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ABSTRACT 

THE POLICY OF RECEP TAYYIP ERDOGAN IN 

SUPPORTING THE PALESTINIAN 

INDEPENDENCE ATTEMPTS 

For years, the world has known that there is a conflict in 

Palestine where there are human rights oppressions done by 

the Israeli soldiers toward the Palestinians until today. This 

paper will explain about the criticism on what the Israeli 

soldiers have done toward the Palestinians seen from the point 

of view of Recep Tayyip Erdogan as the Turkish president. With 

the point of view, Erdogan makes some policies in his efforts to 

support the Palestinian independence. To find out the policies 

Erdogan made, Axel Honneth cognition theory was employed. 

It mentions that every individual has rights to get recognition. 

Beside this approach, foreign policy was also employed having 

principle stating that foreign policy applied in a country will 

lead to policies to build bonds and relationships with the other 

countries. Thus, from this thought, some policies made by 

Erdogan in his efforts to support Palestinian independence 

are: 1) Inviting the moslem countries particularly OKI to 

support Palestinian independence to fight Israel against 

violence they do toward the Palestinians. 2) Making decision 

to withdraw Turkish ambassador from United States and Israel 

as the form of his disagreement regarding the countries 

considered threatening the security of Palestine. 3) Inviting the 

United Nations to give supports and recognition toward the 

Palestinian independence by assigning Palestine as a full 

member state. This policy is made based on the background of 

Turkish foreign policy principle which is active and humanist.  

Keywords: Palestinian independence, recognition, foreign 

policy, Erdogan, Turkish 
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ABSTRAK 

KEBIJAKAN RECEP TAYYIP ERDOGAN 

DALAM MENDUKUNG UPAYA KEMERDEKAAN 

PALESTINA 

 
Sudah bertahun-tahun dunia mengetahui bahwa adanya konflik 

yang terjadi di Palestina dimana terjadinya penindasan hak 

asasi manusia yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap 

rakyat Palestina sampai saat ini. Penulisan ini akan menjelaskan 

mengenai kecaman atas apa yang dilakukan oleh tentara Israel 

terhadap Palestina dilihat dari sudut pandang Recep Tayyip 

Erdogan selaku kepala pemerintahan Negara Turki. Dan 

dengan pandangan tersebut maka akan menghasilkan kebijakan 

yang diambil oleh Erdogan sendiri dalam upayanya mendukung 

kemerdekaan Palestina tersebut. Adapun untuk menemukan 

kebijakan apa yang dibuat oleh Erdogan maka digunakanlah 

pendekatan teori kognisi Axel Honneth yakni dikatakan bahwa 

setiap individu memiliki hak untuk mendapat suatu pengakuan. 

Selain pendekatan tersebut, digunakan juga pendekatan Politik 

luar negeri yang memiliki prinsip bahwa dari politik luar negeri 

yang digunakan oleh suatu Negara maka akan lahir kebijakan 

untuk mengatur ikatan dan hubungan negaranya dengan negara 

lainnya. Kemudian dari penggunaan pemikiran tersebut 

ditemukanlah bahwa terdapat beberapa kebijakan yang 

dilakukan oleh Erdogan dalam upayanya mendukung 

kemerdekaan Palestina yakni 1) melakukan seruan yang 

dilakukan oleh Erdogan terhadap dunia Islam khususnya OKI 

agar mendukung kemerdekaan Palestina untuk melawan Israel 

atas kekerasan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina. 2) 

membuat putusan untuk menarik duta besar Turki dari AS dan 

Israel sebagai wujud ketidak setujuannya terkait dengan 

negara-negara yang dianggap begitu mengancam keamanan 

Palestina. 3) Menyuarakan agar perserikatan bangsa-bagsa 

(PBB) untuk segera memberikan dukungan dan pengakuan 
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terhadap kemerdekaan Palestina dengan menetapkan Palestina 

sebagai Negara anggota penuh. kebijakan tersebut diambil atas 

latar belakang prinsip politik luar negeri Turki yang aktif dan 

humanis. 

Kata kunci: Kemerdekaan Palestina, Pengakuan, Politik Luar 

Negeri, Erdogan, Turki. 
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