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Ortadogu'da Ekonomik i1i§kHerin Siyasi <;er~evesi; 
Tiirkiye'nin iran, Irak ve Suriye He Baglanblan 

Mustafa AYDIN - Damla ARAS· 

6ZET 
Ortadogu'nun siyasi apdan basklcl - iktisadi apdan kontrollu Ulkelerinde, serbest pazar 
ekonomisinin hakim oldugu liberal siyasi ortama sahip Ulkelerin aksine, siyasi mantlk 
iktisadi faaliyetleri belirler. Bolgede iktisadi ili§kilerin I(erl(evesinin belirlenmesinde siya
si baglantllar oncelige sahip oldugu il(in, kendi Ulkelerinde pazar ekonomisinin onceligi
ni uygulayan demokratik veya yart-demokratik Ulkeler dahi, Ortadogu devletleriyle 
ili§kiye girerken siyasi faktOrlerin ustiinliigunu kabul etmek zorundadlrlar. Bu tespiti 
uygulamada gosterebilmek amaclyla, bu I(alt§ma, Turkiye ife yakm Ortadogu kom§ulart 
(Iran, Irak ve Suriye) arasmdaki il( il(e gel(mi§ Hcari ve siyasi ili§kilerin zikzaklt yaplSlnt 
ele almaktadlr. C;all§ma bu Ulkeler arasmdaki ili§kilerin siyasi belirleyicilerini ortaya 
koyacak; ABD'nin bOlgeye yonelik politikalartnt etkin dl§sal etmen olarak ele alacak; ve 
Turkiye'de Adalet ve Kalkmma Partisi'nin iktidara gelmesinin iilkenin yakm Ortadogu 
kom§ulartyla siyasi ve ekonomik ili§kilerini nasll etkileyecegini ara§tlracaktlr. 
Anahtar kelimeler: Tilrkiye'nin Ortadogu PolitikaSl; Ekonomi Politik; Tilrkiydran 
ili§kileri; Tilrkiye-Suriye ili§kileri; Tilrkiye-Irak ili§kileri; Siyasi $artlanml§llk. 

Political Conditionality of Economic Interactions in the Middle 
East; Turkey's Relations with Iran, Iraq, and Syria 

ABSTRACT 
The political logic (i.e., political perceptions of the ruling elite in a given country and 
nature of the political relations with other countries) determines economic activity, not 
the other way around, among the proto-capitalist states of the Middle East. As the 
political ties has primacy in the region in determining the course of economic relations, 
even market .oriented democratic (or quasi-democratic) countries have to accept the 
prominence of political-strategic relations when dealing with such states. This paper will 
examine the interrelated fluctuation of trade and political tensions between Turkey and 
its immediate Middle Eastern neighbours - Iran, Iraq, and Syria. It will highlight the 
political determinants of the relationship between these countries; will discuss the role of 
the US as the independent variable; and will assess the possible effects of the emergence 
of Justice and Development Party government in Turkey on country's political and 
economic relations with its Middle Eastern neighbours. 
Keywords: Political Conditionality; Economy-Politic; Turkey's Middle East Policy; 
Turkish-Iranian Relations; Turkish-Syrian Relations; Turkish-Iraqi Relations. 

, Mustafa Aydm: Do". Dr., Ankara Universitesi, Siyasal Bilgiler Fakilltesi, Uluslararasl ili~kiler 
Boliimti. Damla Aras: King's College, University of London, Doktora Ogrencisi ve Ara~hrma Go
revlisi. 
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ULUSLARARASIILI$KILER 

Giri§ 

Ulkeler arasmda birbirlerine baglmh ekonomik ili~kilerin varhgmm, siyasi 
sorunlarm c;;oziimii ve bafl~ ve giivenligin olU~maSl ic;;in olumlu bir ortam 
olu~turdugu slkhkla Hade edilmektedir. Fransa-Almanya ili~kileri ve daha 
geni1? olc;;ekte Avrupa Birligi'nin geli~imi bu argiimana uygun ornekler ola
rak dile getirilmektedir.1 Kamt ortadadlr: Bah Avrupa iilkeleri arasmda eko
nomik entegrasyon yoluyla kar1?lhkh baglmhhgm artmasl ilk olarak "ban~ 
bolgesi"nin, daha soma da yava~ yava~ tUm kltada "giivenlik toplumu"nun 
olu~masma olanak saglaml~hr.2 Bu arada, Avrupa iilkeleri arasmdaki enteg
rasyonun nasll ba~ladlg1 (aslmda bu entegrasyonun omara ba~langlc;;ta zorla 
dayatlldlgl) kolayca unutulmakta ve Yillar boyunca bu geli~meye neden olan 
dl~ etkerner goz ardl edilmektedir. 

1950'lerin ba~mda AB'nin temelleri ahiana kadar Avrupa iilkelerinin 
bar1~<;1 ~ekilde bir arada ya~ayamadlklan ve silaha ba~vurmadan aralarmda
ki <;at1~malan yonetemedikleri/ <;ozemedikleri bilinen bir gerc;;ektir. Fakat bu 
olgu bizi dogrudan, ekonomik topluluk ve entegrasyonun "eski klta"ya ba
fl~<;l nitelikler kazandrrdlgl sonucuna gotiirmez. Uye iilkeler arasmda belli 
bir etkile~im seviyesinden soma kar~lhkh ekonomik bagunhhgm sorunlan 
ban~<;l yollardan c;;ozme c;;abalanm geli~tirdigi ~iiphesizdirf <;iinkii bunun 
alternatiflerinin maliyeti giderek artml~tlr. Fakat, benzer ~ekilde, doniim 
noktasma ula~mcaya kadar, ili~kileri belirleyen olgunun ekonomik i~birligi 
degil, fakat siyasi <;lkarlar / <;ah~malar oldugu da a<;lkhr. 

AB i<;erisinde ekonomik faktorler ve i~birligi biiyiik olc;;iide siyasi en
di~elerin oniine gec;;mi~tir. Orne gin, iiyeler arasl ili~kilerde "tehdit" ve "uya-
n"dan (realizm temelli yiiksek politikamn i~areti) ziyade "miizakere" ve 
"pazarhk" (a<;lk<;a iktisadi men~eli terminoloji) kullamlmaktadlr. Buna rag
men, Avrupa entegrasyonunun c;;ekirdegi ve motoru Almanya ve Fransa'yl 
ilk a~amada komiir ve c;elik iiretiminde i~birligi yapmaya zorlayan ~ey ikti
sadi gerekc;eler degil, "yiiksek siyasi" endi~elerdi,3 Bununla, bUgiinkii 
AB'nin 50 yll oncesiyle aym dii~iincelerle hareket ettigi anla~l1mamahdlr. 

1 brnegin bkz., Robert O. Keohane ve Joseph S. Nye, "International Interdependence and 
Integration", Fred Greenstein ve Nelson Poisby (der.), Handbook of Political Science, Cilt 8, Reading, 
MA, Addison-Wesley, 1975; Power and Interdependence, New York, London, Longman, 2001; Peter 
Katzenstein, Robert O. Keohane ve Stephen D. Krasner, "International Organization and the Study 
of World Politics", International Organization, Cilt 52, No 4,1998. 

2 "Giivenlik toplumu" kavraffil i.;in bkz. Karl Deutsch, Political Community in the North Atlantic Area, 
Princeton, Princeton University Press, 1957; ve The Analysis of International Relations, New Jersey, 
Rentice Hall, 1968. "Bar~ bolgesi" ve ekonomik kalkffilna ve entegrasyonla ili~kisi i.;in bkz., Max 
Singer ve Aaron Wildavsky, The Real World Order: Zones of Peace/Zones of Turmoil, Chatham, N.J., 
Chatham House Publishers, 1993. 

3 AB'nin ortaya .;1k1~lyla ilgili olartak bkz., Tr.evor Salmon and Sir William Nicoll, Building European 
Union: A Documentary History and Analysis, Manchester, Manchester University Press, 1997. 
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Ekonomik jli$kilerin Siyasi Cerrevesi 

Bugiinkii AB sadece siyasi elitin siyasi dii§iineeleri ve istekleriyle yonetile
"karma~i1k" ve "birbirine bai1;lmh" hale gelmi§tir. 

AB'yi kuranlann temel endi§eleri, yeni-i§levselcilerin iizerinde durduklan 
gibi, II. Diinya Sava§l somas! Avrupa'run siyasi temelli sorunlanyd1.4 Bu ilk 
siyasi te~vikten soma tieari ve ekonomik i§birlii1;inin daha fazla siyasi yakm
la§ma ve entegrasyon ic;in yolu ac;t1i1;l bilinen bir gerc;ektir. Fakat siyasi (ve 
ekonomik) if?birlii1;i ic;in ba§langlc;ta yolu ac;an faktoriin siyasi istek oldui1;unu 
ve ekonomi-siyaset ilif?kisinde siyasetin oncelii1;ini gormezden gelemeyiz. 

"Kiiresellef?me" He yolda§1 "bolgeselle§me"nin faziletlerinin oviildiii1;ii 
ve "gec;mi§/I donemin realist paradigmaslrun "yiiksek politika" terdhleriyle 
ozde§le§tirilen her tiir "eski" model siyasi sorunun nihai c;aresi olarak go
riildiii1;ii giiniimiiz diinyasmda, siyasetin ekonomiye iistiinliii1;iinii iddia 
etmek giic;tur (en azmdan sorunludur). Bugiiniin giderek artan oranda birbi
rine bai1;lmh (interdependent) diinyasmda tersini gosteren pek c;ok ornek var
ken, belirgin bir §ekilde siyasi terdhlerin yonlendirdii1;i ekonomik ili~kilerin 
karutlanru bulmak daha da zordur. Bu makale,otoriter rejimlere sahip yan
kapitalist iilkelerde (ki bu iki ozellik slkhkla birlikte goriilmektedir5) eko
nomik faaliyetleri belirleyenin siyasi manhk oldui1;u gorii§iinii savunmakta-· 
dlr. Benzer §ekilde, "en fazla ki§inin en fazla fayda" sai1;ladli1;l politikalarm 
belirleyici olamadIi1;l bu tip iilkeler arasmda veya bu iilkelerle kurulacak 
ekonomik ili§kiler temelde pazarm gereklerine gore dei1;il, bai1;lmslz (siyasi) 
dei1;i§kenler (orn., ilgili iilkedeki yonetici Slllifm siyasi algtlamalan, genel 
olarak iilkedeki farkh smlflar araSI siyasi ili§kilerin doi1;asl, v.b.) c;erc;evesinde 
§ekillenmektedir. 

Her siyasi sistemde ekonomik ihtiyac;lar ve baskllarm dlf? politikanm 
olu§turulmasl siirecine ve oziine onemli katkl ve etkileri vardlr, fakat bu 
etkinin derecesi ve doi1;asl parlamenter demokrasiler, kontrollii yan
demokrasiler, basklcl hiikiimetler ve totaliter rejimler arasmda dei1;if?iklik 

4 Entegrasyonla ilgili yeni-i~levse1ci yakla~unm ar;iklamasl ir;in bkz., Ernst B. Haas, The Uniting of 
Europe: Political, Social, and Economic Forces, 1950-1957, Stanford Stanford University Press, 1957; ve 
"Turbulent Fields and the Theory of Regional Integration", International Organization, Cilt 30, No 
2, 1976. Bu yakla~unm bOlgeselle~meye uygularunaslyla ilgili giincel bir analiz ir;in bkz., 
Charalambos Tsardinidis, "The BSEC: From New Regionalism to Inter-Regionalism?", The New 
European Architecture in the 21st Century; Promoting Regional Cooperation in the Wider Black Sea Area 
adh konferansta sunulan bildiri, 3-7 Eyliil2002, Milos Adasl, Yunanistan. "Kanna~lk kar~tlikll ba
jpmhhk" ve uluslararasl sistemindeki roliiyle ilgili bkz., Keohane ve Nye, Power and 
Interdependence. 

S Ekonornik kalkmma, liberalle~me ve demokratikle~me arasmdaki ba!S;lantmm bir anallzi iC;in 
Francis Fukuyama'run c;ok yanla. uyandrran The End of History and the Last Man (Londra, New 
York, Penguin, 1992) kitabmm iizellikle 1, 9,10 ve 19. biiliimlerine bakuuz. Fukuyama (s. xv), her 
ne kadar "ileri diizeyde endiistrile~menin siyasi liberalle~me iiretmesi iC;in herhangi bir iktisadi 
gerekr;e yoksa da, diinya'run en geli~mi~ iilkeleri (ki biiyiik r;o!S;unlu!S;u serbest-pazar ekonornileri
dir) ayni zamanda en ba~arili demokrasileridir" iddiasllli vurgulamaktadrr. Bu konuda aynca 
bkz., Charles E. Lindblom, Politics and Markets: The World's Political and Economic Systems, New 
York, Basic Books, 1977, s. 3-13 ve 161-222. 
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gosterir.6 bir seviyede, tarihi tecriibeler gostermektedir ki, bir iilkenin 
sistem terdhi kalkmma stratejisi, genelde 0 iilkenin 

sistemini ve elitlerinin iilkelerinin diinyadaki yeriyle 
ve isteklerini yansltmaktadlr.7 Bunun da otesinde, dlf? poli

tikayla ekonomi arasmdaki baglanh iilkeler arasmdaki ikili ilif?kiler h;in 01-
dugu ekonomik sistemler ve bloklar arasmdaki ili~kiler ic;in de onem-
lidir. iki ya da biok arasmda ekonomik alandaki anla§lmazhklar siyasi 
gerilim ve sorunlara yol ac;abilirken, devletler arasmdaki siyasi gerilimler de 
ikili ekonomik ili§lkiler ve genel olarak diinya ticareti aC;lsmdan olumsuz 
sonuc;lar dogurabilmektedir. 

Bu Ortadogu'da devletler arasmdaki siyasi ili~kilerin dogasl-
mn ili~kilerin gidi~ahm belirlemede oncelikli oldugunu goster-

Bu durumun temel nedeni b61gedeki mevcut rejimlerin 
nitelige sahip olmasldlr. Boyle bir ortamda serbest piyasa 

ekonomisine demokratik (ya da yan demokratik) iilkeler bile bu tip 
iilkelerle ili~knerinde siyasi-stratejik iligkilerin/tercihlerin iistiinliigiinii ka
bul etmek zorundadlrlar. Ornegin, Tiirkiye ile yakm Ortadogu komf?ulan -
iran, lrak ve Suriye - arasmdaki tieari ve siyasi ilil?kilerin birbirleriyle bag
lanhh dalgalanmasl ineelendiginde, bolge iilkeleri arasmdaki ekonomik ilil?
kilerin belirlenmesinde siyasi tercihlerin iistiinliigii aC;lkc;;a goriileeektir. 

Bu c;erc;evede, c;ahl?mada oncelikle Tiirkiye'yle iran, lrak ve Suriye ara
smdaki tieari ilil?kileri etkileyen siyasi faktOrler iizerinde durulaeak, ardm
dan da bu iilkeler arasmdaki tieari ilil?kiler incelenecektir. Siyasi faktorlerle 
ilil?kili olarak aynea bolge i.Hkeleri arasmdaki ilil?kileri belirlemede etkili bir 
baglmslz degi§lken olan ABD'nin rolii de dikkate ahnaeakhr. Nitekim, c;ah§l
mada goriileeegi iizere, bu iilkeler arasmdaki siyasi ve/veya ekonomik etki
le§limi biiyiik olc;iide belirleyen §ley c;ogu zaman adl gec;;en iilkelerle kiiresel 
giic; ABD arasmdaki siyasi ili§lkinin dogasldIr. Son olarak, Tiirkiye'de KaSlm 
2002 sec;imlerinden sonra i~ba~ma gelen Adalet ve Kalkmma Partisi (AKP) 
hiikiimetinin iilkenin Ortadogu kom~ulanyla siyasi ve ekonomik ili~kilerine 
olas! etkileri de ele ahnacakhr. 

6 Demokrasilerde hiikfunetler siyasi partilerin ve .;Ikar gruplannm isteklerine, geleneklere ve genel 
olarak halkIn "ya~m standardlanrun iyile~tirilmesi" taleplerine cevap vermek zorundadrrlar. Bu 
faktorlerin tfunii politika yapumm etkilemektedir. Bkz. Kurt London, The Making of Foreign Policy: 
East and West. New York, Lippincott, 1965, s. 56. Ote yandan diktatorliikler ekonomik baskIlara 
pek aldrrmadan karar verebilirler. Bkz. Felix Gros, Foreign Policy Analysis, New York, 
Philosophical 1954, s. 118. 

7 Omegm, bir iilkedeki ekonomik Iiberalle~me mutlaka siyasi liberalle~me veya demokratikle~meye 
yol a.;masa da, her iki sUre.; de en azmdan gev~ek bir ~ekilde birbirleriyle ilintili goziikmektedir. 
Ekonomik politikalardaki liberal degi~iklikler ya siyasi ozgiirliklerden once gelmekte ya da onlan 
izlemektedir. Bu unsur, prensip olarak bemer rejirnlerin birbirleriyle daha uyurn1u, dolaYlslyla 
yakIn ili~kili oldugu dikkate almdlgmda daha da onem kazanmaktadlr. 
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Tiirkiye'nin Ortadogu Ulkeleriyle ili§kilerinin Ekonomi-Politigi 

Turkiye 24 Ocak 1980'de uzun zamandlr uyguladlgl ithal ikameci kalkmma 
modelini blrakarak ihracata dayah buyume politikasma gec;ti. Boylece, ko
rumacl politikalardan vazgec;ilerek, Turk ekonomisi kuresel piyasayla bir
le~mek amaclyla dl~ dunyaya aC;lldl. Bu karar, sadece ekonominin 0 giin 
geldigi noktarun zorlamaslyla degil, aym zamanda genelde iilkenin dunya 
siyasi ve ekonomik yapllanmasmda gelecekte konumlanmasl arzulamlan 
yer ve ozelde de Bah'yia baglanbsl konusunda yapllan uzun tarh~malardan 
soma almml~t1. Diger bir ifadeyle, Bretton Woods kurumlarmm (IMP ve 
Dunya Bankasl) bir suredir ahnmasml zorladlgl 24 Ocak tasarruf tedbirleriy
Ie ilgili son karar, ekonomik gereklilikler kadar, siyasi degerlendirmelerin de 
bir sonucuydu.8 

Turkiye'nin piyasa ekonomisine gec;mesinin nedeni ne olursa olsun, 
bu model bir kere uygulamaya koyulduktan soma, Turk dl~ politikasl uze
rinde birtaklm zorlamalar, klslt1amalar ve talepler getirmesi kac;mllmazdl. 
Daha soma /124 Ocak Kararlan" olarak amlacak olan yeni ekonomik strateji, 
ekonomik kalkmma ic;in i<;sel oniemierin yam Slra, dl~ ticarete, uluslararasl 
borc;lanmaya ve dogrudan dl~ yatmmlara daha fazla baglanmaYl getiriyor
duo Klsacasl, 24 Ocak Kararlan'yla Turkiye'nin kalklnma hedefleri, kendi 
performansl ve uluslararasl ekonomik gelif;imelerin yam Slra, diger iilkelerin 
Turk mallanm satm almaya, Turkiye'ye bon; vermeye veya Turkiye'de yatl
nm yapmaya istekli olmalanyla onemli O1c;ude baglantlh hale geldi.9 

Yeni ekonomik stratejinin arac;larmdan biri iilkenin ihracat-ithalat 
dengesini iyile~tirmekti. Fakat, uluslararasl ekonomik ko~ullarm ihracatm 
artmlmasl ic;in olumsuz oimaSI (orne gin dunya ticaretinde korumaclhgm 
artmasl ve uluslararasl ticaret savaf;ilan C;lkacagl yonundeki ipuc;lan), Turki
ye'nin geleneksel ticaret ortaklan olan A vrupa iilkeleriyle gerilime yol a<;l-

8 Bu tarh~ma slrasmda Tiirkiye'nin uluslararasl yonelimleri ve artan b61geselle~menin etkileri gibi 
temel dl~ politika konularmm yam sua, ekonomik kalkm(ama)ma konusu da ele almlill~h. Bu do
nemde (1970'lerin ikinci yansl), Tiirkiye kendi ekonomisini onemli olc;iide yeniden yapilanduma
dan, Bah'nm artIk Tiirkiye ekonomisini desteklemeye ne kapasitesi ne de egililninin olmadlgmm 
gorillmesi, Tiirkiye'nin siyasi ve iktisadi politikalarmm bolgeselle~mesini c;ekici bir alternatif hali
ne getiriyordu. Fakat, aym zamanda, illke ekonomisinin ayakta kalabilmek iC;in onemli miktarda 
dl~ yarduna ihtiyac; duymasl ve bunun da sadece Bah'dan gelebilecek olmasl ile Tiirkiye'nin gele
neksel modernle~me giidiisii, iilkeyi 0 donemde Avrupa Ekonomik Toplulugu'yla (AET) ili~kile
rini geli~tirmeye yoneltmekteydi. ate yandan, Tiirkiye'nin iktisadi yaplslill ve politikalarlill ciddi 
bic;imde yeniden yapilandumadan Bah'yla yakm ilil1kilerini devam ettirmeye c;allljmasl ise illkenin 
150 yIlhk modernle~me .;abalarma darbe vurabilecek ciddi ekonomik, siyasi ve sosyal huzursuz
luklann c;Ikmasl riskini de biinyesinde barmdrrmaktaydl. Tiirkiye'nin siyasi-iktisadi yapilanmasl
m bir arada ele alan bu tarh~ma yayma hazulanmakta olan Mustafa Aydm, Turkey Transformed; 
Regime Change and Foreign Policy, 1980-1991 ba~ltkll c;ah~mada daha ayrmtill olarak ele almmakta
du. 

9 Mustafa Aydm, "Twenty Years Before, Twenty Years After: Turkish Foreign Policy at the 
Threshold of the 21st Century", Tareq Y. Ismael ve Mustafa Aydm (der.), Turkey's Foreign Policy in 
the 21st Century; A Changing Role in World Politics, Burlington, Ashgare, 2003, s. 5 ve 11-12. 
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yordu.10 Aynca, Tiirkiye-Avrupa ekonomik ili~kileri Tiirkiye'de 1980'de 
askerlerin bir kere iktidan ele gec;irmeleri ve takip eden donemde ortaya 
<;lkan siyasi gerginliklerden de etkilendi. Ticaret hacminin azalmasl ve eko
nomik yardunm ertelenmesi, diger faktOrlerin yamnda, Tiirkiye'yle Bah 
Avrupa arasmda devam eden siyasi gerilimin de sonucuydu. Buna kar~lhk, 
Tiirkiye'nin tUm Ortadogu ve Kuzey Afrika'ya yonelik ihracat potansiyeli 
1980'lerin ba~mda hIzh bir ~ekilde arth. Bunun nedeni sadece petrolihrac; 
eden iilkelerin piyasalarmdaki geni~leme degil, aym zamanda Tiirkiye'nin 
Bah Avrupa'daki siyasi izolasyonu sonucunda Ortadogu'da yeni siyasi a<;l
hmlar aramaslydl. Nitekim, 1982'ye gelindiginde Ortadogu ve Kuzey Afrika 
iilkeleri Tiirkiye'nin ana ticaret ortagl olarak Avrupa'nm yerini aIdl; Irak'sa 
Bah Almanya'yl gec;erek Tiirkiye'nin birinci ticaret ortagl haline geldi.ll 

Bu arada, iran'la Irak arasmda C;lkan sava~ ve Tiirkiye'nin bu sava~ta 
tarafslz kalmasl da Tiirkiye'nin her iki iilkeyle ticari baglanhlanm arthrma
sma yardlmcl oldu. Orne gin iran'la ikili ticaret 1983-1984'de 2.3 milyar Do
lar' a ula~t1 ve ilerleyen Yillarda da artmaya devam etti. Bu geli~menin yarat
hgl kar~lhkh baglmhhk kolayca geriye c;evrilememi~ ve ilerleyen ylllarda 
iilkenin giivenlik endi~eleri He ekonomik C;lkarlan arasmda zaman zaman 
gerginlige neden olmu~tu. Ornegin, Tiirkiye artan ihracat pazanmn kar~lh
gmda saYIsl yanm milyona ula~an iranh goc;menlere ve zaman zaman laik 
Tiirkiye'de islami degerlerin propagandaslm yapmaya c;ah§an iranll yetkili
lere goz yummak durumunda kalml§tl.12 

Aym donemde iran ve Irak da, birbirleriyle sava§lrken, tek giivenli 
transit yolunun gec;tigi iilke olarak onemli olc;iide Tiirkiye'ye baglmh hale 
gelmi§lerdi. Bu da Tiirkiye'ye bolgenin giderek geni§leyen transit pazanmn 
onemli bir klsmml ele gec;irme imkam saglaml§h.13 DolaYlslyla, Tiirk sanayi 
iiriinleri ic;in iki iilkede de onemli bir pazar yaratan sava~, Ortadogu'ya ya
pllan ihracatm artmasmm ba~hca kaynagl olmu§tu. Nitekim, iran ve Irak'm 
Tiirkiye'nin toplam ihracatmdaki paYI 1980'de %5.5 iken, 1985'de %26'ya 
C;lkml§tl. Bu oran, petrol fiyatlanndaki dii§ii~iin sonucu olarak 1986'da yiiz
de IS' e geriledi. Bir iilkenin ihracat performansmda her bir faktOriin kesin 

10 Tfukiye'yle AET arasmda 1982 ve 1983'te bir <;e~it "ticari sava~" yard!. Toplu1uk Tiirkiye'nin 
pamuklu iiriinlerinin ithalatma suurlama getinni~, Tiirkiye de buna AET illkelerinden gelen <;elige 
ithalat vergisi koyarak kar~lllk vermi~ti. Bkz., The Economist, 9 Ekim 1982, s. 50. Aynca, Ron Ayres 
ve T. C. Thompson, Turkey: A New Era, Londra, Euromoney-Interbank, 1984, s. 48. 

11 1980-1982 arasmda Tfukiye'nin AT'ye ihracatmm oram toplam ihracah i<;inde %42.7'den %30.5'e 
dii~erken, Ortadogu ve Kuzey Afrika'ya yaphgl ihracatmm paYI iki kat artarak, %22.3'ten %45'e 
<;lk~h. Ayru zamanda, Irak Tiirkiye'yle 2.028 milyon Dolar'a u1a~an ticaret hacmiyle 1982'de 
bal?hca ticari ortak olarak Bah Almanya'nm (1.803 milyon Dolar) yerini aldl. Bkz. DECO Economic 
Survey; Turkey, Nisan 1983, s. 28; ve Tiirkiye i~ Bankasl A.$., Economic Indicators of Turkey, 1980-
1984, Ankara, i~-Bank PIc. Economic Research Deparhnent, 1985, s. 9. 

12 Shahram Chubin, "Iran and its Neighbours: The Impact of the Gulf War", Conflict Studies, No. 204, 
1988, s. 24. 

13 Euromoney, "Turkey; Will The Experiment With Capitalism Work?", $ubat 1982, s. 27. 
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etkisini degerlendirmek zor olsa da, Dani Rodrik'in hesaplamalarma gore 
1979-1984 arasmda Turkiye'nin ihracatmm 1.9 milyar Dolar'! (veya toplamm 
% 42'si) iran-Irak sava~mdan ve 1981'den somaki diger ekonomik olmayan 
(yani siyast) degi§ikliklerden kaynaklanmaktaydl.14 Rodrik'in hesaplan ka
bataslak olsa da, siyasi faktOrierin oynadlgl onemli role i§aret etmektedir. 

Turkiye'nin 1980'lerdeki olumlu ihracat performansmm klsmen de 01-
sa giderek artan oranda Ortadogu ve Kuzey Afrika'daki ortaya <;lkan ola
naklanm degerlendirmi~ olmasma bagh oldugunu ortaya koyduktan soma, 
bu donemde Turk dl~ politikasmm temel ama<;larmdan birinin bu piyasala
rm korunmasl haline geldigini soylemek dogal olacakbr. Bu <;en;evede, or
negin, Turkiye'nin iran-Irak sava~mdaki "aktif tarafslzhgl", giivenlik endi§e
lerinin yam Slra, her iki ulkenin Turkiye'nin en buyuk ticari ortaklan arasm
da yer almalarmdan ve bu ili§kiden elde edilmekte olan kazancl kaybetme
me arzusundan kaynaklandlgl soylenebilir. 

Fakat, Ortadogu iilkelerinin 1985'ten itibaren ekonomik durgunluga 
girmeleriyle birlikte bu durumda onemli degi~iklikler meydana geldi. 
1985'ten soma bOlge iilkelerinin petrol gelirlerinde meydana gelen azalma, 
bolgedeki yeni in§aat projelerinin yava§lamasma ve Turkiye'nin bOlgeye 
ihracatlmn sadece 1986'da % 20'nin uzerinde gerilemesine neden oldu. Du
§en petrol fiyatlarmdan kaynaklanan daralmadan en fazla etkilenense iran 
ve Irak piyasalan 01mu~tu.15 Turk ihracatmm daha <;ok bu iilkelere yonelmi§ 
oImasl ise Turkiye'nin bolgesel ithalattaki du§u§ten diger iilkelere gore daha 
fazla etkilenmesine neden oldu. Buna kar§lhk, her iki i.i.lkeyle de ticari bag
lanblanm devam ettirme endi§esi ta~lyan ve sava§ bittiginde bu iilkelerin 
yeniden in§asma bagh buyuk yattnmlarm ortaya <;lkacaglm uman Turk yet
kililer, her iki iilkenin Turk ihracat<;I1ara bor<;larml odeyememelerine ses 
<;;lkarmadllar ve aynca Irak' a 1 milyar Dolar'hk ihracat finansmam kredisi 
a<;;mayl kabul ettiler.16 Fakat, iran ve Irak arasmda saglanan ate§kesin ardm
dan Korfez Sava~n'nm patlak vermesi, Turkiye'nin umdugu avantajh soz
le§meleri elde etmesine olanak tammadl. 

Aksine, Irak'm Agustos'ta Kuveyt'i i§gal etmesinin ardmdan BM'nin 
bu iilkeye yonelik ekonomik yaptmmlar uygulamaya ba~lamasl Turkiye'nin 

14 Hesaplamalar ve sonw;larm yorumlanmasl i<;in bkz., Dani Rodrik, "External Debt and Economic 
Performance in Turkey", Tevfik F. Nas ve Mehmet Odekon (der.), Liberalization and the Turkish 
Economy, New York, Londra, Greenwood Press, 1988, s. 176-180. 

15 Middle East Economic Digest, Special Report; Turkey, Cilt 30, No 28,1986, s. 34-39; The Middle East, 
Haziran 1986, "Testing Time For Turkey", s. 59-60. 

16 iran-Irak Sava~l bittiginde, lrak'm Tiirkiye'ye borcu 2.5 milyar Dolar civarmdaydl. Irak, odemeyi 
tamamen durdurdugu Agustos 1990' a kadar bu borclffi 600 milyon Dolar'illl odedi. Bkz., Amikam 
Nachmani, "Turkey in the Wake of the Gulf War: Recent History and its Implications", Insight 
Turkey, Cilt 1, No 3, Temmuz-EylillI999, s. 139. 
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ihracatlm daha da azalttl.l7 Bu arada, Irak'In genel olarak bir 
su payla~lm politikalarma yonelik ele~tirileri, Turki

ye'nin Anadolu Projesi'ne (GAP) kar~l ortak bir Arap cephesi 
olu§turmadaki aC;lk rolu ve Saddam Huseyin'in tam da Korfez Sava~ll'ndan 
once su anla§mazhgl nedeniyle Turkiye'ye saldlrabilecegini ima etmesi ne
deniyle Kuveyt'in i~galinden once Turkiye'nin Irak'la ili~kileri zaten gergin

Aynca, Saddam Huseyin'in iran'la ate~kes antla§masl imzaladlk
tan soma Iraktaki Kurtlere yonelik saldmlan c;ok saYlda multednin Turki
ye'ye kac;masma neden olmu~, bu da hem Turk ekonomisini olumsuz etki
lemi§, hem de Tiirk-Irak ili~kilerinde gerginlige yol a<;ml~h. 

Ote yandan, Turkiye He Suriye arasmda ya~anan su payla~lm gergin
ligi, Suriye'nin PKK'ya verdigi destek, iran'm PKK'yl ve Turkiye'deki islam
C1 koktendindleri desteklemesi ve son olarak Turkiye'nin israil'Ie geli§en 
guvenlik i§birligi gibi siyasi konular da Turkiye'nin bOlgeyle ticaret baglantl
lanm olumsuz yonde etkiledi. Sonuc; itibariyle, Turkiye'nin Ortadogu kom
~;ulanyla siyasi ve ekonomik ili~kileri ae;lsmdan 1990'lar ba~;anh bir donem 
olmamu?, siyasi ili~kiler gerildike;e ekonomik baglanblar da bundan zarar 
gormu§tiir. 

Benzer §ekilde, 1990'larm sonlarma dogru Turkiye'yle Ortadogu'daki 
komf?ulan arasmdaki ikili siyasi ilif?kiler gelif?tikc;e ekonomik baglantllar da 
guc;lenmif?tir. Suriye'nin PKK'ya destek vermesi nedeniyle 1997'de yaf?anan 
gerginlik sonucunda, Turkiye bu iilkeyi PKK'ya destegini kesmesi veya so
nu<,;:larma katlanmasl (pek de gizli olmayan askeri gue; kullanma tehdidi) 
konusunda uyarmasl iizerine Suriye'nin geri adlm atmasl ve ardmdan 20 
Ekim 1998' de imzalanan Adana'da Mutabakah'yla iki iilke arasmdaki siyasi 
ilif?kilerin gelif?ebilecegi umudu belirdi.19 Ardmdan, PKK lideri Abdullah 

17 William Hale, "Economic Issues in Turkish Foreign Policy", Alan Makovsky ve Sabri Sayan (der.), 
Turkey's New World, Washington, The Washington Institute for Near East Policy, 2000, s. 23. 
1991'deki Korfez Sava~l'ndan dolayl Tfukiye'nin ugradlgl Ol~illebilir zararm 44.6 rnilyar Dolar ci
varmda oldugu tahmin edilmektedir. Bu zararm, Tiirkiye ekonornisine uzun donemli yansunasl
run ise 100 milyar Dolar civarmda oldugu iddia edilmektedir. Bkz., "Kerkiik-Yumurtahk'tan Sev
kIyat Ba~lad!", NTV, 13 Agustos 2003. Aynca bkz., Ramazan Gozen, Amerikan Klskacmda Dl~ Poli
tika: Korjez Sava§l, Turgut Ozal ve Sonrasl, Ankara, Uberte, 2000, s. 277-286 ve Mustafa Aydm, Ten 
Years After: Turkey's Gulf PoliCl) (1990-91) Revisited, Ankara Paper 3, Londra, Frank Cass, 2002, s. 
59-60. 

18 Saddam Hiiseyin, Ba~bakan YJldmm Akbulut'un 30 Mayls 1991'de Irak'l ziyareti srrasmda a~tkc;a 
tehditte bulurun~tu. Akbulut'un 17 Haziran 1991 tarihli yazm a~tklamasma gore su meselesini 
tar~rrken Hiiseyin kendisini uyanru~h: "NATO daglhyor. ABD gii~ kaybediyor. Gii~lii devlet 
sozii dinlenen devlettir. Arttk kimse ABD'yi dinlemiyor. ABD size de yardun edemeyecektir. 
~imdi sizin durumunuz ne olacak?" Bkz. Hulki M. Cevizoglu, Korjez Sava§l ve Ozal Diplomasisi, 
istanbul, Form Yaymlarl, 1991, s. 185; ve Siiha BOliikba~l, "Turkey Challenges Iraq and Syria: The 
Euphrates Dispute", Journal of South itsian and Middle Eastern Studies, CUt 16, No 4, Yaz 1993, s. 25. 

19 Anla~maya gore Suriye PKK'yt desteklemeyi durduracak ve teror orgiitii olarak taruyacak; PKK 
Suriye'ye giremeyecek; Suriye giivenlik gii~lerinin tUtukladlgl ki~Uer Tfukiye'ye gonderilecek; Bir 
denetleme sistemi olu~turulacak; iki illkenin giivenlik giic;leri arasmda dogrudan telefon hath ku-
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Ocalan'm $ubat 1999'da Nayrobi-Kenya'da yakalanmaSl Suriye'yle siyasi 
baglarm iyile~mesine onemli katklda bulundu. 2002'ye kadar ust duzey sivil 
ve asked yetkililer arasmda Adana Mutabakahm takiben guvenlik ve i~birli
gi konularmda yapllan sekiz toplanh sonucu iki iilke arasmda sadece siyasi 
ili~kiler degil, aym zamanda ekonomik ili~kiler de geli~ti. HafIZ Esad'm Ha
ziran 2000'de olmesi uzerine yerine ge~en oglu Ba(?ar Esad'm siyasi a~ldan 
Turkiye'ye yonelik yaplCl bir tutum takmmasl, iki iilke arasmdaki su payla
(?lmlyla ilgili goru(? ah(?veri(?i, dini bayramlarda smlr kapllarmm a<;llmasl i<;in 
anla(?ma yapdmasl ve genel olarak ticari ili~kilerin geli~imi i<;in daha olumlu 
ko~ullarm olu~turulmasma giden yolu a<;h. 

Bu arada, Turkiye ve iran 27-29 Ocak 1985'te yakla~lk alh yIldlr can 
<;eki(?en Bolgesel i~birligi ve Kalkmma Orgutii'nu (RCD) canlandlrmayl ve 
ad 1m Ekonomik i~birligi Orgutii (ECO) olarak degir;;tirmeyi kararla(?hrdllar. 
Her iki iilke de oncelikle halklarmm mutlulugu ve refahl i<;in ekonomi, sa
nayi, tanm, bilim, egitim ve kultur alanlarmda i~birligini geli(?tirmek ama
clyia birlikte <;ah(?ma isteklerini belirtmi(? olsalar da,20 bu karar ekonomik 
beklentilerden <;ok siyasi tercihlerin bir sonucuydu. Ozellikle iran a<;lsmdan, 
Irak'la sava§1l sonucunda islam dunyasmda karr;;l kar(?lya kaldlgl izolasyonu 
k1rma <;abasl one <;lkmaktaydl. Sovyetler Birligi'nin dagllmasmm ardmdan 
16 $ubat 1992'de be~ Orta Asya cumhuriyetinin uyelige kabul edilmesi 
ECO'yu klsa bir sure i<;in belli O1<;ude canland1rdlysa da,21 Turkiye He iran 
arasmda SSCB'nin YlktlmaSlyla bolgede ortaya <;lkan bo~lugu doldurma 
yonunde ya(?anan rekabet orgiitiin daha da geli(?mesine imkan blrakmadl. 
Buna ilaveten, iran'm 1990'lar boyunca PKK'YI ve Turk-Hizbullah'l gibi ra
dikal islamcl gruplan destekledigi algIlamasl, iki iilke siyasi ili~kilerinin 
geli(?mesini ve dolay1s1yla ekonomik i(?birligini slmrlad1.22 Fakat, 1hmh Mu
hammed Haterni'nin Mayls 1997'de iran Cumhurba(?kam olarak se<;ilmesi, 
ardmdan Haziran 2001'deki se<;imleri kazanmaSl ve bu arada da Ocalan'm 
yakalanmasl, iki iilke arasmda gerginlige neden olan iki onemli siyasi konu
da sorun te(?kil eden unsurlarm geri plana <;ekilmesini saglayarak, Anka
ra'yia Tahran arasmda ekonomik ili(?kilerin geli~tirilebilmesine uygun siyasi 
ortaml hazlrladl. 

rulacak; iki illkenin giivenlik gorevlileri dlizenli olarak biraraya gelecek; ve Tiirk giivenlik uzman
Ian Sam'da gorev yapacaklardl. Ayrmtllar iC;in bkz., "Vygulama Dikkatle izlenecek" ve "Suriye'ye 
iki Haftahk SUre", Milliyet, 23 Ekim 1998; "Suriye Denetim Giivencesi Verdi", "Suriye Kabul Etti" 
ve "Suriye ile GorU~me Olurrllu", Hiirriyet, 21 Ekim 1998. 

20 Milliyet, 30 Ocak 1985. 

21 James Wyllie, "The Middle East Expands - Rivalry in South Central Asia", Jane's Intelligence Review 
Mayis 1992, s. 211. 

12 Faik Bulut ve Mehmet Fara~, Kod Adz: Hizbullah, istanbul, Ozan Yaymclllk, 1999; Ru~en <;aklr, 
Derin Hizbullah: islarncl $iddetin Gelecegi, istanbul, Metis Yaymevi, 2001; Ercan <;itlioglu, Tahran
Ankara Hattmda Hizbullah, Ankara Dmit Yaymclllk, 2001. 
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yandan, ABD'nin Saddam Hiiseyin'i uluslararasl alanda izole 
etmeye oimaSI ve BM yaphnmlarmdan dolay! Tiirkiye'nin artan ma
liyetlerine ragmen Tiirkiye'ye Bagdat'la ili~kilerini normalle§tirmemesi ko
nusunda baskl uyguiamasl nedeniyle, Ankara'run Bagdat'la ili~ki1erinde 
Korfez Sava§l somaSl ortaya <;;Ikan belirsizlik ve slkmtl 2000'li ydlara kadar 
devam etti. Sonu<;; olarak, Tiirkiye bolgesel konularda W ashington'la i~birli
gine devam etmekle birlikte, Turk liderler 1990'larm sonlarma dogru Orta-' 
dogu kom~ulanyla siyasi ili§kilerini geli§tirmeye hazlrhk yapmak amaclyia 
oncelikle ekonomik ili§kilerini geli~tirmeye yoneldiler. Sonunda, 2002'nin 
ba§mda Milli Guvenlik Kurulu (MGK) "uluslararasl ili~kiler ticaret ili§kile
riyIe birlikte geli~ir"23 diyerek, Turkiye'nin ticaret yoluyla kom§ulanyla ili~
kilerini geli§tirmesi yolundaki istegini a<;;lkladl. MGK'run bu a<;;lklamayl 
yapmaSlr hUkumetin yaru Slra, askerin de bu goru§ii destekledigini goster
mekteydi. Adana Mutabakah'ndan soma donemin Jandarma Kuvvet
leri Komutaru Ayta<;; Yalman'l koordinasyon subayl olarak atayarak Suri
ye'yle ikili ili§kilerin geli~mesini aktif olarak izleyen kurum yine Turk Silahh 
Kuvvetleri olmu~tu.24 Ordunun giivenlik endi§eleriyle Turkiye'nin Ortado
gu kom§ulanyla ili~kilerini geli§tirme istegi, Billent Ecevit ba~kanhgmdaki 
yeni koalisyon hiikiimetinin siyasi ili~kileri geli~tirme arzusuyla ayru done
me denk gelince donii~iim daha da kolayla§tl. Bu donemde Turkiye'nin gu
ney kom§ulanyla siyasi ili§kilerini geli§tirmek istemesinin temel nedeni, 
ABD politikalan sonucu Suriye ve iran'la ya~anan zor siyasi ili§kiler ve 
ABD'nin onciiliigiinde BM'nin Irak'a yaptmm uygulanmasmm yarattlgl 
klzgmhkh. 

Daha soma, Kaslm 2002 se<;;imlerinin ardmdan iktidara gelen AKP 
hiikiimetinin de Tiirk dl~ politikaslyla ilgili a<;;lkladlgl onceliklerinden biri 
illkenin tUm kom~ulanyla, ama ozellikle de Ortadogu tilkeleriyle ili§kilerini 
gii<;;lendirmekti. Bu baglamda, Tayip Erdogan'm Ba§bakanhgl devralmasm
dan soma Dl§i§leri Bakanhgl'na ge<;;en Abdullah Gill, bOlgede ban§ ve istik
ran geli§tirmek amaclyla Suriye ve iran'la daha iyi ekonomik ve siyasi ili§ki
ler kurmarun onemini vurgularken,25 Dl§ Ticaretten Sorumlu Devlet Bakaru 
Kiir§ad Tiizmen de siirekli olarak Tiirkiye'nin kom§ulanyla daha iyi Heari 
ili§kilere sahip olmaslrun oneminin alhru <;;iziyordu. Tiizmen, Irak, iran ve 
Suriye'yle ticari ah§veri§in Tiirkiye'n{n toplam dl§ ticaretinin sadeee % S'ini 
olu§turmasmdan yakmarak, slk slk Ankara'nm yakm kom§ulanyla ekono-

23 "MGK: Kom~ularla Bar~l Ticaretle Geli~tirelim", Hiirriyet, 1 $ubat 2002. 

24 Suriye'yle ili~kileri izleme gorevi Eylill1995 tarihU hiikiimet i~i bir tebligle Tiirk Silahh Kuvvetle
ri'ne verildigi i~in ordu zaten Tiirkiye-Suriye ili~kileri konusuyla yakmdan ilgiliydi. Nitekim, A
dana Mutabakatl'na giden siireci ba~latan Genelkurmay Ba~kam'run Suriye suurmda verdigi bir 
beyanat olmu~i Mutabakat'l ise Tiirkiye adma zamarun ildnci Ordu Komutaru General Ayta~ 
Yalman imzala~h. 

25 "Suriye ve iran'la i~birligi YapacaglZ", NTV, 26 Nisan 2003. 
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mik ilit?kilerini geli~tirme kararhhguu dile getiriyordu.26 Tiirkiye'nin giiney 
kom~lUlar1yla ili~kilerindeki yeni yakla§lmm siyasi ve ekonOlnik boyutu ara
smdaki baglanh, Mart 2003'te Ankara'da yaptlan Tiirkiye-Suriye Giivenlik 
i~birligi ToplantlSl'na katIlan Suriye Siyasi Giivenlik Dairesi Ba§karu General 
Gazi Muhammed Kenan'la gorii~tiikten soma ic;i~leri Bakaru Abdiilkadir 
Aksu tarafmdan aC;lk bir §ekilde Hade edildi: "Ulkeler arasmdaki siyasi diya
log ekonomik i~birliginin geli§imi ic;in de uygun arac;lan saglar."27 

Tiirkiye-Irak iktisadi ili§kilerinin Siyasi Ko§uUan 

Korfez Sava§l'nm ardmdan Irak' a uygulanan ambargodan dolayl Tiirkiye 
biiyiik kayba ugradl. Sava~tan soma bOlgede ortaya <;lkan siyasi belirsizlik 
sadeee iki iilke arasmdaki tieareti yava~latmakla kalmadl, ayru zamanda 
Tiirkiye'nin turizm sektoriinii de etkiledi. Bunlara ilaveten, c;e~itli donem
lerde Tiirkiye'ye gec;en Irakh miiltecilerin masraflan ve Kerkiik-Yumurtahk 
boru hattmdan petrol akl~mm durmasl nedeniyle Tiirkiye'nin ugradlgl ka
ylplar da hesaba kahlmahdlr. Bu durumun toplam etkisi Tiirkiye'nin, eko
nomisi biiyiik Olc;iide Irak'la ticarete dayanan Giineydogu bolgesinde daha 
da fazla hissedildi. Bu c;erc;evede, BM ambargosunun sona erdirilmesi, Tiir
kiye aC;lsmdan sadeee ekonOlnik degil, PKK'run etkili oidugu bu bOlge aC;l
smdan siyasi oneme haiz bir sorun haline gelmi~ti. Nitekim, ambargonun 
devammdan duyulan hayal kmkhgl arthkc;a Tiirk liderler de ele~tirilerini 
daha yiiksek sesle dile getirmeye ve BM'nin Irak'a yonelik ambargosunun 
faydaslru sorgulamaya ba~ladllar. Boyleee eski Cumhurba~karu Turgut Ozal 
liderliginde Tiirkiye, Korfez Sava~l'nda ABD'yi yakmdan desteklediyse de, 
sava~m biti~inden herhangi bir fayda saglanamamasl ve ABD'nin baskllan 
sonueu kom~ulanyla ili~kilerini diizeltme flrsatiru kaC;lrmasl, Tiirkiye'nin 
politikalanrun yava~ yava~ degi~tirmesine neden oldu. Tiirkiye'nin ABD'yle 
yakm i~birligi beklenen yaran saglamazken, ambargodan duyulan rahatslz
hk arhp, ambargo artan bir ~ekilde Tiirkiye'nin C;lkarlarma zarar vermeye 
ba~ladlgmda, daha Arahk 1992 gibi erken bir tarihte Biilent Eeevit ikili ili~ki
leri geli~tirme yollanru aramak ic;in Bagdat'ta Irakh liderlerle gorii~meler 
yapml~h. Ankara'run Nisan 1993'de Bagdat'la diplomatik ili~kilerini charge 
d'affaires seviyesinde yeniden tesis etmesinin ardmdan iki iilke arasmda 
resmi ve gayri-resmi diizeyde giderek artan slkhkta <;e~itli ziyaretler gerc;ek
le~tirildi.28 

Bu arada, donemin Ba~bakaru Tansu <;iller Ekim 1993'te ABD'ye ger
c;ekle~tirdigi ziyaret slrasmda Irak'tan Tiirkiye'ye gelen petrol boru hatlan-

26 6rnegin bkz., "Tiizmen: Ko~ularla Ticareti % 30'a <;:lkaracaglZ", NTV, 27 Ocak 2003. 

27 Anadolu Ajansl, 11 Mart 2003. 

28 Robert Olson, "The Kurdish Question and Turkey's Foreign Policy toward Syria, Iran, Russia and 
Iraq since the Gulf War", Robert Olson (der.), The Kurdish Nationalist Movement in the 19905, 
Kentucky, University Press of Kentucky, 1996, s. 102. 
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run ac;llmasl ic;in ABD nezdinde giri~imde bulunduktan soma, 1993 sonu -
1994 ba~mda Ankara'yla Bagdat arasmda bu konuda dogrudan goru~melere 
ba~land1.29 Turkiye'nin bu c;abalan uluslararasl alanda ba~anslz kalsa da, 
Ankara'run Irak'la ticaret ili~kilerini normalle~tirme giri§imleri devam etti. 
1995'in yaz aylarmda bir grup Turk i~adaml iki taraftaki resmi yetkililerin 
de a<;;lk destegiyle Irak'l ziyaret etti. Ardmdan dar iki iilke arasmdaki ticare
tin kolayla~t1nlmasl ve artmlmasl ic;in almmasl gereken onlemleri ic;eren 
resmi bir protokol imzalandl.30 Her ne kadar, Turkiye'nin Irak hukumetince 
de kabul goren c;abalan ABD'nin yaptmmlara yonelik tutumunu degi~tir
meyi ba~aramaml~sa da, Turkiye'nin ~ikayet1eri ve giri§imleri hie; degilse 
ambargonun yumu~ablmasmda etkili oldu.31 BM yaptmmlarmm genel c;er
e;evesi buyuk olc;ude aym kaldlysa da, Kaslm 1999'da istanbul'da yapdan 
AGiT zirvesi Slrasmda Dl~i~leri Bakaru ismail Cem'in BM Genel Sekreteri 
Kofi Annan'la bir araya gelmesi, Biilent Ecevit'in ayru zirve slrasmdaki e;aba
lan,32 aynca DI~i~leri Bakanhgl Muste§an Faruk Logoglu'nun BM yaptmm
lannm durumunu goru§mek lizere Mayls 2001'de Irak'a gitmesi33 gibi adlm
lar BM Glivenlik Konseyi'nin SCR-1254 saylh karanyla Irak'm petrol ihracat 
kotalanrun kaldmlmasma onemli katkl sagladl. 

Sonue; olarak Irak meselesinde Turkiye'nin politikalan ABD'den 0-
nemli olc;ude farkhla§maya ba§laml§tl. Turkiye, Amerikan sava§ uc;aklanrun 
Cekie; Gue; c;erc;evesinde incirlik hava ussunden kalkarak Irak' a operasyon 
dlizenlemelerine izin vermeye devam ettiyse de, Turk lidet'ler aC;lkc;a ~uphe
lerini dile getirmeye ba~laml~lardl. Bu c;ere;evede, Turkiye'yle ABD arasmda 
Irak rejimine kar§1 taklmlacak tutuma yonelik ilginc; bir modus operandi olu~
tu. Turkiye'nin ABD'nin onculiik ettigi yaptmmlara genel olarak uymasma 
kar~lhk, ABD de onemli miktarda petrolun Turk tankerleriyle Habur smlr 
kaplsmdan Tlirkiye'ye kac;mlmasma goz yumdu.34 Zaten BM yaptmmlan 
Turk-Irak smmndaki trafigi tamamen durdurmaml~h. Smirh miktarda glda, 
ilac; ve in~aat malzemesinin ticareti BM kurallarma uygun olarak Irak'tan 
kamyonla petrol getirilmesi kaqnhgmda devam etmi§ti.35 Bu c;erc;evede, ya
sal olarak ve ambargoyu delecek ~ekilde iran, Urdun ve Turkiye'yle yapilan 
yaklt ticareti hem Irak halkmm nefes almasma, hem de bu iilkelerle smlr 

29 Robert Olson, "The Kurdish Question and Geopolitic and Geostrategic Changes in the Middle 
East after the Gulf War", Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, Cilt 17, No 4, 1994, s. 49. 

30 Olson, "The Kurdish Question and Turkey'S Foreign Policy", s. 103. 

31 Irak Ba~bakan Yardunclsl ve Maliye Bakaill Hikmet Al Azawi Kasun 1999'da geldi~i Ankara'da 
Tiirkiye'den Bahh liderleri ambargoya son vermeye ikna etmek iC;in iilkesine kapsamh destek 
vermesini istedi. Bkz., "Iraq Seeks Turkey's Help to End Embargo", Turkish Daily News, 8 Kasun 
1999. 

32 "Annan'a Giiveniyoruz", Ak§am, 23 Kasim 1999. 

33 "Turkey Tries to Find a Way Out of 'Sanction Crisis'; Lo~o~lu to Visit Iraq", Turkish Daily News, 30 
Mayls 2001. 

34 Nicole Pope, "Bridges to Baghdad", Middle East International, 27 Ekim 2000, s. 18. 

35 Hale, "Economic Issues in Turkish Foreign Policy", s. 31. 
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ticaretinin onemli ol<;ude devam ettirilmesine olanak saglad1.36 Slmr ticareti 
duzenlemesi kapsammda Irak'tan Turkiye'ye ta§man kaylth petrol sayesin
de Turkiye yalmzca Arahk 1999'da 19 milyon Dolar kazanml§h.37 Yasa dl§l 
olarak goz yumulan ticaret rakamlan ise bunun <;ok daha uzerine <;lklyordu. 
Fakat yine de, smlr otesi bu yasal ve yasal olmayan mal ah~-veri§i Turki
ye'nin giineydogusunda bOlge halkma onemli bir i~ olanagl saglayan 40 
binden fazla kamyonun bo~ kalarak <;urumesini engelleyemedi.38 

Turkiye bir yandan ambargonun kaldmlmasl i<;in ABD'yi ikna etmeye 
<;ah~mken, diger yandan ambargo kaldmhr kaldmlmaz Irak'la ili~kilerini 
geli~tirebilmek ic;in altyapl hazlrhklan yaparak, iki iilke arasmdaki bom 
hattlm hazlrhyordu.39 Yaptmmlarm Arahk 1999'da yumu§ahlmaslmn ar
dmdan bir Turk u<;agl BM kontroliinde 9 Ekim 2000' de Bagdat' a tlbbi yar
dIm gotiirdu. Bir ka<; giin soma da Turk doktorlan ve ek hbbi yardlm Irak' a 
gonderildi. U;u~lara BM Yaptmmlar Komitesi tarafmdan izin verilmi:;; olsa 
da, Turk basm! hukumetin Bagdat'a buyukel<;i gondererek Irak'la diploma
tik ili:;;kileri ust seviyeye <;lkarmak istemesini vurgulamaktayd1.40 Zaten, 
hukumet a<;;lklamasmm zamanlamasl da sadece Irak'la ili:;;kileri iyile:;;tirme
nin otesinde bazl hedeflerin du:;;uniildugune i:;;aret ediyordu. Tiirk hiikiimeti 
Bagdat'la diplomatik ve ekonomik ili~kilerini normalle:;;tirmek i<;in bir siire
den beri giri:;;imlerde bulunmu§ ve biiyiikel<;i atama karanm ii<; ay kadar 
once alml~h. Fakat, ABD Temsilciler Medisi'nde gorii~iilen Ermeni yanllsl 
karar tasanslyla ilgili olarak AfI1erika'yla ya~anan gerilim Tiirkiye'nin Irak'a 
yonelik politikasmdaki degi~ikligi hlzlandlrml~t1.41 Sonu<;ta, ambargonun 
hafifletilmesiyle Turkiye'nin Irak'a ihracat12000'in ilk 8 aymda %58 artarak, 
246 milyon Dolar'a ula§h. 1999'un ilk 8 aymda bu rakam 164 milyon Do
lar'd1.42 Bazl aksiliklere ragmen, Irak ve Turkiye Nisan 2000' de ikili ticaretle
rinde neredeyse 1991 Korfez Sava~n oncesi rakamlara ula§tllar. Bu ticaretin 
biiyiik boliimu BM kontroliindeki glda-kar~lhgl-petrol anla~maslc;er<;eve
sinde ger<;ekle§tirilmi§, fakat yasadl§l smir ticareti de devam etmi§tir.43 

36 Levent Gurses, "Irak Geri Donuyor", NTV-MSNBC, 20 Ekim 2000. 

37 "Irak Motorininden Hazine'ye 10 Trilyon", Ak~m, 16 Arahk 1999. 

38 Kemal Kiri§<;i, "Turkey and the Muslim Middle East", Alan Makovsky ve Sabri Sayan (der.), 
Turkey's New World, Washington, The Washington Institute for Near East Policy, 2000, s. 43-44. 

39 Pope, "Bridges to Baghdad", s. 18. 

40 Sana Kamal ve Nicole Pope, "End of the Air Embargo?", Middle East International, 13 Ekim 2000, s. 
17. 

41 "Ankara Takes another Step Each Day in Relations with Iraq", Turkish Daily News, 17 Ekim 2000; 
Sami Kohen, "Irak Politikasl Degi~iyor", Milliyet, 12 Ekim 2000. 

42 "Toskay: Irak Buyilk Potansiyele Sahip", NTV, 31 Ekim 2000; "ihracatta Irak Umudu Ye~erdi", 
Diinya, 28 Ekim 2000. 

43 Turkish Daily News, 19 Nisan 2000. 
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Kaynak: Yazarlar tarafmdan "ihracatta Irak Umudu Ye~erdiH, Diinyn, 28 Ekim 2000'deki verilere dayanarak 
haztrlanmI~tlr. 

Ticari ili!?kileri geli!?tirmek i<;in Turkiye aynca Irak'm Turk i~adamlan
na olan bore; sorununu e;ozmek ie;in de onemli e;aba gosterdi. Turkiye'yle Irak 
arasmda Mayls 1999'da uzerinde anla~;nlan bore; odeme plam e;erc;evesinde 
Irak'm 49 Turk ~irketine olan 81 milyon Dolar'hk borcunu telafi edebilmek 
ie;in Irak'tan Turkiye'ye 1 Haziran 1999'da ham petrol pompalanrnaya ba~
land1.44 Bu sorunun r;ozumu Turk ~irketlerini rahatlatarak, Irakh i~adamla
nyla yeni i~ bagIanhlan yapllmaslm te~vik etti. Sonue; olarak, $ubat 2000' de 
Bagdat'ta yapIlan Turk-Irak Karma Ekonomik Komisyonu'nu toplanhsma 
90 Turk ~irketi ve 1000 i~adaml kahldl ve toplanh slrasmda 220 milyon Do
lar'11k sozle~me imzaland1.45 Ekim 2000'de ise bu sefer Devlet Bakam Tunca 
Toskay'm da katIldlgl 33. Uluslararasl Bagdat Sergisi'nde de Turkiye 96 ~ir
ketle temsil edildi,46 Irak Petrol Bakam Amr Rashid Agustos 2001'de Karma 
Ekonomik Komisyon toplanhsl dolaYlslyla Ankara'Yl ziyaret etti ve Turk 
i~adamlanyla goru~tii.47 Hemen ardmdan da Dl!? Ticaret Muste~an Kur~ad 
Tuzmen r;e~itli ~irket1erden 200 kadar temsilcinin katlhmlyla EyIiil 2001' de 
Irak' a giderek Turk firmalan ir;in yeni i~ baglanhlan kurmaya c;ah~h.48 

Turkiye'nin Irak'ta ambargo somaSl donemi degerlendirme r;abalan 
petrol ve dogal gaz sektCirlerine de yayllml~h. Bir yandan Turkiye'yle Irak 
arasmda dogal gaz boru hath in~asl ir;in goru~meler ba~larken, diger yandan 
TPAO, BOTA$ ve Tekfen ambargonun sona ermesinin hemen ardmdan r;e
~itli dogalgaz projeleri ba~latabilmek amaclyla Irakh yetkililerle temaslarda 
bulundular.49 Son olarak, Irak Petrol Bakam Amr Rashid Temmuz 2001'de 
yaptlgl ar;lklamada Irak'a yonelik BM ambargosu kalkar kalkmaz Irak'm 
Turkiye'nin guney bolgelerine dogalgaz gondermeyi ve bunun ir;in bir boru 

44 Turkish Daily News, 25 Maps 1999. 

45 "ihracah,uar Hazlr Ohm! Kom~u Ticareti Geli~ecekH, Dunya (ihracat Dunyasl), 31 Mart 2000. 

46 "Toskay: Irak Biiyiik Potansiyele Sahip", NTV, 31 Ekim 2000. 

47 "Irak Umutlan Yeniden Ye~eriyor", Para, No. 361, Agustos 2001, s. 28. 

48 "Irak' a Tren Seferleri Ba~hyorH, Hurriyet, 2 Eyli.il 2001. 

49 "Irak Dogal Gazl Tiirkler Tarafmdan t~letilecekH, Ak~am, 3 Mart 1999. 
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hath in~;a etmeyi kabul ettigini teyit etti,50 Enerji alanmda olumlu bir ba~ka 
geli~me de Tiirk Petrolleri Uluslararasl Sirketi'nin (TPIC) Kuzey Irak'ta 20 
petrol kuyusu a~mak ve i~letmek i~in yapllan ihaleyi kazanmasl ve Kaslffi 

. 2000' de Irak hiikiimetiyle anla~ma irnzalamaslyd1.51 

Tiirkiye aynca iki iilke arasmda normal ticaret ilir;;kilerinin geli~tirile
bilmesi i~in gerekli altyaplyl hazlrladl. Devlet Bakam Tunca Toskay'm Ekim 
2000' deki Irak ziyareti slrasmda 20 Ylldlr kapah olan Tiirkiye-Bagdat demir
yolu hattmm yeniden a~llmasl i<;in anla~ma imzalanmaslmn ardmdan Bag
dat demiryolu 2000'in sonuna dogru mal ve yolcu ta~lmaclhgma a~lld1.52 
Toskay'm Irakh yetkililerle gorii~meleri slrasmda ticaretin yogunlugundan 
dolayl Habur'un 10 km. kadar giineyinde ikinci bir Slmf kaplslmn a~Ilmasl 
plam da ele ahnml~,53 yeni kapmm a~dmaS1yla Tiirkiye'nin Irak' a yonelik 
ihracahmn artmasl ve Tiirkiye'nin Irak'a en fazla mal ihra~ eden ii<; iilke 
arasma girmesi planlanml~h.54 

Tiirk-Irak ili~kileri son hlzla geli~ir ve Tiirk karar vericilerle i~adamlan 
ambargonun kalkmasml beklerken, 11 Eyliil saldmlan He ardmdan gelen 
ABD'nin Irak' a miidahalesi Tiirkiye'nin Irak'la siyasi ve dolaylslyla ekono
mik ili~kilerini daha da karma~lk hale getirdi ve bu durum hem karar verici
lerde, hem Tiirk i~ diinyasmda, hem de kamuoyunda rahatslzhga neden 
oldu.55 11 Eyliil'de Washington'a ve New York'a diizenlenen saldmlardan 
soma Tiirkiye'nin Irak'la ili~kilerinin aym olamayacagma dair ilk i~aretler 
hemen ahnmaya ba~landl ve 50.285 kamyon ve 16.000 tanker giiciine ula~an 
Irak'la Slmr ticareti 18 Eyliil2001'de tamamen durdu.56 Bu iilkeyle ticari ili~
kilerin Tiirkiye i<;in onemine i~aret edecek ~ekilde, Tiirkiye'nin en onemli 
miittefiki ABD'nin 2003'00 ilk aylarmda Irak'a miidahale diizenleme olaslh
gmdan soz edilmeye ba~landlg1 donemde bile, hiikiimet Irak'la ili~kileri 
geli~tirme ~abalarma devam etti. Devlet Bakam Kiir~ad Tiizmen Ocak orta
smda 350 Tiirk i~adamlyla birlikte Bagdat'l ziyaret ettiP Bu giri~im, Tiirki
ye'nin ABD'nin yakla~an Irak operasyonuna kaqn gii~lii muhalefetinin ilk 
i~aretlerinden biriydi. TBMM'nin ABD'nin Irak'a Tiirk topraklarmdan sal
dlrmasma imkan saglayacak tasanyl 1 Mart 2003'te reddetmesiyle Tiirk
Amerikan ili~kileri dibe vurmu~ olsa da, Amerikan operasyonu sornasmda 
klsa bir siire dii~ii~ ya~ayan Tiirk-Irak ticaret rakamlan yine artmaya devam 
etti. Ustelik bu durumun, Irak'ta devam eden siyasi kaosun Tiirk firmalan-

50 "Irak'la Boru Hath Anla1;lmasl", Milliyet,31 Temmuz 200l. 

51 Cumhuriyet, 15 Kaslffi 2000. 

52 Cumhuriyet, 12 Ekim 2000 ve Milliyet, 31 Ekim 2000. 

53 "Irak'la Tiearl Baglanblar Geli1;ltiriliyor", NTV, 29 Ekim 2000. 

54 "Miiste1;lar Tiizmen'in Irak Pazan Beyanab", Sabah, 6 Kaslffi 2000. 

55 "Yl1maz: Irak'm Toprak Biitiinliigii Korunmah", Tiirkiye, 14 Mart 2002. 

56 Nazh Iheak, "Yanll1;l Yapma Sonra Yanarsm", Yeni Safak, 9 MaylS 2002. 

57 "Tiizmen'in Bagdat <;:lkarmaslna ilgi Yogun", NTV, 8 Oeak 2003. 

117 



ULUSLARARASIILI~KII.ER 

mn i.i.lkedeki c;ah~malanm onemli OlC;iide klsltladlgl bir donemde meydana 
Tiirk i~adamlarlmn bu i.i.lkede sagladlgl baglantllarm onemine i~a

ret etmektedir. 

Gte yandan, BM Giivenlik Konseyi'nin 22 Mayls 2003 tarih ve 1483 
nolu karanna uygun olarak BM'nin Gncelikli MaHar Listesi'ne daml olarak 
imzalanan 850 milyon Dolar'hk sozle~meden 756 milyon Dolar'l Tiirk firma
Ian tarafmdan gerc;ekle~tirildi.58 Tiirk-Irak ticari ili~kileri ic;in ba~ka bir 0-
nemli adlm Agustos 2003'te Kerkiik-Yumurtahk boru hattmdan petrol ak
maya ba~lamaslydl.59 20 Kaslm 2003'te Irak gec;ici hukiimeti lided Celal 
Talabani'nin Ankara'yl ziyareti slrasmda konu~an Devlet Bakam Kiir~ad 
Tiizmen, hem Irak hiikiimetinin PKK'ya kar~l i~birliginin oneminden hem 
de Tiirkiye'nin Irak'm altyaplslm yeniden in~a etmeye istekli oldugundan 
bahsetti. Talabani ise cevap olarak Irak gec;ici hiikiimetinin i.i.lkede mC;bir 
terorist faaliyete izin vermeyecegini belirterek, Tiirk kamyon ~oforlerinin ve 
i~adamlanmn giivenligini saglama sozii verdi. Ziyaret slrasmda aynca yeni 
bir smIr kapIsmm daha ac;llmasl konusunda anla~maya vanld1.60 Son olarak, 
iki i.i.lke arasmda Arahk 2003'te imzalanan bir protokolle ikinci bir smir kapl
smm aC;llmasIyla ilgili gorii~melere ba~lanmasma, smu kapllarmdaki sorun
Ian c;ozmek ic;in haftada bir kez diizenli toplanhlar yapllmasma, iki iilkenin 
smir yetkilileri arasmda klrmlzl bir telefon hath kurulmasma, Slmr kaplla
nndaki yetkililerin ve slmrdan gec;en kamyonlarm saYlsmm arttmlmasma, 
Nusaybin-Kaml~h-Musul demiryolunun tam kullamma ac;Ilmasma ve Nisan 
2004' de Ankara'da Tiirk-Irak Karma Ekonomik Komisyonu toplanhslmn 
duzenlenmesine karar verildi,61 

Tiirkiye-iran iktisadi ili§kilerinin Siyasi ~artlan 

Daha once de belirtildigi gibi Tiirkiye'yle iran arasmdaki ticaret, iran-Irak 
Sava~l slrasmda h~r iki i.i.lkenin de ithalat ihtiyac;lanm kar~llamak ic;in Tiir
kiye'ye yonelmesiyle zirve noktasma ula~ml~h. Tiirkiye'nin yaklnllgl, malla
nmn satllmasl ve naklini hem daha kolay hem de daha hlZh klhyordu. 
1983'e gelindiginde Tiirkiye'nin iran'a ihraeatl $ah doneminin son yllma 
oranla 25 kat artarak rekor seviyeye ula~makla kalmaml~, aym zamanda 
iran Tiirkiye'nin en onemli tieari ortaklarmdan biri haline gelmi~ti.62 DolaYl
slyla ABD, remne krizinin sonucu olarak iran'm mal varhgml dondurup, 
iran islam Cumhuriyeti'ne ticaret ambargosu uyguladlgmda, Tiirkiye yaptl-

S8 "Irak'm Yeniden Yaprlandmlmasl", DEiK, http://www.deik.org.tr (Eri~im tarihi: Arahk 2003). 

59 "DTM: Irak'a ihracat Siirecek", NTV, 31 Mart 2003; "Kerkiik-Yumurtahk'tan Sevkiyat Ba~lad{', 
NTV, 13 A~ustos 2003. 

60 "Tiizmen, Teror Orgiitlerinin Bu Bolgede Bannmalan Onlenmeli", Zaman, 19 KaSlm 2003. 

61 "Irak'm Yeniden Yaprlandtrrlmasl", DEiK, http://www.deik.org.tr (Eri~im tarihi: Arahk 2003). 

62 Henri Barkey, "The Silent Victor: Turkey's Role in the Gulf War", Efraim Karsh (der.), The Iran
Iraq War: Impact and Implications, Londra, MacMillan, 1989, s. 133-135. 
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ve 

sahaSl 
anla~dmaslyla, itibaren Turkiye ve iran, ikili ekonomik ili~ki1erini 
geli~tirmeye yogunla~abildi1er. 

Humeyni'nin Haziran 1989'da oliimiiniin ardmdan iran'da devrim 
soyleminin yumu~amaSl da her iilkeye . birbirleriyle ili~kilerinde 
pragmatik bir yakla~nm irnkan tarudl. 1997' de 
Hatemi'nin iran Cumhurba~kam olarak se<;ilmesi ve 2001'de 
se<;imleri kazanmasl, Abdullah Ocalan'm 1999'da yakalanmasl ve 
Hizbullah'mm 2000'de Turk giivenlik giil;leri tarafmdan yok edilmesi, 
kiye'yle iran arasmdaki ikili siyasi ilif?kileri canlandlrmanm oniindeki 
leri kaldlran olumlu gelif?meler arasmdadlr. 

iki iilke arasmdaki siyasi ili~kilerin sonunda dogru yonde ilerledigine 
dair if?aretlerden biri, uzun bir tereddiit ve kararslzhktan sonra Tiirkiye'nin 
dogu bolgelerindeki ihtiyacl kar§llayabilmek i<;in iran' dan dogalgaz almayt 
kabul etmesiydi. Uzun miizakerelerden sonra 228 milyar metrekiipliik, 23 
milyar Dolar degerindeki iran gazlmn 25 yd siireyle ahnmasma yonelik an-

63 Michael Bishku, "Turkey and its Middle Eastern Neighbors since 1945", Journal of South Asian and 
Middle Eastern Studies, Cilt 15, No 3, ilkbahar 1992, s. 68. 

64 Ibid. 
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la~ma Ba~bakan Necmettin Erbakan tarafmdan Agustos 1996' da imzalandl. 65 

Ne var ki anla~ma, ABD Bal?karu Clinton'un iran-Libya Yapbnm Kanunu'nu 
(Iran-Libya Sanctions Act - ILSA) Agustos 1996'da onaylamasmdan sadece 

sonra imzalanml~h. iran-Libya Yaptmm Kanunu, Libya ve i
ran'la i~ uluslararasl ~irketlere yaptmmlar uygulanmasml ongormek
teydL Washington'un memnuniyetsizligine ve aktif olarak kaqn <;;lkmasma 
ragmen, Tiirkiye lsrarla ILSA'run iran'la ("yatmm"dan farkh olarak) ticaret 
yapIlmasma izin verdiginde lsrar etmi~tir. Tiirkiye aynca, Tiirk-iran gaz 
anla~masml yeni kanunun kabuliinden once Mayls 1995'te teati edildigi i<;in 
bu anla~marun yaptmmlardan muaf oimasI gerektigini ileri siirdii.66 

iran Cumhurba~karu Rafsancani'nin 1996'da Ankara'YI ziyareti Slra
smda Tiirkiye'nin hem enerji alanmda hem de giivenlik ve savunma alarun
da i~birliginde lsrar etmesi iizerine, Clinton yonetimi Tiirkiye'nin iran'la 
ili~kilerini geli~tirmesinden duydugu memnuniyetsizligi belirterek, iki iilke 
arasmdaki savunma i~birligini ABD'nin ho~ kar1}Ilamayacagl mesajlru iletti.67 

Buna ek olarak, Washington, bir NATO miittefiki olan Tiirkiye'nin kitle im
ha silahlan gelh;;tiren bir iilkeyle askeri ili~kilerini geli~tirmeye <;ah~masmm 
ah~Ilmadlk bir durum oldugunu ifade ederek, Ankara'dan Tahran'la bu 
~ekilde bir ili1}ki geli~tirmeyi durdurmaslru istedi.68 Tiirkiye sonunda Tiirk
iran gaz ticaretine yonelik Amerikan muhalefetini a~mayl ba~ardl ve 30 
Temmuz 2001' den itibaren iran'dan dogal gaz almayl kabul etti.69 iran tara
fmdan in~a edilen 6l<;iim merkezinin in1}asmm kalitesiyle ilgili anla~mazhk
lara ve gerilime ragmen, iran dogal gazmm Tiirkiye'ye pompalanmasl 11 
Arahk 2001'de ba~lad1. Bu durum iki iilke arasmdaki ekonomik ve siyasi 
ili~k,ilerde yeni bir donemin ba~ladlgma i~aret ediyordu,7O 

Tiirkiye'yle iran arasmdaki siyasi ili~kilerin yumu~amaslru ve gaz an
la~masml takiben ekonomik alanda ba~ka yeni geli~meler de oldu. ilk ola
rak, Dl~ Ticaret Miiste~an Kiir~ad Tiizmen beraberindeki 120 i~adamlyla 
birlikte Mayls 2000'de iran'l ziyaret etti. Tiizmen'in iranh yetkililerle gorii~
meleri slrasmda Tiirk-iran i~ konseyi'nin kurulmasmdan, yllda 1.5 milyar 
Dolar vergi kaybma neden olan yasadl~l petrol ge<;i~inin durdurulmasma ve 
iranll yetkililerin Ekonomik i~birligi OrgiitU'nii (ECO) ortak pazara donii~
tiirme onerisine kadar <;e~itli konular ele ahnd1.71 6 Kaslm 200l'de kurulan 

65 Sabri Sayan, "Turkey and the Middle East", Journal of Palestinian Studies, Cilt 26, No 3, ilkbahar 
1997, s. 52. 

66 Hillary Mann, "Iran Sanctions Violations- The Challenge for Washington", Policy Watch, No 245, 5 
Ma)'lS 1997. 

67 Alan Makovsky, "Erbakan on the Ropes", Policy Watch, No 239, 12 Mart 1997. 

68 Ugur AkmCI, "US Frowns upon Rafsanjani's Visit to Turkey", Turkish Daily News, 23 Arahk 1996. 

69 Cumhuriyet,3 Agustos 2000. 

70 "iran Dogalgazl Devrede", MilIiyet, 11 Arahk 2001. 

71 "iran ile Slcak ili~kiler", NTV 31 Mayls 2000. 
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Tiirk-iran it? Konseyi, ilk toplanbsml Cumhurba~kam Ahmet Necdet Se
zer'in Haziran 2002' deki ziyareti slrasmda Tahran'da gerc;ekle§tirdi.72 Ar
dmdan, Haziran 2003'te istanbul'da gen;ekle§tirilen ikinci toplanb slrasmda 
"iran haftasl" diizenlendi.73 Daha sonra, Devlet Bakam Kiir§ad Tiizmen E
kim 2003'te beraberindeki 300 ki§ilik i§adaml heyetiyle Tahran'l ziyaret etti 
ve iranh i§adamlanyla yapllan gorii§melerde 200 milyon Dolar'hk sozle§me 
irnzalandl. Gorii§me slrasmda iran 2004' den itibaren 5 yll ic;erisinde Tiirk 
maHarma uyguladlgl giimriik ve vergileri % 4 civanna indirmeyi taahhiit 
etti. Taraflar aynca yeni 81mr ticaret merkezleri kurma konusunda anla§tI
lar,74 

Bu arada, iran'dan Tiirkiye'ye nakledilen dogal gazm kalitesi ve fiya
byla ilgili tart1§malar 2002-2003 boyunca devam etti. AKP hiikiimeti daha 
once imzalanan antla§mayl yeniden miizakere etmek isteyerek, dogal gaz 
fiyatmm du§iiriilmesini gorii§mek amaclyla Arahk 2003'te bir heyeti Tah
ran'a gonderdi.75 iran, ba§langl<;;ta £iyab yeniden miizakere etmeyi reddet
tiyse de, Tiirkiye'nin gaz almaktan tamamen vazge<;;ecegini duyurmasl iize
rine £iyatI dii§iirmeyi kabul ederek anla§manm siirmesini sagladl. 

Grafik 2: Tiirkiye-lran Ticaret 1li~kileri (Bin ABD $) 
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Kaynak: Yazarlar tarafmdan ~u kaynaklardaki veriler esas almarak haZlflanllli~br: 'TUrkiye ile iran Ortak Ticaret 
ve Yabnm Arayl~mda', Dilnya (ihracat Dilnyasl Eki), 28 Nisan 2000; istanbul Ticaret OdaSl, iran Ulke 
Etiidil, 2001; ve DEiK, jran Ekonomisi ve Tilrkiye ili$kileri, Temmuz 2003, http://www.deik.org.tr. 

iki iilke arasmda haia. c;oziilememi§ sorunlar olmasma ragmen, son ge
li§meler Tahran ve Ankara'mn ikili ili§kilerini geli§tirmek ic;in ugra§hklanm 
gostermektedir. Cumhurba§kam Ahmet Necdet Sezer'in Haziran 2003 orta
larmda Tahran'l ziyareti taraflann oturup sorunlanm konu§abildigini gos-

72 "iran Ekonomisi ve Ttirkiye ili$kileri", DEjK; http://www.deikorg.tr (Eri~im tarihi: Temmuz 
2003). 

73 "300 iranh i~adanu Tfukiye'ye Gelecek ... ", Milliyet, 20 Haziran 2003. 

74 "Tiizmen: iran Gezisinde 200 Milyon Dolarhk Yeni Kontrat irnzalandl", Milliyet, 3 Ekim 2003. 

75 "iran, indirim PazarlIgl Ba$ladlgl Goo GaZl Kesti", Milliyet, 21 Arahk 2003; "Iran, Tfukiye'ye 
Dogalgaz AkI~nu Kesti...", Milliyet, 18 AralIk 2003; "iran: Dogalgaz Anla~masilll Yeniden Giirti~
meyecegiz", Milliyet, 25 Ekim 2003. 
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U ....... 'l"" .. ve iktisadi 

Tiirkiye He Suriye arasmdaki siyasi sorunlar gec;;mi!;lte iki iilkenin ticari ili~ki-
lerini yonde etkilemi;;tL alanlarda 

S1mr 

da, noktasml rlLI<1 •• " 

irnzalanmasmm ardmdan iki iilke 
laml~ ve ikili ili!;lkileri giic;;lendirmek 
kat kapsammda bir denetim sistemi geli~tirilmi!;l, iki iilkenin gUvenlik yetki-

. lileri diizenli olarak bir araya gelmeye ba§laml§ ve iki Turk gUvenlik uzmam 
$am'a tayin edilmh;;tir.77 

Babasl HafIz Suriye Cum-
hurba§kanllgma ve vermesi ili§kile-
rin daha da gelh;;mesinin oniinu ac;;t1. atmosferin iyi-
le§mesinin etkileri sure iktisadi ili§kilerin 
yapIsl ve artan ticaret hacminde goriildii. 1999'da Dolar olan 
iki iilke ticaret haemi, 2000' de 724.7 milyon Dolar' a <;tkb ve boylece Tiirkiye 
Suriye'nin dorduncii biiyiik ticaret ortagl haline geldi?8 Aym donemde, 
ticaretin artmasmI kolayla§hrmak ic;;in Temmuz 1999'da demiryollan ile 
denizyolu ve havayolu ta§lmaClhgImn ortak geli§tirilmesi ic;;in ikili i§birligi 
ongoren ula~nm alarunda bir Tiirk-Suriye i§birligi protokolii imzalanarak 
yiirurliige sokuldu.79 

76 "Sezer Oniimfudeki Hafta iran' a Gidiyor", NTV, 14 Haziran 2002. 

77 Alan Makovsky, "Ecevit's Turkey: Foreign and Domestic Prospects", PolicyWatch, No 398, 16 
Temrnuz 1999. 

78 DL'? Ekonomik ili~kiler Konseyi'nin (DEiK) verileri; "Suriye He Ticari ili~kiler Istruyor", NTV, 15 
Haziran 2001; "Tfukiye-Suriye Ticari ili1jkileri Istruyor", NTV, 20 Haziran 2001; ve istanbul Ticaret 
Odasl, Suriye Gike Etiidii, Istanbul, istanbul Ticaret Odasl, 2000. 

79 Anadolu Ajansl, 12 Temrnuz 1999. 
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Kaynak 

Ekonomik ili$kilerin Siyasi C;ert;;evesi 

~~-iilra~a::l lIithalat 

DToplam 

haZlrlanmj~tlr: Istanbul Ticaret Suriye 
ve T.e Ba~bakanhk DV;; Ticaret Miist~arh!ll, 

Ekonomisi ve Turkiye-Suriye Ekonomik ve Ticari ili§kiieri, 

birlikte 1998'de 
etmesinin ardmdan,80 iki iilke, 

yeniden canlandlrmaya verdi. Karma 
Mayls 2000'de $am'da duzenlenen toplantlSI Slra

belgesi imzalanarak, iki iilke arasmda 1974'de imzala
nan ticaret anla~masma uygun olarak Suriyeli ve Turk i~adamlarmm goru§ 
ah~veri§inde bulunabilmeleri i<;in ozel bir konsey kurulmasl, iki iilkenin 
ticaret odalan arasmdaki ili~kilerin ve temaslarm arttmlmasl ile kar§lhkh 
yahnmlann korunmasl ve <;ifte vergilendirmenin onlemesiyle ilgili anla~ma
lann imzalanmasl karara bagland1.81 Ziyaret slrasmda 100 Turk ~irketini 
temsil eden i§adamlan Suriyeli meslekta§lanyla 400 milyon Dolar'11k soz
le§me imzaladllar. Ziyaretin sonunda da hem Turk urunlerini Suriyeli i§a
damlarma tamtmak hem de Turkiye'nin Suriye araclhglyla ihracabm arthra
bilmesi ir;in Turk mallanm Korfez iilkelerinde tamtabilmek amaClyla 8 Ma
YIS 2000'de $am'da Turk ihracat Urunleri Fuan (Made in Turkey 2000) ac;ll
d1.82 Bu arada, 1993'ten beri i§lemeyen Turkiye-Suriye tren baglantlslmn 
2001 ba§larmda yeniden a<;llmasl da ild ulke arasmdaki ticareti daha da ko
layla§trrd1.83 

Karma Ekonomik Komisyon toplantlSlmn ardmdan DI§ Ekonomik i
li§kiler Konseyi (DEiK) Suriye'yle ortak i§ konseyi kurulmasl i<;in <;ah§maya 
ba§ladl ve Turk-Suriye i§ Konseyi'nin ilk toplantlsl Haziran 2001'de istan
bul'da ger<;ekle§tirildi. Toplanhda Devlet Bakam Recep Onal ve Suriye Eko-

80 Diinya (jhracat Diinyast), 3 Mart 2000. 

8! "KEK protokoliine irnza", NTV, 10 Mayls 2000. 

82 "Suriye Beyaz Sayfa A"h", Diinya (jhracat Diinyasl), 26 Mayls 2000. 

83 "iran ve Suriye'ye Tren Seferleri", NTV, 13 $ubat 2001. 
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nomi ve Dl~ Ticaret Al Imadi i~ Konseyi Kurucu AnIa~masl'm imza-
laddar.84 Suriyeli Turkiye'yi ziyareti slrasmda hukumetinin Turki-
ye'yle en ust If?birligine istegini vurgularken, aym geziye katl-
Ian $am Ticaret Suriyeli ~irket-
lerle ortak yatmmlar iilkelerine slflr gum-
rukle gondererek Suriye'nin kom~;ulanyla yapml~ oldugu serbest ticaret 
anla~malarmdan yararlanabilecegini belirtmesi iki iilke arasmda artan i§bir-
liginin geldigi noktaya etti.85 

Suriye'nin ekonomide yeni yaplsal reformlar ile sanayi, petrol-dogal 
kaynaklar He tanm ve turizm alanlarmda yeni yahnffi projeleri ba§latma 
karan da Turk firmalan ic;in yeni flrsatlar sagladl. Bu c;erc;evede, Kaslm 
2000'de iskenderun'dan bir Turk i§adaml heyeti $am ve Halep'i ziyaret ede
rek, Suriyeli meslektaf?lanna Turk §irketlerini tamthlar. Ardmdan, Suriye 
Buyukelc;isi Muhammed Said Ai Bunni, Arahk 2000' de hukumeti adma yap
hgl aC;lklamada Turk §irketlerini Suriye hukumeti tarafmdan tasarlanan yeni 
projelere sermaye katlhmmda bulunmaya davet etti.86 Buyukelc;i 2001 Ma
YIS'! sonuna dogru da hukumetinin Turk ~irket1erinin yeni projelere kahh
mlm gormek istedigini tekrar ederek, Turk ~irketleri ic;in i§lemleri kolayla~
tlrmak amaClyla Suriye'nin iki iilke arasmda vizenin kaldmlmasl ic;in gerekli 
hazlrhklara ba~ladlgml duyurdu. Al Bunni aynca iki iilke arasmdaki dl§ 
ticaret hacminin 400 milyon Dolar'dan 2001' de 1 milyar Dolar' a C;lkhgmm 
alhm c;izerek, iki iilkenin ticaretlerini daha da arttlrma potansiyeli oldugunu 
vurguladl. 87 

Suriye aynca MIslr dogalgazmm Turkiye'ye ta§mmasl ic;in Urdun ve 
MIslr'la anla§malar imzalayarak, Suriye Enerji Bakam araClhglyla bu anla§
malan resmen Turkiye'ye sundu. Aynca, Suriye tarafmdan Turkiye'ye Suri
ye dogalgazlmn dogu Avrupa iilkelerine ta§lnmasl ic;in de bir proje oneri
sinde bulunuldu. Suriye'nin sahip oldugu 225 milyar metrekupliik do gal 
gaz rezervlerinin Turkiye'nin Antep-GAP ve Adana-iskenderun bolgelerin
den sadece 250-300 kilometre uzakta bulunmalan da bir ba§ka olasl i§birligi 
alamna i~aret ediyor: Suriye rezervlerini Turkiye'nin guneydogusuna tal;il
yacak bir dogalgaz boru hattmm in~asl bolgenin ihtiyac;lanmn kar~llanmasl 
ic;in verimli bir yol olabilir.88 Nitekim, Suriye'nin Ankara Buyukelc;isi Mayls 
200l'de bir aC;lklama yaparak, Turkiye'den BOTA$'la Suriye'den Enerji Ba
kanhgl'mn petrol ve dogalgaz ara§hrmasmda i§birligi yapabilecegini aC;lkla-

84 "Suriye He Ticari tIi~kiler ISilllyor", NTV, 15 Haziran 2001. 

85 "Tfukiye-Suriye Ticari tIi~kileri ISilllyor", NTV,20 Haziran 2001. 

86 "Suriye'de Y aplsal Reformlar Ba~ladl, Projeler Goriiciiye <;:IktI", DUnya (ihracat DUnyasl), 22 AralIk 
2000. 

87 "Giri~imcHere Suriye Frrsah", Diinya, 2 Mayls 2001. 

88 "Tfukiye-Suriye Ticaret iIil;;kileri", Tiirkiye'nin Sam Bilyi.ikel~ilil1;i tarafmdan hazrrlanan rapor, 
AralIk 1996. 
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dl. Planlanan projeye gore Suriye dogalgazl once Turkiye'ye gelecek, bura
dan Avrupa pazarlarma ta;;macak. Ote yandan, Urdiin yoluyla Mlslr'dan 
gelen dogalgaz boru hattI da Suriye'den gelen boru hattlyla birle;;tirilerek 
Turkiye'ye ulagtmlacak. Buyiikel<;i aynca Suriye'nin Mlslr, Liibnan, Urdun, 
Suriye, Turkiye ve Irak arasmdaki elektrik ~ebekelerinin birle~tirilmesine 
yonelik plan ve giri~imlerinden de bahsetti.89 

Bu arada, Turkiye $am'm Hatay'la ilgili iddialarmdan vazge<;mesi de 
dahil <;egitli talepler ic;in "Prensipler Bildirgesi"ni ilan ederek siyasi ili~kileri 
daha da geli§tirmeye <;ah~lyordu. Fakat Suriye, once iyi ili~kiler kurmayl, 
daha soma onemli siyasi sorunlan zamanla <;ozmeyi tercih ettigini belirterek 
bildirgeyi imzalamakta tereddiit ettiginde, Turkiye'nin bu yakla§lml da ka
bul edilebilir buldugu goriildu.90 Nitekim, Suriye Genelkurmay Ba~kanl 
General Hassan Turkmani'nin Haziran 2002' de Ankara'yl ziyaret etmesi ve 
askeri egitim ve i~birligi <;er<;eve anla~masmm imzalanmasl ikili ili~kilerin ne 
kadar ileri gidebilecegini gosterdi. Bu anla~maya gore Suriyeli subaylar Turk 
Silahh Kuvvetleri'nin askeri egitim kurumlarmdan yararlanabileceklerdi.91 

Bu arada ABD'nin Irak'l i§galinin yakla§tlgl donemde Turkiye ve Su
riye yetkilileri bir araya gelerek bu sava~l onlemenin bir yolunu bulmaya 
<;ah§t1lar. Bu <;er<;evede, donemin Ba§bakaru ve ~u anki Dlgigleri Bakaru Ab
dullah Gill Ortadogu turu kapsammda Suriyeli liderlerle bolgedeki geli§me
leri degerlendirmek ic;in 4 Ocak 2003'te $am'a gitti.92 Cul'un ziyaretinden 
birkac; hafta soma da Devlet Bakaru Kurgad Tuzmen 31 Ocak 2003'te $am'l 
ziyaret etti ve Suriye'yle serbest ticaret bolgesi kurulmasl olaslhgmdan bah
setti.93 Tuzmen'in Bagdat' a gerc;ekle§tirdigi benzer bir ziyaretten soma 
$am' a gitmesi, Ankara'yla bolge illkelerinin bagkentleri arasmda ya§anan 
diplomasinin yogunluguna ve bolgede sava§l onlemek ic;in Ankara'run girig
tigi son dakika c;abalarma igaret etmekteydi.94 

Irak'm i~galinin ardmdan ABD'nin Turkiye'nin Suriye'yle ili~kilerinde 
dikkatli olmasl ic;in yaptlgl baskmm artmasma ragmen, Ankara Suriye'yle 
siyasi ili~kilerini geli§tirmeye devam etmekte kararh gorunmektedir. Turki
ye aynca israil, Filistin Yonetimi ve Suriye arasmda imzalanabilecek olasl bir 
ban§ anla§maslrun Turk ticari ve i§ yatmmlan ic;in, ozellikle de Suriye, Lub
nan, Bah $eria ve Cazze'deki Turk in§aat ~irketleri i<;in ekonomik flrsatlar 

89 "Suriye'nin Biiyiik Yatmm Plaru Tfukiye i<;in Frrsatlar Yaratabilir", Diinya, 21 Maps 2001; Jear 
Christophe Peuch, "Turkey: Many Obstacles I-Hnder Contacts with Neighbors", Radio Free Europe 
Radio Liberty, 22 Mart 200l. 

90 Suriye Biiyiikelc;isi Muhammed Said Al Bunni'yle yap!lan siiyIe~i, Ankara, Haziran 2002. 

91 "Ankara-Sam ili~kilerinde Yeni Diinem", NTV, 9 Haziran 2002. 

92 "Ba~bakan Gill Suriye' de ... ", Milliyet, 4 Ocak 2003. 

93 "Tiizmen Goes to Damascus", Turkish Daily News, 30 Ocak 2003. 

94 "Tiizmen: Suriye ile Serbest Ticaret Giindemde", NTV, 31 Ocak 2003. 
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siyasi sorunlarm 
da geli~ebilecegine 

kurmur;,;tur. AKP'nin Kaslm 
bu iilkelerle ili~kilerini 

uygun bir ortam goruf;iu de genel kabul 
AKP'li bakan ve milletvekilinin islam! kimliklerini one 

bir yana, partide aynca Kiir~at Tiizmen gibi, onceki donemlerde 
Tiirkiye'nin kom~u iilkelerle ili~kilerini geli~tirmesini savunan biirokratlar 
da bulunmaktadlr. Nitekim, uygulamaya bakhglmlzda da, Mart 2003'teki 
Irak Sava~l!na ve Turkiye'nin iran, Suriye ve Irak'a yonelik politikalarmdan 
dolaYl Tiirk-Amerikan ili~kilerinde ya~anan gerilime ragmen, Ankara yakm 
Ortadogu kom~ulanyla siyasi ve ekonomik baglanm geli~tirmeye devam 
etmekte oldugunu gormekteyiz. 

Ekonomik i~birliginin geli§tirilmesi ve siyasi ili~kilerin iyile~tirilmesi 
ic;in 1990'larm sonlarmdan beri ba~lat11an kar~lhkh c;abalara ragmen, aradan 
gec;en sure ic;erisinde elde edilen sonuc;lar, ekonomik alanda ilerleme sagla
yabilmek ic;in bu iilkelerin once koklii ve uzun siireli siyasi sorunlarma c;o
ziim bulmalan gerektigini gostermektedir. Irak'm gelecegi ve bu iilkedeki 
Kurtlerin statiisiinde ya~.anan belirsizlik, Turkiye ve iran'da dinin siyasi 
ya~amdaki asimetrik yeri, iran'm Tiirkiye'deki Kiirtlere yonelik belirsiz tu
tumu, Suriye'nin Hatay konusunda heniiz aC;lkhga kavu~maml~ iddialan, 
hala c;ozum bekleyen su payla~lml sorunu ve benzeri siyasi gerilimler Tiir
kiye'nin Ortadogu' daki kom~ulanyla ili~kilerini golgelemeye devam etmek
te ve bu iilkelerle geli~tirilebilecek ekonomik ili~kilerin c;erc;evesini slmrla
maktadlr. 

95 Olson, "The Kurdish Question and Turkey's Foreign Policy", s. 87-88. 

96 "Suriye ile 'Su' Meselesi Gorii~illecek", NTV, 30 Tenunuz 2003. 

126 



flserseri devlet" ve 
Suriye'yle ili1?kilerini geli~tirme ","u'Jcuau 
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gerilimi arttlrdl. Tiirkiyefnin Nisan 2003 
Bakam Colin Powell'm iran ve Suriye'ye yonelik sU(;lamalannm "medeni
yetler sava~l" imajl olu~turabilecegi yolundaki uyansHun ardmdan,97 ABD 
Temsilciler Meclisi iiyesi Robert Wexler'm Ankara'yl ziyareti slrasmda yap
hgl a<;lklamada Irak Sav~l devam ederken Tiirkiye'nin iran ve Suriye'yle 
yakm ili~kilerine tamk olmaktan rahatslz olduklanm ve Tiirkiye'nin politi
kalanm degi~tirme olaslhgmdan endi~e duyduklarml Hade etmesi, a<;lk<;a iki 
iilke arasmda Tiirkiye'nin Ortadogu politikaslyla ilgili ya~anan gerilime 
i~aret etti.98 Ankara buna kar~nhk, Tiirkiye'nin bu iilkelerle dostane ili~kiler 
geli~tirme hakkl oldugu yolundaki gorii~iinii tekrar ederken, ABD Ba~kam 
Bush'un eski dam~mam Richard Perle AKP hiikiimetini Tiirk-Amerikan 
ili~ki1erine zarar vermekle su~layarak, Tiirk-Amerikan ili~kilerinin gelecegi
nin Ankara'mn Washlngton'la iran ve Suriye konusunda yapacagl i~birligi
ne bagh oldugunu belirtti.99 Tiirk-Amerikan ili~kilerinin bu ~ekilde bir Ol~ii
de Tiirkiye'nin, ABD'nin Ortadogu kom~ulan'na yonelik taleplerine verece
gi cevaba bagh hale getirilmesi, Tiirkiye'nin iran, Suriye ve Irak'la ili~ki1e
rinde (siyasi ve ekonomik) yeni gerilimler olu§turmaktadlr. 

Ote yandan, Suriye, iran ve Irak'la geli~en siyasi ili~kiler ve ticarette 
bolgesel i~birligi Tiirkiye i<;in onemlidir. Boyle bir i~birligi sadece Tiirkiye 
dahll bolge iilkelerinin refah seviyesini arttlrmakla kalmayacak, aym za
manda bOlgenin siyasi istikrara kavu~masma da katklda bulunacakhr. Tiir
kiye'yle bu iilkeler arasmda ticarette biiyiik bir patlama olmasa da, son yll
larda siyasi ili~kilerin geli~mesine bagh olarak ticaret rakamlarmda da yava1;l 

97 "Ankara' dan Powell' a Uyan", NTV, 4 Nisan 2003. 

9B "ABD, Tiirkiye'nin Yoniinden Kaygul", NTV, 28 Nisan 2003. 

99 "ABD ile ili~kilerde 5uriye ve iran Sarti", NTV, 8 MaylS 2003. 
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oldugu gozlenmektedir. Bu c;erc;evede, taraflar arasm
ticaretin de 0 kadar hlZla 

meveuttur. AKP iktidaruun, iilkenin 
y6nelik hassasiyeti ve Head ili~kileri geli~tirme 

istegi dogal ili~kilerin geli~mesine katklda bulunaeaktlr. Bu geli~
menin 6nundeki ba~hca ise, ABD'ninOrtadogu'daki pozisyonu ve bu 
konuda Turkiye'den talepleridir. Bu talepler Tiirkiye'yi kendi ulusal <;lkarla
n He en yakm miittefikinin bolgesel C;lkarlan arasmda bir denge bulma gibi 
<;ok zor bir konuma iterek, Tiirkiye'nin Ortadogu bolgesine yonelik hem 
siyasi tercihlerini hem de iktisadi politikalar geli~tirme potansiyelini biiyiik 
6l<;iide smlrlamaktadlr. 
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