kurmak için bir cazibe 

merkezi olmuştur ve olacaktır da. Komşularımız ile ilişkilerimizi coğrafi konumlarına göre 

yeniden gözden geçirmemiz ve yeni paradigmalarla çok boyutlu yeni perspektifler geliştirmemiz 

gerekmektedir. 

A. Yunanistan 

Yunanistan ile başta Ege’de Türk Kıta Sahanlığı, Kıbrıs Müzakereleri ve 

Akdeniz’de enerji arama ve sondaj çalışmaları konusunda bire bir görüşmeler yapılmalı 

ve Kıbrıs’ta Türk Garantörlüğü ve hava, deniz sahalarımız, haklarımız her türlü ihlale 

karşı savunulmalıdır. Batı Trakya Türkleri ile ilgili Yunanistan ile kültür diplomasisi 

daha da geliştirilmeli, soydaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, haklarının iadesi 

için Birleşmiş Milletler nezdinde yeni bir kamuoyu oluşturulmalı ve üçlü mekanizmalar 

geliştirilmelidir. 

 

B. Bulgaristan  

Bulgaristan ile yüksek düzeyli ilişkiler sürdürülmeli, oradaki Türk azınlığın 

hakları teminat altında tutulmalı. Öte yandan Avrupa Birliği üyesi olan Bulgaristan ile 

diğer AB üyesi devletler arasında yeni üçlü, dörtlü iş birliği zeminleri oluşturulmalıdır. 

AB üyeliği açısından yeni diplomatik manevra alanları açılmalıdır.  
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C. Gürcistan 

Gürcistan 100. yılına giren Türkiye’nin önemli ortaklarından olmalı. Kardeş ülke 

Azerbaycan üzerinden enerji hatlarının Gürcistan ve Türkiye’ye ulaşması ve güvenliğin 

sağlanması için diplomatik ilişkiler, ekonomik, askeri ve kültürel alanlar başta olmak 

üzere çeşitlendirilmelidir. Bu çeşitlilik korunmalıdır. 

 

D. Ermenistan 

100. yılına giren bir Türkiye elbette ki Ermenistan tarafından hoş 

görülmeyecektir. Nitekim sözde soykırım iddiaları ile uluslararası kamuoyu oluşturma 

çabalarına karşı Türk lobisi oluşturmalı ve Küresel ölçekte Ermeni tezlerini çürütecek 

karşı propagandaları yürütmemiz gerekir. Bu hususta Türkiye’nin ülke dışındaki 

temsilcilikleri dünyadaki ‘Ermeni dostu’ ülkelerle ve hükümetlerle her türlü diplomatik 

kanalı açık tutmalı ve Türkiye’nin savlarını ve haklılığını diplomatik misyonları aracılığı 

ile ilgili ülkelere duyurmalıdır. Ermenistan ile ilişkiler konusu, oluşturacağımız yeni 

ekonomik ve askeri baskılar ile desteklenmelidir. ABD, Rusya ve BM ile Ermenistan’ın 

Azerbaycan toprağı ‘Dağlık Karabağ’ı işgalinin sonlandırılması için ‘Kafkas Diplomasisi’ 

yürütülmelidir.  

 

E. İran 

100. yılına giderken Türkiye’nin enerji açısından dışa bağımlılığını giderek 

azaltması gerekmektedir. Bu hususta enerji ortaklarından İran ile ekonomik, kültürel 

ilişkilerimiz üst seviyede tutulmalıdır. Doğu sınırlarımızın güvenliği ve kaçakçılıkla 

mücadele açısından İran ile diplomatik misyonlar çok boyutlu görüşmeleri sürdürmeli 

ve Türk-İran sınırlarının korunması ve Türk-İran halklarının istikrarı ve güveni 

açısından İran’da istikrar desteklenmelidir. Bu hususta yürüttükleri nükleer program 

için Türkiye arabulucu rolü üstlenebilir. Körfez enerji hatları ve deniz güvenliği, İran-

Suudi Arabistan ihtilafı ve nükleer müzakereler gibi konulara Türkiye aktif katılım 

sağlamalıdır. Özellikle Suriye konusunda ayrı fikirde olduğumuz İran ile Suriye’de 

huzur ve barışın tekrar sağlanması için Türkiye-Suriye-İran üçlü mekanizmaları 

oluşturulmalıdır. 

 

F. Irak 

Türkiye Irak’ın toprak bütünlüğünü savunmalıdır. İkili ticaret hacmini arttıracak 

politik ve diplomatik zeminin sağlanması ve korunması, sınır güvenliği görüşülmesi 

gereken konuların başında gelmektedir. Türkiye’nin Irak hava sahası ve Irak toprakları 

içerisinde yürüttüğü askeri operasyonların diplomatik zeminde hukuki ve meşruiyeti 

korunmalı ve bu hususta Irak makamları ile yeni ortak güvenlik politikaları 

geliştirilmelidir. 

 

G. Suriye 

Türkiye 100. yılına girerken Suriye sorunundan bir an önce kurtulmak 

zorundadır. Politik ve diplomatik enerjisini küresel düzeyde tutan bir Türkiye, Suriye’de 

bir an önce huzur ve kalıcı barışın sağlanması için Soçi, Astana zirveleri gibi yeni zirveler 

ve çözüm arayışlarına girmelidir. Misafir ettiği yaklaşık 4 milyon Suriye vatandaşının 

huzur ve güven içinde kendi ülkelerine dönmesi, Suriye’de kalıcı barışın ve istikrarın 

sağlanması için Irak, İran, Rusya, Çin, Amerika, Fransa, Almanya, İngiltere, Suudi 

Arabistan, İsrail ile yeni görüşmeler ve yeni mekanizmalar kurmalıdır.  
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Sınır güvenliği konusunda ‘Adana Mutabakatı’ uygulanmalı ve Suriye’de çok 

taraflı ateşkes için yeni ekonomik ve siyasi baskı araçları oluşturulmalıdır. Bu hususta 

direkt görüşmeler ve karşılıklı teminatların verilmesi sonrası Suriyeli sığınmacıların 

ülkelerine dönmeleri teşvik edilmelidir.  

 

 

4. TÜRK TEMEL DIŞ POLİTİKA KONULARI 

Kurulduğu ilk günden bu yana Türkiye Cumhuriyeti, ulusal bağımsızlığını tüm dünyaya 

sahip olduğu tarihi birikim ve kazandığı zaferlerle defaatle göstermiştir. Bu hususta, gelecek 

perspektifini geniş vizyonu ve yeni paradigmalarla destekleyen bir Türkiye, 100. Yılına giderken 

orta ve uzun vadeli stratejik hedeflerine daha güvenli ve istikrarlı gidebilir. Bunun ön koşulu ise 

mevcut dış politika konularına gerçekçi ve çok boyutlu yeni bakış açıları ile yaklaşmaktır.  

I. Birleşmiş Milletler 

Türkiye 100. Yılına giderken geliştirdiği yeni paradigmalar ve alacağı diplomatik 

zaferlerle dünya kamuoyunda daha saygın ve sözü geçen bir ülke olmalıdır. Bu konuda 

mevcut ilişkilerinin yanı sıra yüksek düzeyli stratejik iş birliği geliştireceği orta kuşak 

ülkeleri (Hindistan, Japonya, Çin, Brezilya, Endonezya) ile yeni bir diplomatik kuşak 

yaratabilir. Çok uluslu ve ‘kazan-kazan’ prensibi ile bir araya getireceği yeni ülkeler ve 

kuracağı diplomatik köprüler ile dünya sisteminde daha aktif bir Türkiye, mevcut 

Birleşmiş Milletler yönetim ve yapısını daha fazla sorguya açabilir. Bu hususta öncüsü 

olduğu ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın sık sık ilan ettiği ‘Dünya 

Beşten Büyüktür!’ anlayışı kademeli ve kararlı bir şekilde daha fazla destek bulabilir ve 

bulmalıdır da. Bu konuda yeni ve yukarıda sayılı ülkeler başta olmak üzere dünyanın 

farklı coğrafyalarında ortak paydada buluşturacağı ülkeler her kıtadan kendisine 

diplomatik ve siyasi destek sağlayabilir. Küresel hantal sistemde değişim öncüsü bir 

Türkiye, 2053 ve 2071 vizyonlarına çok daha hızlı ve güçlü ilerleyecektir. 

 

II. Avrupa Birliği 

Avrupa Birliği üyeliği Türkiye’nin stratejik hedeflerinden biri olmalıdır. Bu 

konuda durdurulmuş müzakereler yeniden başlatılmalı, Avrupa Birliğine üyelik için 

yeni fasılların açılması teşvik edilmelidir. Bu hususta mevcut ilişkilerimiz krizlerden 

bağımsız ve üyelik odaklı revize edilmeli ve küresel ölçekte daha aktif ve güçlü bir 

Avrupa Birliği’nin yolunun Türkiye’nin ortaklığı ve üyeliği ile mümkün olabileceği 

ekonomik, siyasi ve sosyal gerçeklikler ışığında gösterilmelidir. Jeostratejik konumu ile 

Türkiye, Avrupa Birliği için vazgeçilmez bir ortak olmayı sürdürecektir. 

 

III. NATO 

Türkiye NATO’da aktif bir üyedir. Bu hususta küresel tehditlere karşı kolektif 

savunma anlayışı ile bir araya gelen NATO üyeleri ile başta askeri olmak üzere kültürel 

ve ekonomik ilişkiler diplomatik olarak desteklenmelidir. NATO bünyesinde yapılacak 

güvenlik zirveleri ve sonuçları gerekli durumlarda diplomatik ilişkilerde masaya 

sürülmeli ve Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için gerçekleştirdiği sınır 

ötesi operasyonların uluslararası arenada hukuki ve diplomatik meşruiyeti tartışmasız 

güvence altına alınmalıdır. Sahada ve masada güçlü olmanın askeri açıdan da güçlü 

olmakla mümkün olabileceği tezi NATO üyesi ve ortağı Türkiye tarafından uygun 

durumlarda kendi çıkarlarına ve ulusal menfaatlerine karşı olanlara karşı uygun biçimde 

kullanılmalıdır.  
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IV. Amerika Birleşik Devletleri 

ABD ile ilişkiler Türkiye için stratejik bir konudur. Karşılıklı saygı ve müşterek 

yarar çerçevesinde ortak değerler temelinde gelişen ilişkiler Model Ortaklıktan ileriye 

yükseltilmelidir.  Bu hususta BM, NATO ve G-20 bünyesinde daha aktif politikalar 

izlenmelidir. Gücünü sağlam ittifak ve dostluktan alan Türk-ABD ilişkileri Suriye’deki 

mevcut krizler, S-400 meselesi gibi konulardan ivedi soyutlanarak ekonomik ve askeri 

ortaklık temelinde yeniden ele alınmalıdır. ABD ile ilişkilerde Türkiye’nin yeni 

paradigmalarla geliştireceği ve yükselen ülkelerle oluşturacağı yeni ortaklıklar ve 

diplomatik ilişkiler bir diplomatik baskı unsuru olacak ve Türkiye’nin 100. Yıl ve sonrası 

orta ve uzun vadeli stratejik hedeflerine yönelik olası itirazları azaltabilecektir.  

 

V. Rusya 

Türkiye askeri, ekonomik ve siyasi yönden Rusya ile giderek yakınlaşmalıdır. Bu 

konuda diğer ittifaklarına karşı bir alternatif değil, ikisini beraber yürütecek çok uluslu 

ve yeni perspektiflerle şekillenmiş dostluklar inşa edebilir. Rusya üzerinden Çin, 

Hindistan ve Japonya ile yeni mekanizmalar oluşturulabilir. Yine Rusya ile Uzay, 

Savunma sanayi, Siber Güvenlik, Nükleer Enerji gibi yüksek stratejik alanlarda müşterek 

çalışmalar yapılmalı ve bu çalışmaların çeşitlenmesi için uygun diplomatik zemin gerek 

direkt gerek dolaylı görüşmelerle sağlanmalıdır.  

 

VI. Kıbrıs 

Kıbrıs Türkiye için milli bir davadır. Türkiye için Kıbrıs bir ulusal güvenlik 

meselesidir. Bu konuda 100. yılına giren bir Türkiye başta Akdeniz’de olmak üzere her 

türlü diplomatik kanallarını açık tutmalı ve tüm taraf devletlere barıştan, huzurdan ve 

istikrardan yana olduğunu göstermelidir. Ancak, garantör olduğu Kıbrıs’ın tüm meşru 

haklarının da savunucusu olduğunu tüm diplomatik misyonları ile her fırsatta dile 

getirmeli ve bu hususta en ufak bir tavizi dahi vermemelidir. 

 

VII. Filistin-Kudüs 

Filistin Türkiye için stratejik konuların başında gelmektedir. Başkenti Doğu 

Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti ülkemizin savunucusu olmayı sürdüreceği 

davaların başında gelmelidir. Bu hususta bir yandan İsrail ile normalleşme diplomasisi 

sürdürürken bir yandan da uluslararası kamuoyunda Filistin davasına diplomatik 

destek çabalarını sürdürmelidir. Bu konuda yeni geliştireceği ve geleceğin yükselen 

ülkeleri ve stratejik alanlarından derinleşen bir Türkiye İsrail-Filistin ihtilafının çözümü 

ve bölgesel barış için kilit bir ülke konumunu sürdürecektir.  

 

VIII. AGİT ve İslam İş birliği Teşkilatı 

Türkiye bir yandan AGİT bünyesinde batı dünyasında güvenlik ve istikrar için 

stratejik konumunu korurken bir yandan da İslam coğrafyasında hantallaşan devletlerin 

gelecek vizyonlarında etkili olabilecek diplomatik çalışmalar yürütmelidir. Bu hususta 

Endonezya ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Mısır ve İran ile dörtlü ve beşli 

mekanizmalar kurulmalı ve İslamofobi karşıtı diplomatik zirveler düzenlemelidir. 

Küresel bir dünyadan artan radikalizm ile mücadelenin etkin bir iş birliği ve öncelikle 

kendi içinde birlikten geçtiği savını başta İslam coğrafyası olmak üzere tüm dünyaya 

deklare etmelidir. Yükselen bir Türkiye, gönül ve inanç coğrafyasından bağımsız ve izole 

düşünülemez.  
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IX. Terörizmle Mücadele 

Türkiye dünya sathında Terörle en fazla mücadele eden ülkelerin başında 

gelmektedir. Bu konuda her din, ırk, millet ve örgütten gelebilecek tüm terör saldırıları 

ve radikalizm faaliyetlerine karşı uluslararası iş birliği ve güvenlik oluşumları 

geliştirmeli ve var olan ilişkilerini ilerletmelidir. Küresel İstihbarat Havuzu diplomatik 

misyonlar aracılığı ile Türkiye öncülüğünde kurulmalı ve aktif olarak işletilmelidir. Bu 

konu 100. Yılına giden bir Türkiye açısından stratejik bir konu olmalıdır ve dünya 

kamuoyu kolektif mücadele için diplomasi sahasına davet edilmelidir.  

 

Tüm bu konular başta Türkiye olmak üzere dünya kamuoyu için barış, huzur, 

güven ve istikrar için vazgeçilmez unsurlardır. Bu konuda yukarıda sayılan yeni 

paradigmalar, var olan mevcut politikalara eklenince sahada ve masada daha güçlü bir 

diplomasi yürüten bir Türkiye oluşacak ve Türkiye 2053 ve 2071 vizyonlarına daha 

kararlı ve güvende ulaşacaktır. 

 

5. SONUÇ 

Bugün gelinen noktada bütün dünya birtakım krizler ve çatışmalar sürmektedir 

ve hali hazırda küresel ölçekte bir değişim baskısı mevcuttur. Bu baskılar içerisinde 

jeostratejik bir konumda olan Türkiye mevcut politikalarına çağın gereklerine uygun 

güncellemeler getirmeli ve 100. Yılı sonrasında orta ve uzun vadeli stratejilerinin 

temellerini şimdiden oluşturacağı yeni paradigmalar zemininde atmalıdır.  

Küresel güçlerin arasında kalmadan, çok kutuplu dünya düzeninde kendi 

bölgesinde kararlı ilişkileri ile geleceğe bakan, uzay, siber dünya ve yapay zeka gibi 

alanlarda çok hızlı ve önemli gelişmelerin yaşandığı bir zaman diliminde Türkiye, 

geleceğin parlak ülkeleriyle şimdiden yeni ve stratejik ortaklıklar oluşturmalıdır. Bu 

ortaklıklar iyi ve gelişmiş komşuluk ilişkileri ile desteklenmeli, çok uluslu küresel 

organizasyonlarda çok daha saygın ve inisiyatif alan bir Türkiye kendi geleceği açısından 

kendi öncülüğünde yeni oluşumlar geliştirmelidir. Böylece daha saygın, daha istikrarlı 

bir ülke olacak Türkiye sadece kendi çevresi için değil küresel düzeyde krizlere, 

çatışmalara direkt veya dolaylı müdahil olabilecek ve geliştireceği yeni ilişkiler 

zemininde oluşması muhtemel felaketlerden sade kendi halkını değil tüm insanlığı 

koruyabilecektir.  

Bu hususta tarihi zengin, başarılarla dolu Türk Hariciyesi, bütün diplomatik 

misyonları ve çalışanlarıyla ulusal çıkarlarını korumak için geliştireceği yeni 

perspektifler ile oluşturacağı yeni paradigmalar, 100. yılına giren Türkiye 

Cumhuriyeti’nin yeni dış politikası olacak ve böylece sahada ve masada daha güçlü bir 

Türkiye oluşacaktır. 

 Başta kurtuluş mücadelesi olmak üzere derin tarihi, kültürel birikimi ve 

tecrübesiyle Türkiye Cumhuriyeti kendi ulusal çıkarlarını, zamanın şartlarına ve gelecek 

projeksiyonlarına karşı her şartta koruyacaktır. Kadim tarihi yadsınamayan bir millet 

olarak bizler şartlar ne olursa olsun ve kimden gelirse gelsin gelişen her senaryoya karşı 

hazırlıklı olmalıyız. Bunun yolu da yarınımızı bugünden inşa etmekten ve geleceğimizi 

şimdiden teminat altına almaktan geçmektedir ve bu husus başından beri anlatmaya 

çalıştığım yeni bir Türk dış politikası ve Stratejilerimizin üzerine kurulduğu ilkeler ve 

hedefler başta olmak üzere sahip olduğumuz tüm değerlere bağlıdır.  
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