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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Türk Dış Politikası başlıklı bu çalışma, İstanbul Üniversitesi’nin Açık ve Uzaktan
Eğitim Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri için hazırlanmıştır. Ders kitabı olması
bakımından da bu çalışma oldukça karmaşık ve çok yönlü bir süreç olan Türkiye’nin dış politika
tarihini ve güncelini belli başlı gelişmelerin kısa özetleri halinde ele almaktadır. Bu bakımdan
öğrencilerin kitabın kaynakçasında önerilen ek kaynaklardan ve biresysel araştırmalardan da
yararlanarak bilgi dağarcıklarını geliştirmeleri önerilir.
Bu derste, Osmanlı mirasından yola çıkılarak günümüze kadar Türkiye’nin uluslararsı
ortamda karşı karşıya kaldığı sorunlar ve bu sorunlar kaşısında izlediği dış politika uluslararası,
bölgesel ve iç politik boyutlarıyla ele alınacaktır. Türkiye’nin jeopolitik konumu ve tarihsel
gelişimi bağlamında Türk dış politikasının tarihi bir kitaba sığmayacak kadar zengin
deneyimlerle doludur. Bu nedenle, eldeki metinde Türk dış politika yapımının tarihsel gelişimi
belli başlı kriz dönemleri ve yaşamsal sorunlar üzerinden siyasi, jeopolitik, ekonomik ve sosyal
boyutlarıyla incelenecektir.
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YAZAR NOTU
Değerli öğrenciler,
Bu derste ele alınan konular, çeşitli bilim alanlarında okuyup Türk Dış Politikasına ilgi
duyan öğrencilere Türkiye’nin dış politika yapımı ve tarihiyle ilgili temel kavram ve belli başlı
olaylara giriş yapma olanağı vermektedir. Bu bağlamda ders, bugünün Türk dış politikasını
analiz ederken başvurulabilecek bir tarihsel rehber sunmakta ve Türkiye’nin güncel dış
politikasının tarihsel nüvelerini temel hatlarıyla anlamamızı hedeflemektedir.
Türk Dış Politikası dersi, dönem boyunca öğreneceklerinizden yola çıkarak Türk dış
politikasının farklı dönemleri, olayları ve aktörleriyle ilgili daha detaylı araştırmalarda
bulunmanızı ve diplomatik belgeler, hatıratlar, özgün araştırmalar ve belgesellerden
yararlanarak daha ileri düzeyde öğrenme ve inceleme yapmanızı hedeflemektedir.
Küresel ısınma, ekolojik kriz, küresel su ve gıda krizi, artan yoksulluk ve küresel göç
sorunu gibi küresel sorunların gelecek kuşaklar ve bağlı olduğumuz ekolojik sistem üzerindeki
etkisi dikkate alındığında, bu dersin, 21. Yüzyılda Türkiye’nin dış politika ilke ve önceliklerinin
tartışılmasında yardımcı olmasını ümit ediyoruz.
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1. TÜRK DIŞ POLİTİKASI ANALİZİNE GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Türkiye’nin dış politika tarihine girmeden önce, bu bölümde Dış politika nedir?, Nasıl
işletilir?, Nasıl analiz edilir?, Dış politika kararları nasıl alınır? Sorularından yola çıkarak
Türkiye’nin dış politikası nasıl analiz edilebilir sorusuna cevap arayacağız.
Uluslararası ilişkilerde yer etmiş ve farklı analitik çerçeveler sunan teori ve
yaklaşımlardan yola çıkarak, Türkiye’nin dış politikasına hangi analiz düzeylerinde ve hangi
bakış açılarıyla bakılabileceğini özetleyip, nasıl bakılması gerektiği üzerine bir çerçeve
çizeceğiz.
Her ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de karmaşık ve çok sayıda değişik faktörlerden
etkilenen bir dış politika karar alma süreci söz konusudur. Fazlaca detaylara girmeden
Türkiye’de dış politika yapım sürecinin hangi kurumlarüzerinden nasıl gerçekleştiğini temel
hatlarıyla ele alacağız. Böylece, Türkiye’nin dış politika karar alma sürecinde rol alan başlıca
kurum ve aktörler ve bunların temel görevlerine bir giriş yapılmış olacaktır.
Verilen bu temel bilgiler bağlamında Türk Dış politikası dönemlere ayrılacak ve böylece
Türkiye’de dış politika yapım sürecinde yaşanan tarihsel değişime özet bir giriş yapılmış
olacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

“Türk Dış Politikasına Hangi Açılardan Bakabiliriz?

2)
Türk Dış Politikasının Kararalma Mekanizması ve süreci nasıl işler, dış politika
kararları nerede ve nasıl alınır?
3)

Türk Dış Politikasının temel hedef ve ilkeleri nelerdir?

4)

Türk Dış Politikasında başlıca dönemler hangileridir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Dış Politika tanımı

Dış politika analizine giriş

İlgili konuda okuyarak

Dış Politika yapımı

Türkiye’de
dış
politika İlgili konuda ek okumalar
yapım sürecinin başlıca yaparak
kurumları ve işleyişleri
özetlendi

Türk dış politikasının temel Türk
dış
politikasında İlgili konuda ek okumalar
hedef ve ilkeleri
değişen ve sürekli hedef ve yaparak
ilkeler ele alınacaktır
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Anahtar Kavramlar


Dış Politika



Dış Politika analizi



Dış Politika Kararalma Süreci



Dış Politika İlkeleri



Dış politika amaçları



Dış politika dönemleri
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Giriş
Bir ülkenin dış politikası zaman-mekan ilişkisi bağlamında farklı dönemlerde faklı
çevreler tarafından değişik bakış açılarıyla analiz edilmiştir. Bazı bakış açıları devleti üniter bir
aktör olarak kabul etmiş ve Türkiye’nin bir bütün olarak uluslaralandaki açıklamalarını,
davranışlarını, hareketlerini ve stratejilerini incelemişlerdir. Diğer bazı bakış açıları
Türkiye’nin dış politikası jeopolitik konumu bağlamında anlatmayı tercih etmişlerdir. Bazı
yaklaşımlar, Türkiye’nin dış politikasını iç politikanın bir dışavurumu olarak ele alırken, diğer
bazı çalışmalar da Türkiye’nin dış politikasını uluslararası sistemdeki değişimlerle birlikte ele
almıştır. Daha tarihsel perspektife sahip akademisyenler ise, güncel Türk dış politikasını analiz
ederken geçmişte yaşanan tecrübelere, sorunlar ve krizler karşısında gösterilen tepkilere
bakmayı yeğlemişlerdir.
Uluslararsı politika analizinde dış politikaya üç farklı analiz düzeyinde bakılabilir:
birey, devlet ve sistem. Türkiye’nin dış politikasını anlamak için bu üç düzeyde yaşanan
değişimleri, sorunları ve etkili olan faktörleri dikkate almak önem taşımaktadır.
Bu bölümde dış politika analiziyle ilgili farklı bakış açılarını ve analitik çerçeveleri Türk
dış politikası bağlamında ele alacağız. Türkiye’nin dış politikasına hangi açılardan
bakabileceğimizi, hangi faktörleri dikkate almamız gerektiğini, nelerin değişip nelerin
değişmediğini ortaya koymaya çalışacağız.
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1.1. Türkiye’nin Dış Politikasına Hangi Açılardan Bakabiliriz?
Çoğumuzun sıkça kullandığı dış politika kavramı, birçoğumuz tarafından
tanımlanamamaktadır. Dış politika nedir? Sorusuna uluslararası ilişkiler disiplininde de farklı
cevaplar verilir. Uluslararası politika analizinden farklı olarak dış politika analizinin devletlerin
uluslararası ortamdaki davranış ve politikaları üzerinde odaklandığı söylenebilir. Bununla
birlikte dış politikayı tanımlayan davranış ve söylemler nerede belirlenir sorusu bağlamında
farklı bakış açıları söz konusudur. İç politikayı önemseyen bazı dış politika araştırmacılarına
göre, devletlerin uluslararsı ortamdaki davranış ve politikalarını belirleyen liderler, hükümet ve
devlet kurumlarıdır. Devlet dış politikasına uluslararası sistemin gözlüğü ile bakan
araştırmacılar ise, devletlerin uluslararası ortamdaki davranış ve politikalarının koşullarını
uluslararsı sistemdeki gelişmelere ve genel dinamiklere bağlarlar.
Dış politikaya iç politikanın bir devamı olarak bakan realist, davranışsalcı ve liberal
yaklaşımlar dış politikayı yetkili karar alıcıların kendi iç politikalarının dışında kalan
uluslararası aktörlerin davranışlarını etkilemeye yönelik eylemleri olarak tanımlarlar. Nitekim
realist ekolün başlıca kurucularından Morgenthau’nun yaygın kabül gören güç tanımı
bağlamında, dış politika başka devletlerin düşünceleri üzerinde kontrol kurmak olarak da
tanımlanabilir. Yine, realist yaklaşım, dış politikayı, devletin bekasını ilgilendirmesinden
dolayı üst siyaset olarak kabul eder ve iç siyasetten farklı, ulusal çıkar ve ulusal güvenlikle ilgili
bir alan olarak ele alınır. Klasik ve neo-klasik realist yaklaşıma göre, dış politikanın temel
aktörü devlettir. Devlet/hükümetler üniter varlıklardır ve kendilerine ait amaç ve hedefleri
vardır, bunlar doğrultusunda hareket ederler. Örneğin, Josef Frankel dış politikayı, bir devletin
diğer devletlerle ilişkileri içerisinde aldığı karar ve giriştiği çabalar olarak tanımlar. Benzer
şeklde Holsti de dış politikayı bir devletin dış çevreye yönelik eylemleri ve bunların içerisinde
oluştuğu şartların analizi olarak görür ve esas olarak devlet merkezli bir analizi önerir. Dış
politikaya devletin gözüyle bakanlar, dış politikanın devlet sınırları dışında yürütülen, resmiyet
taşıyan, uluslararası ortamda uygulamaya konulan bir etkinlik olarak sınırlandırırlar. Onlara
göre, dış politika bir üst siyaset meselesi olduğundan, ulusal güç ve güvenlik önceliklidir,
iktisadi, hukuki ve ahlaki boyutlara daha az önem taşır, bu bağlamda da diplomatlar ve dışişleri
mensupları vb. ilgili siyasal elit ve kurumların faaliyet kapsamına girer, kamuoyunun rolü
ikincildir.
Dış politikayı ulusal ve uluslararası ortam arasında meydana gelen bir etkileşim olarak
gören George Modelski ise, üstteki tanımlardan farklı olarak, dış politikayı toplumların başka
başka devletlerin davranışlarını değiştirmek için ve/veya kendi davranışlarını uluslararası
ortama uyumlu hale getirmek için geliştirdikleri faaliyetler bütünü olarak özetler. Dış politikayı
ulusal ve uluslararası ortam arasındaki çok yönlü etkileşim bağlamında gören Martin Holis ve
Steve Smith de iç-dış politika ayırımının zorlaştığını, çok çeşitli aktör türleri ve yeni siyasal
alanlardan oluşan bir dış politika çevresinin oluştuğunu ifade eder.
Bu bağlamda Türkiye’nin dış politikası bir yandan ulus-devlet ile uluslararası ortam
arasında bir köprü rolünü oynar, diğer yandan ise siyaset bilimi ile ilgili olan iç politikahükümet ile uluslararası ilişkiler disiplinini ilgilendiren uluslararası siyaset-diplomasi
arasındaki sınırda meydana gelen bir süreç olarak ele alınabilir. Hem iç siyasetteki aktörleri ve
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kurumları, hem de uluslararası ortamdaki aktör ve kurumları ilgilendirir ve bunlar arasında
etkileşim ve iletişim sağlar. Bu bakımdan herhangi bir dış politika analizi gibi, Türkiye’nin dış
politikasının analizi de farklı disiplinlerin analizine açıktır. Türk dış politikasının iç etkenlerini
anlamak için siyaset bilimi, psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve kamu yönetimi gibi bilim
alanlarından yararlanabilirken, dış etkenlerini anlamak için bu bilim alanlarının yanısıra
uluslararası siyaseti analiz etmek gerekir. Diğer ifadeyle, Türkiye’nin dış politikası analiz
edilirken dış politikayı yapan siyasal, iktisadi ve askeri elitin gözüyle de bakılabilir, toplumun,
dolayısıyla kadın, erkek ve çocukların gözüyle de bakılabilir. Bunun dışında uluslararası
örgütlerin ve küresel aktörlerin gözüyle de bakılabilir, insan dışındaki canlıların, ekolojik
sistemin veya gelecek kışakların gözüyle de bakılabilir.1
Türkiye’nin dış politikasıyla ilgili varolan analizler genelde devlet ve dış politika karar
alıcı elitinin gözüyle Türkiye’nin dış politika tarihini ele alır. Bundan dolayı bu çalışmada
farkedeceğiniz gibi, Türkiye’nin dış politika tarihi savaşların, antlaşmaların, ittifakların, toprak
kayıplarının, düşmanlıkların, uluslararası anlaşmazlık ve müzakerelerin, ekonomik tazminat ve
yaptırımların, kısaca devlet adamlarının yaptıklarının tarihiymiş gibi yazılır. Feminist
yaklaşımın da işaret ettiği gibi, burada sıradan insanlar sadece savaşa katılan erkekler ve ölen
siviller şeklinde yer alır. Kadın, yaşlı ve çocuklara arka planda, edilgen olarak yer verilmiş veya
hiç verilmemiştir. Benzer şekilde Türkiye’nin dış politikasını sınıfsal mücadele tarihi
bağlamında ele alan çalışmalara rastlamak ve Türkiye’nin dış politika tarihini politik-ekonomi
bakış açısıyla ele alan Marksist çalışmalar bulmak da günümüzde kolay değil.
Türkiye’nin uluslararası entegrasyon hareketleriyle ilişkilerini ve dış politikasında
uluslararası örgütlerde ve küresel piyasada işbirliği ve rekabet girişimlerini ele alan neo-liberal
analizler olmakla birlikte, sosyal inşaacı yaklaşımla ele alınan analizler yok denecek kadar
azdır. Bu bağlamda son yıllarda Türkiye’nin dış politikasında göç ve insan hakları meselelerini
kısmen inşaacı, kısmen eleştirel yaklaşımla ele alan çalışmalarda belirli bir artış vardır. Ancak
inşaacı perspektifle ele alınabilecek, farklı etnik veya dinsel kimliklerin, veya farklı toplumsal
kesimlerin gözüyle yazılmış bir Türk dış politikası analizi henüz söz konusu değildir.
Benzer şekilde, küresel ısınmamın ve ekolojik krizin bu denli görünür hale geldiği
günümüzde, Türkiye’nin küresel ısınma, ekolojik kriz, su sorunu, gıda sorunu, nesli tükenen
canlılar vb. küresel sorunlarla ilgili dış politikası, belirli sayıda çevre politikası analizleriyle
sınırlı kalmış durumdadır. Uluslararası ilişkilerde hakim olan bu farklı analitik perspektifler
şüphesiz farklı ve çok ilginç Türk dış politikası analizleri ortaya koyup Türkiye’nin dış
politikasını daha iyi anlamamızı sağlayabilirler. Bununla birlikte, bunun için bu bakış açılarına
uygun post-pozitivist analitik çerçevelerin geliştirilmesi gerekir. Varolan ve dış politika
analizinde uygulanan dış politika analiz yöntemlerinin büyük kısmı geleneksel realist ve liberal
yaklaşımların geliştirdikleri pozitivist açıklama modelleridir. Bu nedenle, Türkiye’nin dış

Ayrıntılı bkz: Faruk Sönmezoğlu ve Özgün Erler Bayır, Dış Politika Analizi: Karşılaştırmalı Bir Bakış,
İstanbul: Derin yayınları, 2011.
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politikasına ilişkin bir analiz çerçevesi oluştururken esasen bu bakış açılarından doğan dış
politika analizi modellerini ele alacağız.

1.2. Dış Politika nedir? Nasıl analiz edilebilir?
Dış Politika analizinde isim yapmış akademisyenlerden birisi olan Rosenau, dış
politikayı uluslararası alanda belirli bir yönelime göre yapılmış plan ve taahütlerin
gerçekleştirilmesine yönelik eylem ve davranışlar olarak üç boyutuyla tanımlar:

Yönelim olarak dış politika: bir devletin dış politika kılavuzuna benzer şekilde
burada dış politika bir devletin uluslararası politikada izlediği en genel eğilim ve prensipleri
ifade eder. Bu eğilim ve prensipler genelde toplumun yaşantı ve tarihsel deneyim, gelenek ve
ülküleri tarafından belirlenir.

Planlar ve taahütler olarak dış politika: belirli hedeflere yönlendirilmiş strateji ve
kararları ifade eder. Planlar ve taahütler, yönelimlerin gerçek ortam ve karşı karşıya
kalınabilecek durumlara uyarlanmasını içerir

Eylem olarak dış politika: devletlerin yönelimleri, planları, taahhütleri temelinde
uluslararası ortamda meydana gelen olaylara yönelik uygulamaya konulan davranışları ifade
eder.
Bu tanıma göre, Türkiye’nin dış politikası gelişigüzel eylemlerle yürütülmez, belli
hedeflerle ve bilinçli bir şekilde, azami çıkarın elde edilmesini hedefleyen bir hesaplamaya
dayalı araç ve stratejilerle gerçekleştirilir. Amaç ve çıkarlar, eldeki güç ölçüsünde belirlenir,
güç çıkarları, çıkarlar da gücün arttırılmasını gözetir. Amaçlar, çıkarlar ve güç rasyonel ve
sağduyulu bir şekilde dengelenir.
Dış politika analizinde pozitivist yöntemi benimseyen Rosenau, ayrıntılı gözlem ve
istatistiksel karşılaştırmayla farklı devletlerin dış politikalarıyla ilgili benzeştirme ve
farklılaştırmalar yoluyla farklı analitik düzeyleri kapsayan ve genel açıklama ve öngörü
kapasitesi olan modellerin geliştirilebileceğini öne sürer. James Rosenau, dış politika karar
alma sürecini inceleyen Richard Snyder ve dış politikada sosyo-psikolojik faktörleri çalışan
Harold ve Margaret Sprout çifti, günümüzde en fazla uygulanan karşılaştırmalı dış politika
analiz modellerini ortaya koymuşlardır. Dış politika yapım sürecinde yer alan birey ve grupların
özellikleri ve rolü üzerinde odaklanmış istatistiksel, deneysel ve metodolojik denemelerle
mikro ile makro analiz düzeylerini kavrayan orta-ölçekli teori kurma amacında olan bu ilk
çabalar, zaman içerisinde uluslararası ilişkiler alanında öne çıkan farklı teori ve yaklaşımların
da etkisiyle, dış politika analizinde beş temel inceleme alanı açmıştır:


küçük-grup karar alma analizi,



örgütsel süreç ve bürokratik politika,



karşılaştırmalı dış politika,
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dış politika yapımında psikolojik faktörlerin analizi,



sosyal ortam ve dış politika.

Türkiye’nin dış politikasını farklı analiz düzeylerini dikkate alarak etraflı bir şekilde
açıklamak isteyen analizlerin bu beş analiz alanını dikkate alması gerekmektedir. Bu bağlamda
TDP’nın yapısal, dış politika ortamı özellikleriyle dış politika amaç, strateji, araçlar, tutum ve
davranışlar arasında nedensel/korelatif ilişkilerin karşılaştırmalı incelenmesi gerekir.
Yakın bir zamana kadar, 90’lı yıllara kadar, Türkiye’nin dış işlerinden sorumlu bakanlık
ve kurumlar Türkiye’nin dış politikasını yürütmekteydi ve onların sorumluluk alanıydı. 90’lı
yıllarda çok uluslu şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının da çeşitli roller üstlenmeleriyle, dış
politikada aktör çeşitliliği yaşandı ve iç-dış politika ilişkisine de yansıdı. Rosenau tarafından
1960’larda geliştirilen “bağıntı (linkage) yaklaşımı bağlamında ele alındığında da,
kamuoyunun, çeşitli çıkar gruplarının veya hükümetlerdışı kuruluşların konum ve rollerinin
devreye girmesi, Türkiye’nin dış politikasında eskiye oranla daha karmaşık ve iç-içe bir ilişkiler
ağını
beraberinde
getirdi.
Ulusötesi
ve
sınırötesi
dış
politika
arttıkça,
hükümetleraşırı/hükümetlerüstü veya hükümetleri temsil etmeyen ulusal ve küresel toplumsal
hareket ve iktisadi kuruluşlar gibi aktörler de dış politika karar alma sürecinde yer almaya
başlamıştır.

1.3. Dış Politika Kararalma Yapısı ve Süreci
21.yüzyıla girerken iletişi teknolojisinde yaşan hızlı gelişme ve sosyal medyanın küresel
düzeyde insanları, toplulukları ve devletleri süratli bir diyalog içerisinde buluşturması,
karmaşıklaşan dış politika karar alma sürecini zorlamıştır. 2000’li yıllarda devletlerarası
iletişim hem daha hızlı, hem de daha yoğun ve herkesin önünde yaşanır hale gelmiştir. Bu
durum, gelenekselleşmiş bir kurumsal prosedür içerisinde ilerleyen ve özellikle demokratik
ülkelerde toplumun tercihini temsil etmeye çalışan dış politika kararalma sürecini, özellikle
demokrasi kültürünün zayıf olduğu ülkelerde devre dışı bırakmıştır. 19. Yüzyıldan bu yana dış
politika karar alma süreci önemli değişimler içerisinden geçmiştir. Bir zamanlar imparator ve
krallar devletlerinin dış politikalarını belirlerken, demokratik rejimlerde dış politika devlet
adamları, parlamento ve yürütme organları aracılığı ile saptanmıştır. Bu süreç içerisinde dış
politika kararalma mekanizması çok daha karmaşık bir aygıta dönüşmüştür. Bu bağlamda bir
devletin dış politikasını anlamak için dış politika yapım sürecini analiz etmek önem
taşımaktadır.
Dış politika analizinde kararalma yaklaşımını geliştiren Richard Snyder, bir devletin dış
politikasını resmi karar alıcıların aldıkları kararlardan ibaret sayar. Bu bağlamda devletlerin dış
politika kararlarının oluşum ve uygulanmasına katkıda bulunan karar alıcıların konumları ve
devlet içerisindeki bürokratik/kurumsal yapı, kararalma süreç ve mekanizmaları, liderlerin
psikolojik durumları, algılamaları ve dünya görüşleri dış politika analizinde öne çıkmaktadır.
Karar alma sürecini etkileyen faktörlere baktığımızda, bu sürecin içerisinde oluştuğu genel, iç
ve dış ortam, yapı, hakkında karar alınacak konunun ve durumun niteliği, karar alıcıların kişilikleri, inanç ve psikolojileri, vb. geniş bir yelpazede yer alan birçok faktör önem arz etmektedir.
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Genel, iç ve dış ortam dışında kararalıcının zihinsel dünyası, inançlar, değerler,
deneyimler, duygular, algılayışlar, kişilik özellikleri ve hatıralar gibi karmaşık ve girift bilgiler
içeren küçük bir evren gibidir. Kültür, tarih, coğrafya, siyasal kurumlar, nüfus, ekonomi, kimlik,
ideolojiler vb. çok sayıda faktör, karar alıcının içinde yetiştiği toplum tarafindan
belirlenmektedir. Bu bakımdan karar alıcı, devlet ve uluslararası sistemin yapısı arasında
karmaşık bir ilişki sözkonusudur. Bu ilişki esas olarak dış politika ile ilgili normatif ve kurumsal
yapıda meydana gelir. Her ülkenin kararalma yapısı farklı olmakla birlikte, çoğu kararalma
yapısı alttaki temel unsurları içerir:2
•

Kararalma bürokrasisi

•

Kararalma süreci

•

Kararalma ortamı

•

Karar alıcılar

Çoğu ülkede yürütmenin başı, kararalma bürokrasisinin başında dış politika konusunda
geniş yetkilere sahip olur, idari kurumları ve karar alıcı kadroyu ve kaynakları etkin biçimde
kullanabilir. Bu geniş yetkilerle karar alıcı elitin karar alma sürecini işleterek, dış politika
gündemiyle ilgili kararları ortaya çıkarması beklenir. Kararalma süreci, kararalma ortamının
tanımlanması, sorunun tanımlanması, bilgi, imaj ve algılama ile ilgili etkenlerin
değerlendirilmesi, farklı seçenekler geliştirip onların içerisinde en rasyonel olanın tercih
edilmesi ve nihai dış politika kararının alınıp uygulanması ile gerçekleştirilir.
Bu kararalma sürecini etkileyen üstte belirttiğimiz çok sayıda faktör söz konusu olmakla
birlikte, incelenen ülkedeki siyasal rejim içerisinde yetki ve sorumlulukların uygulamadaki
dağılımını anlamak ve rollere ilişkin cezalandırma ve ödüllendirme, açık-kapalı, yazılı-yazılı

2
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olmayan kural ve beklentileri bilmek gerekir. Charles Hermann, dış politika analizinde özellikle
içiçe geçmiş şu üç etkeni vurgular:
•

Karar alma yapıları/birimleri

•

Karar alma süreci

•

Dış politika davranışları

Herman’a göre bu üç faktör arasındaki etkileşim ve değişimler birbirini etkilemektedir.
Kararalma sürecinin çok sayıda aşaması vardır ve bu aşamalarda yer alan kişiler/birimler kendi
sorumluluk alanlarına fazlaca sahip çıkmalarından kaynaklanan çatışmaların halli için karmaşık
bir koordinasyon ağı içerisinde olmaları gerekir. Bu birimler arasındaki iletişim ağları da
karmaşık. Bir görüşün bu ağlardan başarıyla geçip son karar alma anına ulaşması ve ağırlık
kazanması ve sonuçta alınan kararlarda belirleyici olması önemli.
Diğer yandan her karar çeşitli seçenekler arasında yapılan bir tercihtir. Dış politika karar
alma esaslarına göre, bu tercihin mevcut bütün seçenekler arasından en rasyonel, objektif,
maksimum faydayı sağlayacak olanın seçilmesi suretiyle yapılması idealdir. Ancak bu türden
objektif rasyonalitenin tam olarak gerçekleşmesi olasılığı çok zayıftır. Çünkü sağlanan bilgi
tam olmaz, zaman ve mekan maliyeti ve gizlilik sorunu ile sınırlandırılmış olur. Bu durumda
rasyonalite, elde mevcut yeterli seçenekler arasından maksimum faydayı sağlayan tercih
yapmakla ilgili bir durumdur. Ancak mevcut seçeneklerin yeterliliği meselesi kendi başına
sübjektif bir konudur, kim neye göre yeterli addedecek seçenekleri sorusu öne çıkar. Bu
tercihlerin tamamı şüphesiz sübjektif kararlardır. Bu nedenle son kertede dış politika karar alma
sürecinde sübjektif rasyonaliteden bahsetmek daha gerçekçi olur. Bu durumda bir ülkenin dış
politika kararları son kertede kararalıcı elitin gerçekleştirdiği bir süreç sonucunda mı meydana
gelir?
Bu soruya cevap veren iki dış politika kararalma modeli geliştirilmiştir:
•

Allison’un Örgütsel Süreç Modeli

•

Hükümetsel-Bürokratik Politika Modeli

Allison’un örgütsel süreç modeli, hükümeti bir örgütler dizisi olarak görür. Bu yapıda
alınan dış politika karar ve eylemleri, herhangi bir birimin veya kişinin değil, bu örgütler
dizisinin içinden süzülen kararlar ve tercihlerdir. Her örgüt birimi kendi standart işlemsel
prosedürlerini uygular. Örgütsel çıktılar bir prosedür ve teamüller dizisi sonucunda ortaya
çıkmakta ve en üst düzeydeki görevlilerin fikir ve tercihleri pek fazla bir önem taşımamakta.
Kararalıcılar, başkanlar, başbakanlar değişir ama kararalma süreci değişmez, işleyiş aynen
devam eder. Bu tür örgütsel yapılar kararalıcılardan etkilenmez, aksine kararalıcıyı harekete
geçirir. Bu tür bir örgütlenme bireyin inisyatifine yer bırakmaz, oldukça sınırlı rol tanır. Bu
çerçevede, güçlü bir başkan/başbakan belirli bir örgütsel rutini kırabilir, ama işlerin yürüyüş
biçimini, kararalma sürecinin kendisini temelden değiştiremez. Örgütlerde oluşan teamül ve
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prosedürler, yani işlerin işleyiş biçimi, rasyonel karar oluşması açısından destekleyici veya
köstekleyici olabilirler ancak hükümetsel bürokratik modelden daha hızlı işlerler.
Hükümetsel bürokratik modelde ise, hükümet kararları, bürokrasinin çeşitli birimleri
arasındaki pazarlıklar sonucunda oluşur. Bürokrasinin çeşitli birimleri ve yöneticileri arasında
anlaşmazlıklar ve çıkar çatışmaları söz konusudur. Herkes farklı şeylere önem verir, kurumlar
birbiriyle rekabet eder, kendi çıkarlarını dayatmaya çalışır ve farklı bürokratik konumlardan
kaynaklanan farklı perspektiflere sahiptirler. Bir oyunun rakip tarafları gibi yarışan
yöneticilerin mizaçları, yetenekleri, devlet cihazı içerisinde temsil ettikleri birimlerin etkinlik
dereceleri oyunun sonucunu, yani nihai kararı yakından etkilemektedir. Yaygın belirsizlik
ortamına rağmen karar verme zorunluluğunun olması bu oyunun başlıca özelliğidir. Bu
pazarlıkçı oyunlara katılan yöneticiler, kendi birimlerinin çıkarlarını, mevuct bilgilerin
yorumlanması, seçeneklerin belirlenmesi, politikanın seçimi ve sonucun değerlendirilmesi gibi
hükümet düzeyinde yürüyen genel karar alma sürecinin başarısına tabi kılabilecekleri gibi,
bunun tersini de yapıp, kendi birimlerinin çıkarlarını da öncelikli kılabilirler. Diğer ifadeyle,
sosyal ve siyasal farklılaşmanın bulunduğu ortamlarda hükümetlerin rasyonel karar alabilmeleri
açısından yardımcı bir öğe olması gereken bürokrasi, bazen bu süreci engelleyen bir rol
oynayabilir.
Bir ülkede kararalma sürecinin bu modellerden hangisine yakın bir yapısal çerçeveye
sahip olduğu, devletin örgütleniş biçimi ve siyasal rejimiyle yakından ilgilidir. Bazı siyasal
rejimler liderin dış politika kararalma sürecindeki rolünü öne çıkarırken, diğer, daha demokratik
siyasal rejimler örgütsel modelin gelişmesini teşvik eder ve dış politika kararları üzerinde belirli
bir liderin ya da siyasal elitin belirleyiciliğini azaltır. Böylece dış politika kararları daha çoğulcu
bir süreçle belirlenmiş olur.3 Kararalma yaklaşımlarında devlet, karar verme mekanizması ve
karar vericilerle adeta özdeşleştirilmiş olduğundan, dış politika nihai aşamada, kararalıcı elit
tarafından alınan kararlar silsilesi olarak algılanır. Bu bağlamda, karar almaya ilişkin
yapı/sürecin özellikleri kararalıcının tercihlerini ve kararalma sürecini etkilediği gibi, kararalıcı
elitin de dış politika kararalma yapısı ve süreci üzerinde dikkate alınması gereken bir etkisi
olduğu söylenebilir.
Devletlerin dış politika davranışlarını açıklarken, davranışa neden olan durumu, karar
vericiler tarafından tanımlanma biçimini, nasıl tanımlandığını anlamak önemlidir. Kararalıcı
elit kararalma sürecinin ve hükümet aygıtının farklı birimlerinde karmaşık resmi veya gayriresmi roller üstlenir, bu roller onların davranışlarını sınırlar ve yönlendirir. Bundan dolayı, bazı
durumlarda karar alma sürecinde farklı roller üstlenen bireylerin yer alması, ulusal rol
işlevlerinin ikincil konumda kalmasına yol açabilir. Diğer ifadeyle, alınan dış politika
kararlarının ulusal çıkarı temsil etmeyebileceği ileri sürülebilir.
Özelllikle davranışsalcı yaklaşım, karar alıcıların özellikleri üzerinde yoğunlaşırlar.
Kısa süre içerisinde süratli karar verme zorunluluğu, çeşitli seçenek, bilgi ve değerlendirmelerin
gözardı edilmesine yol açabilir. Özellikle günümüzde iletişim teknolojisinin hızlanmasıyla

3

Ayrica bkz: Richard C. Snyder, Foreign Policy Decission Making, 1962
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birlikte dış politika iletişimi hem sürat kazanmış, hem de yoğunlaşmış ve adeta devlet
liderlerinin günübirlik bireysel diyaloğuna dönüşmüştür. Bu hız ve süre kısıtı, kararalma
süreçlerinin dış politika kararalma yapılarını dışlayarak, liderlerde toplanmasına neden
olmuştur. Dış politikaya ilişkin olayların hızlı akışı karar alıcıya kapsamlı görüşme ve akıl
yürütme için yeterli zaman bırakmaz. Demokratik kararalma süreçlerinin dışlanması, dış
politika kararlarında çeşitli baskı gruplarının, iktisadi gurup ve hareketlerin etkilerinin
artmasına yol açabilmektedir. Bu da dış politika kararlarının belirli gurupların çıkarlarını
yansıtmasına ve irrasyonel dış politikaların uygulanmasına neden olabilir. Bu durumu,
kararalıcı elit veya liderin kişiliği, mizacı, psikolojik durumu, sahip olduğu değerler, inanç
sistemi, ruhsal dengesi de teşvik edebilir. Bu türden sübjektif süreçlerin yaşanmasını önlemek
için genelde devletlerin uzun vadeli ve kısa vadeli hedef ve stratejilerinin şeffaf bir şekilde
saptanması ve gözetilmesi gerekir.
Devletlerin hedef ve stratejileri belirlenirken diğer devletlerin amaç ve stratejileri de
dikkate alınmalı. Karar alıcılar fayda/maliyet analizi yaparak toplumu ve doğal varlıkları
gözeten ulusal faydayı maksimize edecek davranış seçeneğini tercih etmelidir. Günümüzün dış
politika istihbarat ve karar alma yapılarında karar alıcılar gereken bütün bilgileri edinme,
derinlemesine inceleme ve işleme olanağına sahip durumdalar. Bununla birlikte, içeride veya
dışarıdaki duruma ilişkin bilgiler hiçbirzaman tam olamaz, kararalıcının işlemsel ve psikolojik
çevresi arasında sürekli farklılık oluşur. Lider veya kararalıcılardaki motivasyon, imaj, tutum,
algılama, durumun tanımlanması gibi faktörler görevlerin sakin ve soğukkanlı bir biçimde
yerine getirilmesini zorlaştırabilmektedir.
Özelllikle gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan önemli sorunlardan birisi, bilgi
eksikliği ile ilgilidir. Hakkında karar alınacak konuya ilişkin bilgilerin karar alıcıya belli bir
etkililikte ulaşması gerekir. Bunu sağlayabilecek başlıca özellik etkin bir haberleşme sisteminin
olmasıdır. Bunun başlıca öğeleri: büyükelçilikler ve diplomatlar, konsolosluk görevlileri,
askeri, kültürel ve ticari ataşeler, diğer ülkelerin resmi temsilcileri, dışişleri bakanlığı dışındaki
başbakanlık/hükümet birimleri, basın, radyo, TV, ve özel kaynaklar. Gizli haber alma
yöntemleri, eldeki bilgilerin doğrulanması açısından önemli. Bürokrasinin kötü işlemesi ve
bilgi kaynaklarının rekabet içerisinde çalışması bu bilgi derleme sürecini olumsuz
etkilemektedir. Özelllikle dış politika yapıları dışarıdan etkilere açık olan gelişmekte olan
ülkelerde bu türden sorunlar çok sık gözlemlenmekte ve bağımsız ulusal dış politika karar alma
yapısından bahsedilememektedir.
Sosyal medyanın yayılmasıyla birlikte oluşan bilgi kirliliği, yani bilgi fazlalığı, özellikle
kısa sürede kararların alınmasını gerektiren kriz dönemlerinde bu bilgi akışının
değerlendirilmesini ve nihai kararın verilmesini zorlaştırmaktadır. Genelde kararalıcının
işlemsel ve psikolojik çevresi bilginin algılanmasını da yönlendirdiği için, kararalıcılar mevcut
bütün bilgi ve seçenekler arasından seçerler. Karar alıcıların bu seçme süreci büyük ölçüde
varolan tüm bilgi ve seçenekleri nasıl algıladıklarıyla, yani psikolojik çevreleriyle ilgilidir.
Robert Jervis’e göre, kararalıcıların kendi siyasal sistemlerine ilişkin inançları, geçmiş
deneyimler ve uluslararası politika tarihinde ortaya çıkan olay ve olguların karar alıcılar
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tarafından değerlendiriliş şekli, imaj oluşumunu ve dolayısıyla mevcut durumun algılanmasını,
öteki tarafların algılanmasını etkilemektedir.
Diğer yandan, karar alıcıların psikolojik çevreleri, yani algıları, büyük ölçüde yeni
bilgiye açık olup olmadıklarıyla yakından ilgilidir. Dünyaya belirli bir kapalı ve sabit bakış
açısıyla bakan bir karar alıcı daha muhafazakar, şüpheci ve savunmacı bir yorum geliştirirken,
yeni fikirlere ve değişime açık kararalıcılar yeni bilgi ve seçenekleri algılayıp değerlendirir,
alternatifler geliştirebilir. Kelman bu iki tür kararalıcı profilini açık imajlar ve kapalı imajlar
bağlamında kategorileştirir. Açık imajlar, yeni, çelişkin değiştirici bilgilerin entegre edilmesine
açıktır ve işlemsel çevre ile psikolojik çevre arasındaki mesafenin azalmasına, imajın gerçekliğe
yaklaşmasına olanak sağlar. Kapalı imajlar ise, imaj değiştirici bilgiye kapalıdır, psikolojik
çevre işlemsel çevrenin üstünde etkiye sahip, kararalıcı gerçekliği kendi psikolojik çevresine
göre, öncelediği konulara göre algılar. Algılamanın doğruluk derecesi açısından yanlış algılama
karşı tarafın niyet veya kapasitesine ilişkin olabilir. Bunu önlemek için, kararalıcıların kendi
kusursuzluklarından şüphe etmeleri, temel varsayım, inanç ve tahminleri açıkça ortaya
koymaları, farklı görüş ve hipotezleri dikkate almaları gerekir. Diğer ülkelerce izlenen
politikalar kadar, ülkenin kendi eylem kapasitesi de dikkate alınmalı ve hedeflerle araçlar
dengelenmelidir. Özelllikle 21. Yüzyılın başlarında dış politika karar alma sürecinde
kararalıcıların ve liderlerin gerçekliği algılama şekilleri büyük önem arz etmektedir.
Şimdiye kadar anlattıklarımızı şimdi de Türkiye örneği bağlamında özetleyelim.
Türkiye’nin dış politika sürecini etkileyen çok sayıda farklı dışsal ve içsel toplumsal ve iktisadi
aktör olmakla birlikte, genel olarak Türkiye’nin dış politika karar alma yapısının şu temel
kararalma birimlerden oluştuğu söylenebilir:


Cumhurbaşkanı ve Danışman ve Müsteşarları



Milli Güvenlik Kurulu



Başbakan ve Danışman ile Müsteşarları



Dışişleri Bakanlığı, Merkez, Masa ve Temsilcilikleri



TBMM ve Komisyonları
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Şekil 1: Türkiye’nin Dış Politika Karar Alma Yapısı
Cumhurbaşkanı
Danışmanlar
Müsteşarları

Milli Güvenlik Kurulu

Başbakan
Danışman Müsteşarları

TBMM ve Komisyonları

Dışişleri Bakanlığı,
Merkez, Masa ve Temsilcilikleri

Farklı dış politika olaylarında dış politika karar alma süreci farklı şekilde işlemektedir.
Rutin sorunlar ve kararlar genelde Dışişleri Bakanlığı’nda halledilirken, ülkenin güvenliğini ve
barışını ilgilendiren konuların genelde Dışişleri Bakanlığı’nda toplanan bilgi ve geliştirilen
önerilerle TBMM’ye ve ilgili komisyonlarına iletilmesi ve orada en fazla destek bulan kararın
onaylanması gerekmektedir. Ulusal güvenlik konuları sık sık Milli Güvenlik Kurulunun
gündemine getirilir. Ulusal uzlaşmayı yansıtan bir kararın alınabilmesi için TBMM ve
komisyonlarının karar alma sürecinde yer alması büyük önem taşır. Yıllar içerisinde
Türkiye’nin dış politika kararalma yapısı ve işleyiş düzeni belirli bir değişim geçirmiş olmakla
birlikte, genelde işleyiş düzeni bakımından hükümetsel bürokratik dış politika kararalma
modeline daha yakın bir yapı arz ettiği söylenebilir.
Türkiye’nin dış politika tarihine baktığımızda, farklı tarihsel dönemlerde dış politika
kararalma yapısında yer alan farklı kararalma odaklarının dış politika karar alma sürecinde
hakim olduklarını görürüz. Cumhuriyet yıllarında kurucu lider Atatürk, TBMM ve dönemin
“muasır medeniyet seviyesine erişmek”, “tam bağımsızlık”, Batılılaşma, “yurtta sulh, dünyada
sulh” ilkeleri belirleyici olurken, Türkiye’nin yıkıcı ikinci dünya savaşına girmesini, İnönü’nün
Atatürk’ün dış politika ilkelerine ve dışişleri bakanlığının diplomasisine öncelik veren ulusal
dış politikası önlemiştir.
Demokrat Parti dönemine baktığımızda ise, Türkiye’nin dış politika kararalma
yapısında hükümetin ve dış işleri bakanının uluslararası sistemin yapısıyla ilgili kaygılarının
belirleyici olduğu dikkati çekmektedir. Bu dönemde meclisin sık sık, Kore savaşına asker
gönderilmesi örneğinde olduğu gibi, dışta bırakıldığı dikkati çekmektedir. Dış politika
kararalma sürecine kamuoyunun girişi 1960’lı yıllara, çok partili sistemin Türkiye’nin siyasal
yaşamına hâkim olduğu döneme denk gelmektedir. Bu dönemde bağımsız dış politika yürütme
kaygısının öne çıktığı, meclisin ve ilgili komisyonlarının dış politika karar alma süreçlerinde
aktif olduğu ve uluslararası sistemdeki yumuşama sürecinin karar alıcı elit tarafından dikkate
alındığı söylenebilir. 1960’lı yıllardan farklı olarak, Turgut Özal’ın başbakan ve cumhurbaşkanı
olduğu 1980’li yıllar, Dışişleri Bakanlığının, TBMM’nin ve diğer kararalma birimlerinin dış
politika karar alma sürecinde pasif kaldığı, cumhurbaşkanının dış politikada aktif olduğu bir
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döneme işaret etmektedir. Bu dönemde karar alma süreci cumhurbaşkanı ve beraberindeki
işadamları dernekleri, müsteşar ve danışmanları etrafında yürütülmüştür.
Gerek uluslararası sistemde hakim olan belirsizlik, gerekse iç siyasal yaşamdaki siyasal
istikrarsızlık, 90’lı yıllarda dış politika karar alma yapısında Dışişleri Bakanlığı’nın ve üst
politika konularında Milli Güvenlik Kurulunun öne çıkmasına neden olmuştur. 2000’li yıllarda
uluslararası sistemde çok kutulu yapıda bloklaşmanın ve büyük güçler arasında rekabet ve
gerilimin artması, demokrasinin daralması, güvensizliğin artması, küresel terör eylemlerinin
artması ve tek lider tipolojisinin öne çıkması, dış politika karar alma süreçlerine de yansımış ve
özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde dış politika karar alma yapılarında devlet
başkanları öne çıkmıştır.

1.4. Türk Dış Politikasında Temel İlkeler, Strateji ve Amaçlar
Türkiye’nin dış politika hedef, amaç, ilke ve stratejisi çok sayıda farklı tarihsel, jeostratejik ve ideolojik etkenin altında şekillenmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş
yıllarında yürütülen dış politikadan alınan dersler, Kurtuluş Savaşı diplomasisinin olağanüstü
başarısı, Cumhuriyetin kuruluş yıllarında kurucu siyasal elitin felsefi duruşu ve ilkeleri,
Türkiye’nin hem uluslararası alanda eşit egemen devlet olarak tanınmasını sağlamış, hem de
temel dış politika ilkelerini belirlemiştir: Statükoculuk ve Batıcılık. Bu ilkeler iki yüzyıl süren
savaşlardan ve özellikle Osmanlı’nın I. Dünya Savaşına girişinden alınan derslerle geliştirilmiş
ve “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” barış çağrısıyla Türkiye’nin beka, barış ve iyi komşuluk
ilişkilerine dayalı bir dış politika önermektedir. Büyük Batılı devletlerin emperyalist çabalarına
karşı yürütülen Kurtuluş Savaşı ile sınırları çizilen Türkiye’nin yayılmacı ve maceraperest
politiklar yerine, mevcut sınırları sürdürmesi esas alınmış ve dış politikada Batı diplomasisinin
geliştirdiği strateji ve araçların kullanılması tavsiye edilmiştir.
Türkiye, büyük ölçüde statükocu politikayı devam ettirmiştir. Statükocu politikanın
barışçıl araçlarla, askeri güç kullanılmaksızın ve büyük devletlerin tepkisini çekmeden ihlal
edildiği sadece iki örnek vardır: Hatay Meselesi ve Montö Boğazlar Sözleşmesi. Her iki
örnekte de Cumhuriyet kadroları, üstün diplomatik yetenek ve çabaları sonucunda savaşsız, tek
bir Türk askeri şehit edilmeden Türkiye’nin kazanımıyla sonuçlanmıştır. Hatay meselesinde
Cumhuriyet kadroları Hatay sancağının Türkiye topraklarına katılmasını sağlarken ve böylece
ülkenin toprak büyüklüğünü büyütürken, Boğazlar sorununda da Türkiye’nin Boğazlar
üzerindeki egemenlik haklarını genişletmişlerdir. Her iki politika da Kurtuluş Savaşı ve Lozan
Anlaşması’ndan sonra Türkiye’nin son diplomatik zaferlerine örnektir. Türkiye’nin askeri
müdahalesiyle sonuçlanmakla birlikte, Türkiye’nin güçlü bir diplomasi ortaya koyduğu diğer
önemli girişim, ABD’nin uyarılarına rağmen 1974 Kıbrıs çıkartması öncesi uyguladığı
diplomasidir.
Türkiye’nin NATO’ya ittifak sadakati bağlamında statükoculuk ilkesini ihlal ettiği ve
savaşa askeri güç gönderdiği önemli örneklerden birisi Kore savaşıdır. Soğuk Savaş ortamında
ABD’nin öncülüğünü yaptığı NATO askeri ittifakına girmeyi önemseyen Türkiye, bu amacı
doğrultusunda TBMM onayını almadan Kore savaşına asker göndermiştir. ABD, NATO ve AB
ile ilişkileri bağlamında da Türkiye’nin siyasi alanda da, askeri alanda da, ekonomik alanda da
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dış politikasında Batıcılık ilkesini istikrarlı bir şekilde uyguladığı söylenebilir. Bazı
dönemlerde, örneğin 1950-60 ve 1980 sonrası yıllarda Batıcılık büyük ölçüde Amerikanlaşmak
ve ABD ile birlikte hareket etmek şeklinde yorumlanmış ve uygulanmıştır. Bu bağlamda
Türkiye’nin dış politika kararalma geleneğinde Avrupalılaşmaktan bahsetmek zordur.
Esasen çok sayıda farklı medeniyetin topraklarında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Doğu
ile Batı, Güney ile Kuzey arasında varolan farklı medeniyetlerin ve siyasal sistemlerin kavşak
konumunda yer almaktadır. Bu jeopolitik ve jeokültürel konumundan dolayı Balkanlar ve
Ortadoğu arasında, iki barut fıçısı bölge arasında yer alan Türkiye, İkinci Dünya Savaşında da,
Soğuk Savaş döneminde de savaş coğrafyasının merkezinde yer almıştır. Türkiye’nin bu
konumu hem avantaj, hem de dezavantaj olarak yorumlanabilir.
Örneğin, Türkiye’nin dış politikasının farklı kültürel, tarihsel ve stratejik öğeleri olduğu
söylenebilir. Batı’daki Hıristiyan dünyasıyla Güney ve Doğudaki İslam arasında köprü
konumunda olan Türkiye, uzun yıllar Ortadoğu’da laik bir Müslüman devlet modeli olarak
görülmüştür. Benzer şekilde Türkiye’nin bölgesel politikası belirgin bir Osmanlı-Bizans mirası
taşımaktadır.
Yine Türkiye, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkaslar, Akdeniz gibi uluslaşma ve/veya
demokrasi sorunlarının bulunduğu ve yerel çatışma potansiyelinin yüksek olduğu istikrarsız
ülkeler arasında konumlanmaktadır. Jeostratejik konumuyla Türkiye ipekyolu ve enerji hatları
ile Rusya’yı sıcak denizlere bağlayan Boğazlar üzerinde konumlanmış bulunmaktadır. Yarıçevre ülke konumuyla Türkiye, gelişmiş ekonomilerle gelişmekte olan ekonomiler arasında var
olan ekonomik bağımlılık ilişkisininin başlıca taşıyıcılarından birisidir.
Güç unsurları bağlamında Türkiye uluslararası sistem içerisinde orta büyüklükte bir
devlet olarak öne çıkmaktadır. Bölgesel düzeyde en büyük nüfusa sahip olan Türkiye,
yüzölçümü ile İran’dan sonra ikinci büyük ülke konumundadır. Askeri gücün demografik
boyutu, yani silah altına alınabilecek erkek sayısı hacimliyken, askeri teknolojinin %79’u dışa
bağımlı durumdadır. Doğal kaynakları bakımından ise, Türkiye tarım toprakları açısından kendi
kendine yeterli, ancak su stresi yaşayan ve enerji yoksunu bir ülkedir. Su kaynaklarının
özelleştirilmesi, kirletilmesi ve barajlara toplanması su stresini arttırırken toprakların
verimsizleşmesine, orman dokusunun yok olmasına, ekolojik döngünün kırılmasına ve büyük
nüfusuyla birlikte Türkiye’nin yakın gelecekte, 2025-2050 yılları arasında gıda krizi yaşayan
bir ülke haline gelmesine neden olacaktır. Ülkede yerel endüstriel üretim sınırlı kalırken, esasen
hizmet sektörüne ve dış ticarete bağımlı bir ekonomik güce sahiptir. Gücünün bu unsurları
dikkate alındığında orta büyüklükte bir devlet olarak Türkiye’nin uluslararası siyaseti etkileme
gücü sınırlı kalırken, bölgesel siyaseti etkileyebilecek potansiyele sahip olduğu söylenebilir. Bu
güç kapasitesi bağlamında Türkiye’nin dış politika stratejileri şu şekilde tanımlanabilir:
•

Uluslararası veya bölgesel güç dengeleriyle oynamak

•

Uluslararası veya bölgesel ittifaklara üye olmak, destek aramak
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•
çalışmak
•

Büyük devletlerin taleplerine direnmek ve kendi isteklerini kabul ettirmeye
Kendi isteklerini geri plana çekmek, işi büyük devletlerin rızalarına bırakmak

Dünya ekonomik sistemi içerisinde Türkiye yarı çevre ülke konumunda olduğundan,
Türkiye’nin bölgesel ekonomik ve siyasi dengeler üzerinde etkili olma potansiyeli daha
yüksektir. Bu bağlamda üstteki stratejilerin ilk üçünü bölgesel düzeyde uygulaması daha
kolaydır. Ancak bu noktada Türkiye’nin komşu coğrafyadaki olumsuz Osmanlı imajını dikkate
alması ve Ortadoğu ile Balkanlar ve Kafkaslar gibi hassas kültürel, etnik ve dinsel dinamikleri
olan bölgeleri çok iyi tanıması ve siyasi, etnik ya da dini önyargıları bir tarafa bırakarak bölgesel
güç sorumluluğu ile bakabilmesi gerekir.
Öte yandan, özellikle 1980’li yıllardan bu yanan uygulanan ve Türkiye’yi merkez
devletlerin sermayesinin etki alanında bırakan küresel ekonomiye entegrasyon politikalarıyla
birlikte Türkiye, 1923-1939 ve 1960-80 dönemlerinde uygulanan ve ulusal ekonominin merkez
ekonomilerden bağımsızlaşmasını ve güçlenmesini hedefleyen ithal ikameci gelişme ve iktsadi
özerklik politikalarını terk etmiştir. 1980 sonrası Özal ve işadamları ekibi tarafından hızla
uygulanan küresel piyasaya entegrasyon süreci, Türkiye’yi küresel sermayeye bağımlı, merkez
devletlerin IMF borçlusu ve pazarı haline getirirken, ulusal sanayileşmeye son vermiştir. Bunun
sonucu olarak da Türkiye’nin dış politikası da, ekonomisine benzer şekilde dışarıya bağımlı
hale gelmiştir. Hegemon güçler arasındaki mücadele ve merkezi devletlere bağımlılık
Türkiye’nin uluslararsı politikaları etkileme potansiyelini oldukça zayıflatmıştır. Bu nedenle
Türkiye’nin 1923-1944 ve 1960-80 dönemleri hariç, görece özerk dış politika yürütemediğini,
bunun da genelde jeostratejik konum çıkmazıyla gerekçelendirildiği söylenebilir.
Özerk ve güçlü dış politika yürütmenin başlıca koşulu, üstte de belirttildiği gibi,
kararalma sürecine kamuoyunun farklı siyasi kesimlerinin ve parlamentonun dâhil edilerek
örgütsel politika modelinin geliştirilmesidir. Kendi içerisinde PKK ile uzun süreli mücadele
eden Türkiye’nin dış politika tarihinde değişmeyen diğer iki unsur da “iç düşman” ve “dış
düşman” unsurları ve bunlara yönelik güvensizlikten kaynaklanan yüksek silahlanma
harcamalarıdır. Güvenlik paradoksunda olduğu gibi, yüksek askeri harcamalar, Türkiye gibi
bölgesel güçlere karşı bölgesel düzeyde güvensizliğin artmasına ve komşu devletlerin
Türkiye’den daha fazla tehdit algılamasına neden olabilmektedir. Askeri güç caydırıcı bir role
sahip olmakla birlikte, siyasi, iktisadi ve akıllı güçten yoksun kaldığı zaman, caydırıcı etkisini
yitirir. Kaldı ki, Morgenthau’nun da belirttiği gibi, güçlü devletler, başka devletlerin
düşünceleri üzerinde kontrol kurabilen devletlerdir. Yani, sağlam bir diplomasiyle başka
devletlerin dış politika amaç, çıkar, algı ve stratejilerini yönlendirebilen devletler, kendi dış
politika amaç ve çıkarlarını da gerçekleştirebilirler.
Dış politika analizinin en çok kullanılan, ancak bir o kadar da sübjektif analizlere konu
olan, dış politikanın turnusol kağıdı olarak anılan kavram ulusal çıkar kavramıdır. Devletler dış
politika amaçlarını genelde ulusal çıkarlar bağlamında tanımlar ve böylece kaynak ve araçların
onlara mobilize edilmesini sağlarlar. Birçok örnekte, devletler dış politikalarını ulusal çıkarlar
bağlamında düzenlerler, ama ulusal çıkarı tanımlamakta zorlanırlar. Çoğu zaman devletler
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ulusal çıkarı devletin bekasıyla tanımlarlar. Bir ülkenin en temel ulusal çıkar öğesi, egemenliğin
geçerli olduğu siyasal sınırlar içerisinde bekasını devam ettirebilmek için gereken güvenliğin
sağlanmasıdır. Bir ülkenin dış politikası bu temele dayanır, dayanmalıdır. Bununla birlikte,
uluslararası ilişkiler tarihi, devletlerin genelde ulusal çıkar kavramının içeriğini beka
meselesinin çok uzağında çıkar tanımlarıyla doldurduğunu ve ulusal çıkar adına başka ülkelerin
egemenliklerini ihlal edebildiklerini veya tam tersi kendi egemenliklerinden feragat
edebildiklerini göstermektedir. Örneğin, ABD’nin Vietnam savaşına girmesi, ABD’nin
toplumsal barışını olumsuz etkilemiş ve ABD Vietnam’dan çekilmek zorunda kalmıştır. AB
üyesi ülkeler siyasal ve iktisadi bütünleşme adına ulusal sınırlarını kendi aralarında
kaldırabilmişlerdir.
Günümüzde birçok devlet, küresel sermaye karşısında zayıf düşerek su, toprak, orman,
maden gibi hayati öneme sahip doğal kaynaklarını küresel su, gıda veya maden şirketlerinin
işletmesine bırakabilmektedir. Yine ulusal çıkarlarına halel getirdiği için birçok devlet, kendi
toplumunun bir kesimine şiddet uygulayabilmekte veya büyük iktisadi monopollerin
yoksullaştırdığı, istismar ettiği vatandaşlarının haklarını savunmamaktadır. Oysa genel kabul
görmüş bir tanıma göre, ulusal çıkar, bir ülke halkı, vatandaşları için yaratılan bölünemez
faydayı ifade etmelidir. Dolayısıyla eleştirel güvenlik yaklaşımlarının da savunduğu gibi,
insanın, ekolojik sistemin, toplumun güvenliği en az devletin güvenliği kadar önemlidir.
Küreselleşmeyle birlikte enerji güvenliğinden çevre güvenliğine, siber güvenliğe/bilişim
güvenliğine kadar birçok farklı güvenlik sorunu, ekonomik eşitsizlik ve adaletsizlik, çevrenin
kirlenmesi, doğal kaynakların tükenmesi, etnik veya dini anlaşmazlıklar, uluslararası göç ve
iltica, uluslararası terör, vekalet savaşları, AIDS gibi küresel nitelikli salgınlar, uyuşturucu
ticareti ve her türlü insan, madde ve silah kaçakçılığı doğrudan insanın güvenliğini tehdit
etmektedir. Bu nedenle devletlerin her zamankinden daha fazla ulusal amaç ve çıkarlarını
toplumsal güvenlik bağlamında belirlemesi gerekmektedir.
Ancak C. Wright Mills’in de vurguladığı gibi, başta ABD olmak üzere günümüzdeki
çoğu devletin “ulusal çıkar”a dayandığı öne sürülen dış politikaları, gerçekte, bazı siyasetçiler,
askerler ve sanayicilerden oluşan bir “iktidar eliti”nin4 tanımladığı ulusal çıkarlara dayanmakta
ve onların beklentilerini yansıtabilmektedir. Lefler’in de belirttiği gibi, gerek temel ilke, amaç
ve çıkarların, gerekse dış tehditlerin saptanmasında siyaset yapımcıları olarak karar alıcılar
belirleyici bir rol oynamaktadır. Bir ülkenin uğrunda savaşı göze alacağı hayati çıkarlar dahi,
sözkonusu ülkenin karar alıcılarının kararıyla belirlenir.

1.5. Dönemlerle Türkiye’nin Dış Politika Tarihi
Kitabın bundan sonraki bölümlerinde Türkiye’nin dış politika tarihini ele alacağız.
Konuları hem kronolojik bir süreç içerisinde işleyeceğiz, hem de belirli dış politika
dönemlerinin başlıca iç politika ve uluslararası politika özellliklerini, dış politika kararalma
sürecini etkileyen iç ve dış faktörler ile başlıca dış politika, amaç, strateji ve konuları ele

4

C. Wright Mills, İktidar Seçkinleri, çev: Ünsal Oskay, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1974.
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alacağız. Karar alma sürecinde liderlerin kararalma yapısındaki rolü ve ağırlığı bağlamında
Türkiye’nin dış politika tarihini şu dönemlere ayırabiliriz:

1919-1950: Tek liderin dış politika karar alma sürecinde belirleyici olduğu
dönem; Türkiye’nin sınırlarının, tanınmasının, dünya siyasetine alınmasının ve Osmanlı
borçlarının görüşüldüğü Lozan Görüşmeleri, Cumhuriyetin kuruluş çalışmaları, 1929 Dünya
Ekonomik Buhranı, Hatay, Musul ve Boğazlar Sorunu, Balkan Antantı ve İkinci Dünya
Savaşı’nın yaşandığı dönemde Cumhurbaşkanları olarak Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet
İnönü’nün TBMM aracılığı ile Osmanlı diplomasi geleneği ve kadrolarını değiştirerek veya
yeniden eğiterek ülke için hayati kararlar aldığı bir dönem. Ordu siyasetin dışında tutuldu,
1949’da da MSB’ye bağlandı.

1950-1960: Tek liderin ve Dışişleri Bakanlığı’nın belirleyici olduğu dönem;
Soğuk Savaş’ın yaşandığı, NATO üyeliği için Kore Savaşına asker gönderildiği ve Bağdat Paktı
ile Balkan Paktı çabalarının başarısız kaldığı, Truman Doktrini sonrası ABD askeri üstlerinin
kurulduğu bir dönem olmuştur. Dış politikada kamuoyunun katkısı yok. Tek lider durumundaki
Adnan Menderes ve Dışlişleri Bakanlığı bürokratları dış politika kararalma sürecinde etkili
olmuştur.

1960-1980: Etkin kamuoyu ve çok partili kararalma süreci dönemi; 1961
Anayasası özgürlükler alanını genişletti ve ulusal dış politika basın ve kamuoyunda tartışıldı.
Çokyönlü ve çoksesli dış politika eğilimi güçlendi ve ABD’nin Türkiye’nin ulusal güvenliği
üzerindeki etkisi tekrar gözden geçirildi. ABD’ye olan bağımlılığın aşılması için 3. Dünya
ülkeleri ve Doğu Bloku ile ilişkiler geliştirildi. ABD’nin silah ambargosu üzerine Türkiye’nin
ulusal güvenliği ordunun katılımını arttıran Milli Güvenlik Kurulu’na devredildi. Kıbrıs ve
ekonomik konularda sivil toplum kaynaklı açılımlara gidildi.

1980-1983: 12 Eylül rejimi dönemi; Cumhurbaşkanı Kenan Evren Türk dış
politika kararalma sürecinde tek kararalıcı oldu. Dış politikada çokseslilik ve çokyönlülük
kalktı. ABD’nin Türkiye’nin güvenlik politikaları üzerindeki ağırlığı yeniden kuruldu. MGK
Genel Sekreterliği’ne dış politikayla ilgili uygulamaları takip ve kontrol yetkisi verilerek
ordunun rolü genişletildi. SSCB’den yükselen kızıl tehdite karşı ABD’nin öncülüğünde yeşil
kuşak projesi başlatıldı ve Türkiye aktif rol aldı. İçeride sol hareketler SSCB’nin beşinci kolu
olarak nitelendirilip yasaklanırken, Sovyet Cumhuriyetlerinde ayrılıkçı eğilimleri destekleyen
Türk-İslam sentezi söylemi geliştirildi.

1983-1991: Cumhurbaşkanı ve öncü iş dünyasının belirleyici olduğu “prensler
diplomasisi”nin yükselişi dönemi; Tek lider rolündeki Cumhurbaşkanı Özal, tek karar verme
merci ve iş çevrelerinin temsilcisi olarak uluslararası ekonomiyle hızlı bütünleşme politikası
izlendi. İş adamlarının diplomatik görevleri arttı, DEIK vb. işadamlarının örgütleri dış
ekonomik politikayı üstlendi. ABD ve uluslararası iş çevrelerinin dış politikada rolü arttı.
Uluslararası ekonomik açılımın karşısından dışişleri bürokrasisi engel olarak sunuldu, “prensler
bürokrasisi” kuruldu ve Dışişleri Bakanlığı, TBMM, MGK ve kamuoyu dış politika karar alma
sürecinden dışlandı. Körfez savaşına rağmen, ordunun kararalma sürecindeki rolü azaltıldı.
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1991-2001: Milli Güvenlik Kurulu’nun ve ordunun ağırlığını koyduğu dönem;
1990’lı yıllarla birlikte çokkutuplu uluslararsı sistemin oluşumu ve Türkiye’nin sınır
bölgelerine yakın dış güvenlik kriz ve savaşların yaygınlaşması-Körfez savaşı, Bosna savaşı,
Karabağ savaşı; Türkiye’nin iç politikasında PKK ile mücadelenin sertleşmesi, radikal İslami
grupların güçlenmesi ve siyasi istikrarsızlık ülkeyi ciddi bir güvenlik çıkmazına sürükledi,
silahlanma harcamaları ve MGK’nın dış politika kararalma sürecinde etkinliği arttı.
Türkiye’nin egemenlik meselesiyle ilgili politikalar, örneğin Yunanistan ile yaşanan sorunlar,
Kıbrıs ve Kürt sorunu politikaları MGK’da belirlendi. TÜSIAD ve TOBB dış ekonomik
politikalarda ve enerji alanında alternatif görüş ve politikalar önerebilen tek aktör oldular.



2002-2015: Ticaret Devletinin Yükselişi dönemi; Özal’dan sonra tekrar
Cumhurbaşkanının Türkiye’nin dış politikalarda ağırlığını koyduğu ve “ulusal güvenlik “
merkezli dış politikadan “ticaret devleti” yönelimli dış politikaya doğru gidişatın yaşandığı bir
dönemdir. Ortadoğu ve Afrika’ya yönelik dış politika önceliğinin uygulandığı, ABD’nin Irak
ve Afganistan Müdahalelerinin ve Suriye savaşının yaşandığı, MGK’nin sivilleştirilmesi
yoluyla ordunun dış politikada rolünün en aza indirgendiği bir dönem olmuştur.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Türkiye’nin dış politika tarihini anlatırken kullanacağımız başlıca dış
politika analizi kuram ve kavramlarını özetledik. Dış politikanın hangi bakış açılarıyla analiz
edilebileceğini, dış politika kararalma sürecinin yapı, süreç, kurum ve aktör boyutları ve etkisi
altında kaldığı uluslararası ve ulusal faktörler ele alındı. Türkiye’nin dış politika ilkeleri,
amaçları, stratejileri ve araçları incelendi.
Devletler dış politikalarını ulusal çıkarlar bağlamında düzenlerler, ama ulusal çıkarı
tanımlamakta zorlanırlar. Devletin “ulusal çıkar”a dayandığı öne sürülen dış politikaları,
gerçekte, bazı siyasetçiler, askerler ve sanayicilerden oluşan bir “iktidar eliti”nin tanımladığı
ulusal çıkarlara dayanmakta ve onların beklentilerini yansıtabilmektedir. Lefler’in de belirttiği
gibi, gerek temel ilke, amaç ve çıkarların, gerekse dış tehditlerin saptanmasında siyaset
yapımcıları olarak karar alıcılar belirleyici bir rol oynamaktadır. Bir ülkenin uğrunda savaşı
göze alacağı hayati çıkarlar dahi, sözkonusu ülkenin karar alıcılarının kararıyla belirlenir.
Toplumsal güvenliği tehdit eden küresel ve yerel sorun ve faktörlerin artmasından dolayı
küresel sermaye karşısında zayıf düşen devletlerin her zamankinden daha fazla ulusal amaç ve
çıkarlarını toplumsal güvenlik bağlamında belirlemesi gerekmektedir.
Sağlam bir diplomasiyle başka devletlerin dış politika amaç, çıkar, algı ve stratejilerini
yönlendirebilen devletler, kendi dış politika amaç ve çıkarlarını da gerçekleştirebilirler.
Özellikle 1980’li yıllardan bu yanan uygulanan ve Türkiye’yi merkez devletlerin sermayesinin
etki alanında bırakan küresel ekonomiye entegrasyon politikalarıyla birlikte Türkiye, 19231939 ve 1960-80 dönemlerinde uygulanan ve ulusal ekonominin merkez ekonomilerden
bağımsızlaşmasını ve güçlenmesini hedefleyen ithal ikameci gelişme ve iktsadi özerklik
politikalarını terk etmiştir. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye’nin dış politikası uluslararası piyasa
dinamikleriyle merkez ülkelerin etkilerine açık hale gelmiştir.
Özerk ve güçlü dış politika yürütmenin başlıca koşulu, üstte de belirttildiği gibi,
kararalma sürecine kamuoyunun farklı siyasi kesimlerinin ve parlamentonun dâhil edilerek
örgütsel politika modelinin geliştirilmesidir. Orta büyüklükte bir devlet olarak Türkiye’nin
uluslararası siyaseti etkileme gücü sınırlı kalırken, bölgesel siyaseti etkileyebilecek potansiyele
sahip olduğu söylenebilir. Bu güç kapasitesi bağlamında Türkiye’nin dış politika stratejileri şu
şekilde tanımlanabilir:


Uluslararası veya bölgesel güç dengeleriyle oynamak



Uluslararası veya bölgesel ittifaklara üye olmak, destek aramak


çalışmak


Büyük devletlerin taleplerine direnmek ve kendi isteklerini kabul ettirmeye
Kendi isteklerini geri plana çekmek, işi büyük devletlerin rızalarına bırakmak
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Dünya ekonomik sistemi içerisinde Türkiye yarı çevre ülke konumunda olduğundan,
Türkiye’nin bölgesel ekonomik ve siyasi dengeler üzerinde etkili olma potansiyeli daha
yüksektir. Türkiye’nin dış politika tarihi şu dönemlere ayrılabilir:


1919-1950: Tek liderin dış politika karar alma sürecinde belirleyici olduğu dönem



1950-1960: Tek liderin ve Dışişleri Bakanlığı’nın belirleyici olduğu dönem



1960-1980: Etkin kamuoyu ve çok partili kararalma sürecinin dönemi



1980-1983: 12 Eylül rejimi dönemi


1983-1991: Cumhurbaşkanı ve öncü iş dünyasının belirleyici olduğu “prensler
diplomasisi”nin yükselişi dönemi


1991-2001: Milli Güvenlik Kurulu’nun ve ordunun ağırlığını koyduğu dönem



2002-2015: Ticaret Devletinin Yükselişi dönemi
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Bölüm Soruları
1)
Türkiye’nin dış politikasında hangi dönem “tüccar devlet” dönemi olarak
tanımlanır?
a)

1923-1938

b)

1914-1918

c)

1960-1980

d)

1980-1983

e)

2002-2015

2)
İthal ikameci gelişme ve iktsadi özerklik politikalarını terk etmesi, Türkiye’nin
dış politikasına nasıl yansımıştır?
a)

Dış politikası bağımsızlaşmıştır

b)

Dış politikasında korumacılık artmıştır

c)

Küresel sermayenin etkisi artmıştır

d)

Dış politikada ulusal çıkarlar öncelik kazanmıştır

e)

Dış politikada özerklik artmıştır

3)

Son kertede, dış politikada ulusal amaçları hangi aktörler tanımlar?

a)

sivil toplum

b)

siyasal elit

c)

istihbarat

d)

bürokrasi

e)

güvenlik kurumları

4)
Hangi dış politika karar alma modelinde dış politika kararı, farklı kararalma
birimlerinin çıkar rekabeti sonucunda ortaya çıkar?
a)

Örgütsel süreç modeli

b)

Hükümetsel/bürokratik model

c)

Kararalıcılar modeli
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d)

Güç yaklaşımı modeli

e)

Allison’un modeli

5)
Orta büyüklükte bir devlet olarak Türkiye hangi stratejiyi uygulamakta
zorlanmaz?
a)

Bölgesel güç dengeleriyle oynamak

b)

Büyük devletlerin taleplerine direnmek

c)

Büyük devletlere çıkarlarını kabul ettirmek

d)

Büyük devletlerin davranışlarını yönlendirmek

e)

Küresel güç dengeleriyle oynamak

6)
Türkiye’nin dış politikasında siyasi, askeri ve ekonomik modernizasyon süreci
hangi dış politika ilkesine dayanmıştır?
a)

Avrupalılaşma

b)

Statükoculuk

c)

Batılılaşma

d)

Revizyonizm

e)

Modernleşme

7)
Hangi revizyonist girişimini Türkiye barışçıl diplomatik araçlarla çözmeyi
başarmıştır?
a)

Kıbrıs sorunu

b)

Kore Savaşı

c)

Hatay Sorunu

d)

Kardak sorunu

e)

Ege sorunu

8)
gösterir?

Hangi özellik dış politika karar alıcısının kapalı imaj profiline sahip olduğunu

a)

imaj değiştirici bilgiye açıktır

b)

işlemsel çevre önceliklidir
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c)

psikolojik çevre değişime açıktır

d)

gerçeklik psikolojik çevreyle algılanır

e)

farklı görüş ve önerilere açıktır

9)
Demokratik kararalma süreçlerinin dışlanması dış politikanın kararalma sürecini
nasıl etkiler?
a)

baskı gruplarının etkisi zayıflar

b)

daha objektif ve rasyonel kararlar alınır

c)

kararalıcı elitin değer ve inanç sistemi zayıflar

d)

ulusal dış politikaya destek artar

e)

liderin mizacı kararı belirler

10)

F.R. Zorlu hangi dönemde dışişleri bakanı görevinde bulundu?

a)

1923-1938

b)

1950-1960

c)

2002-2005

d)

1980-1990

e)

1970-1980

Cevaplar
1)e, 2)c , 3)b, 4)b, 5)a, 6)c, 7)c, 8)d, 9)e, 10)b
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2. TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA OSMANLI MİRASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Osmanlı devletinin toprakları üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gerek bütünsel
olarak siyasal, kültürel ve ekonomik kimliğini, gerekse de dış politikasını inşa ederken
Osmanlı’nın borçları, kapitülasyonlar, Batılı güçlere sağlanan imtiyazlar, 1915 Ermeni tehciri,
“93 Harbi” ve Balkan savaşlarında pekişen Osmanlı karşıtlığı vb. önemli sorunlarla mücadele
etmek durumunda kalmıştır.
İki yüz yılı aşkın savaşlar kapsamlı toprak ve nüfus kayıplarına, ağır ekonomik
çöküntülere, kapitülasyonlar sonucunda Osmanlı’dan devralınan yüklü mali borçlara ve çok
ciddi uluslararası itibar kaybına yol açmıştır. Osmanlı’nın külleri üzerine kurulan Türkiye
Cumhuriyeti’nin bir yandan üzerinde kurulduğu Osmanlı topraklarında miras kalan milliyetçi
ve ayrılıkçı hareketlerle başetmek, diğer yandan da savaşlar sonucunda kadın, çocuk ve
yaşlılardan oluşan, tüm üretim gücünü yitiren bir nüfusla yeni bir devlet kurup onun güvenliğini
ve varlığını sağlaması gerekecekti.
Bu bağlamda bu derste şu sorulara cevap vereceğiz: Osmanlı neden gerileme dönemine
girdi ve neler kaybetti? Osmanlı devlet adamları Osmanlı hanedanını kurtarmak için ne tür
politikalar izlediler? Neden başarılı olamadılar?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Gerileme ve Çöküş Sürecinde Osmanlı Dış Politikası

2)

II. Abdülhamid Dönemi Dış Politikası

3)

II. Meşrutiyet Dönemi Dış Politikası

4)

Balkan Savaşlarında Osmanlı Dış Politikası
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Osmanlı
Mirası
nasıl Dış
Politikada İlgili konuda okuyarak
tanımlanabilir?
Osmanlı Osmanlı Mirasını
döneminden
kalan
borçlar, tanımlayabilir
Kapitülasyonlar, toprak kayıpları
ve Balkanlar’dan muhaceret Büyük
devletlere sağlanan imtiyazlar
“93 Harbi” ve Osmanlı’nın Rusya Osmanlı-Rusya
Çarlığı’na karşı Yalnızlaşması
ilişkilerini bilir

İlgili konuda okuyarak

II.Abdülhamid
dönemi II.
Abdülhamid İlgili konuda okuyarak
Almanya’ya askeri ve ekonomik dönemi
dış
imtiyazlar
politikasını bilir
II. Meşrutiyet dönemi dış politikası II.
Meşrutiyet İlgili konuda okuyarak
dönemi
dış
politikasını bilir
1911 Trablusgarb savaşı ve 1912-3 Balkan savaşlarıyla İlgili konuda okuyarak
Balkan savaşları
Trablusgarp
savaşlarının
dış
politika etkisini bilir
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Anahtar Kavramlar


Denge Politikası



Weltpolitik



Kolonizasyon



Jön Türkler



II. Meşrutiyet
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Giriş
1299 yılında kurulan Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyıla kadar sürekli bir coğrafi
genişleme ve askeri ve idari gelişme içerisinden geçti. 15. Yüzyılda yabancı diplomatların
yazdıkları hatıratlarda Osmanlı’nın olağanüstü askeri gücünden ve idari başarısından
bahsediliyordu. İmparatorluk sınırları sürekli büyüyen Osmanlı’nın Batı’da hızla gelişen
sanayileşmeye ayak uyduramaması ve milliyetçilik dalgasına karşı içerleyici, kavrayıcı bir
milliyetler politikası uygulayamaması, hem uluslararası alanda hızla yaygınlaşan askeri ve
sanayi teknolojisinin gerisinde kalmasına sebep olmuş, hem de içeride farklı gayrimüslim
toplulukların uluslaşma hareketlerine karşı koymasını önlemiştir. Duraklama ve gerileme
sürecine giren Osmanlı hanedanı, uluslararası alanda askeri, siyasi ve hukuki gücünü yitirip
edilgen bir aktör haline gelince, varlığını devam ettirebilmek için ittifak ve denge politikasına
yönelmiştir.
Çöküş yıllarında “hasta adamı” yok olmaktan kurtarmaya çalışan siyasi-bürokratikaskerî elit, dönemin büyük güçleriyle ittifaklar kurarak İstanbul’un ve Anadolu’nun işgaliyle
sonuçlanan büyük siyasi ve ekonomik tavizler vermiş olsa da, Osmanlı’nın Anadolu’ya
sıkışmasını ve işgalini önleyememişlerdir. Özelllikle Trablusgarb ve Balkan Savaşları
Osmanlı’nın işgalini hızlandıran başlıca süreç olmuştur. I. Dünya Savaşı sonunda işgal edilip
büyük devletler arasında paylaşılan Osmanlı Anadolu’su üzerinde kurulan Türkiye
Cumhuriyeti, diğer bağımsızlığını alan Balkan devletleri gibi Osmanlı ile hukuki bağlarını
koparsa da, Osmanlı çöküşünün mirası, Türkiye’nin dış politikasında süreklilik kazanmıştır.
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2.1. Milliyetçilik,
İmparatorluğu

Sanayileşme,

Emperyalizm

ve

Osmanlı

1870-1918 dönemi, Fransız devriminin etkisi altında kalan Avrupa coğrafyasında
milliyetçiliğin hızla militerleşmesi ve yayılmacı bir gelişim içerisine girmesiyle bilinir. Bu
yıllarda bölge devletlerinin büyük kısmı topraklarını genişletme ve yeni sömürgeler elde etme
mücadelesi içerisine girmişlerdir. Özellikle Almanya-Fransa ve Almanya-Rusya arasında
yaşanan güç rekabeti, Osmanlı’nın Batı topraklarında uluslaşma çabası içerisine giren etnik ve
dinsel grupların kendi ulus-devletlerini kurma çabalarını hızlandırmıştır.
Bu dönemde, din üzerinden kurulan imparatorluklar, milliyetçiliğin temel unsurları olan
etnik köken ve dil üzerinden örgütlenen ve millet olma çabası içerisine giren yerel toplulukların
uluslaşma ve kendi kutsal toprakları üzerine kendi ulus-devletlerini kurma mücadelesine sahne
olmuştur.
Büyük devletler emperyalist politikalarla uluslararası alanda coğrafi varlıklarını ve
sömürgelerini arttırma mücadelesi içerisine girerken, sömürgeleştirilmeye maruz kalan
topraklardaki farklı etnik ve dilsel guruplar ise büyük devletlerin desteğini alarak kendi ulusdevletlerini kurmaya çalışmıştır. Avrupa coğrafyasında Endüstri Devrimi’yle birlikte artan
üretim yeni pazarlar, biriken sermaye yeni yatırım alanları, büyüyen fabrikalar ucuz ham madde
arayışına girerken, İngiltere, Fransa, İtalya deniz aşırı bölgelerde kendilerine yeni sömürgeler
bulmak için emperyalist politikalara girişmişleridir.
Avrupa siyasetine ve dolayısıyla sömürge yarışına da geç giren Almanya, batısında
Çarlık Rusya, doğusunda Fransa gibi güçlü devletlerin genişleme alanları arasında kalmıştır.5
Batısında Fransız milliyetçiliği ve İngiltere’nin dengenin dengeleyicisi siyasetinin baskısı
altında kalan Almanya, Doğu’da da Rusya’nın Panslavizm politikasının basıncı altında
kalmıştır. Böylece Fransa ile sürekli bir güvensizlik ve güç mücadelesi sürdürürken, Doğu’da
da Pancermenizmin “lebensraum” (yaşam alanı) stratejisini uygulamıştır.
16. yüzyıldan başlayarak Doğu Avrupa’ya Baltık Denizi’ne, Karadeniz’e ve
Balkanlar’a, Sibirya ve Orta Asya’ya, Kafkasya’ya doğru genişleyen Rusya ise, Panslavizm
politikasıyla Osmanlı ve Avusturya-Macaristan topraklarında yaşayan Bulgarları, Çekleri,
Slovakları, Polonyalıları ve güney Slavlarını Osmanlı ve Avusturya boyunduruğundan
bağımsızlaştırmayı vaad ederken, aslında hem coğrafi genişlemeyi, hem de Avrupa’da Rus
etkisini güçlendirmeyi hedeflemekteydi.
Emperyalist devletlerin bu politikaları büyük kıtalararası coğrafyada genişleyen ve
merkezkaç güçlerle mücadele edemez hale gelen, aynı zamanda endüstri devriminin gerisinde
kalan Osmanlı İmparatorluğu için savaşlar ve mağlubiyetlerle dolu bir çöküş dönemi başlattı.
1683-1698 yılları arasında devam eden Osmanlı İmparatorluğu ile Kutsal İttifak
devletleri arasındaki savaş, Osmanlı’nın mağlubiyetiyle sonuçlandı ve Osmanlı bu savaş

5

Ayrıntılı bkz: Oral Sander, Siyasi Tarih, Ankara, 1985
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sonucunda ilk büyük toprak kaybının yaşadı. 26 Ocak 1699 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu
ile başlarında Avusturya Arşidüklüğü bulunan diğer Kutsal İttifak devletleri (Venedik, Lehistan
ve Rusya) arasında imzalanan Karlofça Anlaşmasıyla Osmanlı Macaristan, Erdel, Podolya,
Ukrayna, Mora ve Dalmaçya’yı kaybetti ve Orta Avrupa’dan çekilirken, o zamana kadar
savunma durumunda olan Kutsal İttifak devletleri, Osmanlı’nın bu güç kaybından cesaret
alarak saldırıya geçtiler. Böylece imparatorluğun topraklarından çekilme ve gerileme dönemi
de başladı. Osmanlı’nın Avrupa topraklarinda hızla yayılan isyanlar ve ardı ardına gelen Rusya
ile savaşlar Osmanlı’nın uluslararası politikadaki varlığını ve gücünü yıpratmış ve Osmanlı
devlet yönetiminde de ıslahata rağmen düzeltilemeyen idari, askeri ve siyasi zafiyetleri su
yüzüne çıkarmıştır.
Batı cephesinde başlayan çekilme, 18.yüzyılda Doğu cephesinde de hızlanmıştır. 176874 Osmanlı–Rus savaşında 180 bin kişilik Osmanlı ordusu 30 bin kişilik Rus ordusuna yenilmiş
ve 1774 Küçük Kaynarca anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmayla Osmanlı Kırım’ı
kaybederken, Rusya’ya Boğazlar’dan serbest geçiş, Karadenizde askeri donanma bulundurma,
kapitülasyonlar ve Ortodoks kilisesine serbestiyet sağlama ile savaş tazminatı ödemek zorunda
kalmıştır. Rusya’nın Osmanlı’daki Ortodoksları himayesi altına alması, Rusya’nın Panslavizm
politikalarında Balkanlar’a kadar yayılma olanağı sağlamıştır. Savaşlarla kaybettiği gücünü
İngiltere, Fransa ve Rusya arasında uyguladığı denge politikasıyla telafi etmeye çalışan
Osmanlı diplomasisi, Osmanlı ile ilgili oluşan “hasta adam” imajı karşısında etkisiz kalmıştır.
Savaş mağlubiyetleri, tazminatlar, kapitülasyonlar, borçlar, toprak kayıpları, büyük
güçlere verilen tavizler ve ayrıcalıklar, Osmanlı devletine karşı iç ayaklanmaları da teşvik
etmiştir. Dışarıdaki cephelerin yanısıra Osmanlı hanedanlığı, iç cephelerde de varlığını ve
bütünlüğünü savunmaya çalışıyordu. 18. yüzyıl Yeniçeri ve Celali ayaklanmaları, 1806 yılında
Sırp isyanı, 1808 Mora ayaklanması, 1821 Yanya Ayaklanması, 1832 Mısır’da Mehmet Ali
Paşa isyanı, 1854 Tesalya ve Epir ayaklanması, 1866 Girit, 1875 Hersek, 1876 Bulgar, 1902
Makedonya ve 1910 Arnavutluk isyanlariyla devam etti.

19. yüzyıl, Küçük Kaynarca anlaşmasından sonra Osmanlı topraklarına doğru genişleme
politikasını hızlandıran Rusya ile yapılan savaşlarla geçti: 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı,
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1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı, Kırım Savaşı (1853-1856) ve 93 Harbi olarak bilinen 18771878 Osmanlı-Rus Savaşı. 93 Harbiyle birlikte Osmanlı Rumeli-i Şahane’den çekilmiş, Rus
ordusu Batı’da Yeşilköy’e, Doğu’da Erzuruma kadar gelmişti. 1878 Ayastefanos Antlaşması
Osmanlı’yı Anadolu topraklarına çekmişti. Anlaşmanın uygulanmasını önlemeye çalışan
Osmanlı devleti, Kıbrıs’ın yönetimini İngilizlere devrederek, Britanya İmparatorluğu’nun
Berlin Kongresini toplamasını ve yeni bir anlaşmanın imzalanmasını sağladı. Berlin Anlaşması,
Almanya İmparatorluk Şansölyesi Prens Bismarck başkanlığında toplanan Osmanlı
İmparatorluğu, Çarlık Rusya, Britanya İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu, AvusturyaMacaristan İmparatorluğu, İtalya Krallığı ve Fransa arasında 13 Temmuz 1878’de Berlin’de
imzalandı.
Berlin Kongresi sonucunda Ayastefanos Anlaşması uygulanmadı, ancak 1878 Berlin
Antlaşmasıyla Osmanlı topraklarında olan Sırbistan, Bulgaristan, Romanya, Karadağ kendi
prensliklerini kurdular, Bosna-Hersek imtiyazlı vilayet haline geldi, Doğu Rumeli vilayeti
Bulgar prensliğinin işgaline uğradı, Kıbrıs İngiltere’ye kiralandı, Niş Sırbistan’a, Teselya
Yunanistan’a, Dobruca Romanya’ya, Kars, Batum, Artvin, Ardahan sancakları Rusya’ya
bırakıldı. Kısa süre sonra 1882’de, 1878 Berlin Anlaşmasına referansla, Osmanlı’nın Ortadoğu
ve Afrika topraklarında Mısır, Sudan ve Tunus, İngiltere ve Fransa tarafından işgal edildi. Bu
savaşlarda uyguladığı güç dengesi politikasıyla Osmanlı ömrünü 35 yıl uzatabilmiş, 1911-1912
Trablusgarp Savaşı ve 1912-13 Balkan savaşlarıyla birlikte bütünüyle Anadolu’ya çekilmek
zorunda kalmıştır.

2.2. Almanya’ya Yakınlaşma ve II. Abdülhamid Dönemi
Berlin Antlaşması sonrasında Britanya İmparatorluğu yeni sömürgesi Hindistan’a giden
yolun ve Doğu Akdeniz’in güvenliğini sağlama ve Rusya’nın sıcak denizlere inmesini
önlemeye dayalı bir dış politika stratejisi geliştirdi. 1869 yılında Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla
stratejik önemi artan Mısır, 1882 yılında Britanya İmparatorluğu tarafindan işgal edildi.
Osmanlı’dan yönetim hakkını devraldığı Kıbrıs ile birlikte Mısır’ın ele geçirilmesi, Hindistan’a
giden yolların güvenliğini sağlamıştı. Bundan sonra Osmanlının toprak bütünlüğünün
korunması Britanya İmparatorluğunun dış politikasında öncelik olmaktan çıkmış ve Berlin
Antlaşmasından sonra Britanya İmparatorluğu Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü
koruma politikasından vazgeçti. Nitekim, Berlin Antlaşması da, Avrupa devletlerinin Osmanlı
topraklarının bütünlüğüne ve içişlerine müdahale etmeme ilkesine saygı göstereceklerini vaad
ettikleri 1856 Paris Antlaşması’nın hükümlerini ortadan kaldırmış ve Osmanlı toprakları
paylaşıma açılmıştır.
Berlin Kongresi’ne kadar Çarlık Rusya’sına karşı Britanya İmparatorluğu ile iyi
ilişkilerini kullanan ve denge politikasıyla toprak bütünlüğünü sağlamaya çalışan Osmanlı
devleti, Britanya’nın da Osmanlı imparatorluğu’nun paylaşım mücadelesine katılması üzerine
yeni bir müttefik bulmak zorunda kaldı ve o dönemde yükselişe geçen güç Alman
İmparatorluğu ile yakınlaşmaya başladı. Osmanlı’nın tek dış politika hedefi toprak kayıplarına
son verilmesi ve imparatorluğun varlığının korunmasıydı. Bu bağlamda, Almanya o zamana
dek Osmanlı’dan herhangi bir toprak talebinde bulunmamış, askeri ve ekonomik ilişkilerin
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geliştirilmesiyle ilgili talepler öne sürmüştür. O dönemde askeri ve ekonomik açıdan güçlenme
ve toparlanmaya ihtiyaç duyan Osmanlı için Almanya’nın talepleri büyük önem taşımaktaydı.
Daha 18. yüzyılda Prusya Kralı II. Frederich, Rusya ve Avusturya’nın Osmanlı
İmparatorluğu aleyhine genişlemelerini kendi ülkesinin güvenliği açısından sakıncalı
buluyordu. Bu nedenle de Osmanlı İmparatorluğu ile dostluk ilişkileri geliştirmeye çalışmış ve
Osmanlı devleti ile Prusya arasında 1761 yılında bir dostluk antlaşması imzalanmıştır.
1871’de Otto von Bismarck’ın Alman İmparatorluğunu kurması ile birlikte Prusya,
Almanya İmparatorluğunun en büyük bölgesi olurken, Prusya Kralı I. Wilhelm ise Alman
Kayzeri Wilhelm unvanını almıştır. Aynı yıllarda II. Mahmut, Osmanlı ordusunun
modernizasyonu için Prusya’dan yardım istemiş, bunun üzerine Prusya, Helmuth Von
Moltke’nin6 başkanlığında bir askerî heyeti Osmanlı ordusunun hizmetine göndermiştir.
Moltke’yle birlikte Osmanlı toprakları Almanya’nın Osmanlı Asya’sını kolonizasyon
politikasına hedef olmuştur.7

II. Abdülhamid

Bismarck

II. Wilhelm

Bununla birlikte, yaklaşan büyük savaş, Osmanlı’ının askeri gücünü toparlama zarureti
ve Çarlık Rusyası karşısındaki zayıflığı, Osmanlı devletini Alman İmparatorluğu ile iş birliğine
gitmek zorunda birakmıştır. Almanya’nın askeri gücünde yaşanan yükseliş dikkate alındığında,
Osmanlı İmparatorluğunun orduda reform yapma isteğinde modelin ve desteğin Almanya’dan
gelmesi önemseniyordu. Bunun üzerine II. Abdülhamid, 1880 yılında Almanya’dan Osmanlı
ordusunda reformlar yapmak üzere bir kurmay heyetinin gönderilmesini resmen talep etmiştir.
İngiltere’nin desteklediği Fransa’ya karşı Çarlık Rusya ile Avusturya-Macaristan’ı
yanında tutmaya çalışan Bismarck, II.Abdülhamid’in teklifini Alman silah sanayinin pazar
gereksinimleri bağlamında cazip bulmuştur. Diğer yandan Bismarck, Çarlık Rusyası ile Fransa

6

7

Ayrıntılı bkz: Helmuth von Moltke, Moltke’nin Türkiye Mektupları, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1995.
Bu dönem hk. Ayrıntılı bkz: Murat Özyüksel, Osmanlı İmparatorluğu’nda Nüfuz Mücadelesi – Anadolu
ve Bağdat Demiryolları, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2013.
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arasında Almanya’ya karşı herhangi bir ittifakın oluşmasını engellemeye çalışmıştır.1882
yılında Alman subayları Osmanlı ordusunda göreve başlamışlar ve Alman askeri temsilciliği
kurup Osmanlı pazarını da Alman silahlarına açmışlardır. Böylece Osmanlı devleti, İngiliz ve
Fransız şirketlerin bu alandaki tekelinden kurtulmuştur.
Bismarck’ın Alman İmparatorluğunu olduğu haliyle devam ettirme ve statükoyu
koruma politikası, hırslı ve maceracı bir perspektifi olan II. Wilhelm’in 1888’de Alman
İmparatoru olmasıyla sona ermiştir. II. Wilhelm, önceki savaşlarda kaybedilen toprakları ve
Büyük Almanya topraklarını geri kazanmayı amaçlayan “Weltpolitik” (Dünya siyaseti) adlı
dünya devleti olma siyasetini ilan etmiş ve Alman İmparatorluğunu I. Dünya savaşına
sürüklemiştir. Alman emperyalizmini ifade eden Weltpolitik, imparatorluğun topraklarını ve
kontrol alanını genişleterek hızla büyüyen ve ucuz hammade ile pazar ihtiyacı duyan Alman
endüstrisinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen bir dış politika olarak öne çıkmıştır.
Fransa’nın Tunus işgali ve İngiltere’nin Arap coğrafyasında Arap milliyetçliğini
kışkırtmasından rahatsız olan II. Abdülhamid için Osmanlı ile ilgili toprak iddiaları olmayan
Almanya ile işbirliği, Batı’da İngiltere, Fransa ve Rusya’nın oluşturduğu ittifakı dengelemek
için önemli bir fırsattı. Bu bağlamda II.Abdülhamid, Almanya’nın Osmanlı topraklarında İran
körfezine kadar ekonomik gücünü genişletmesine sıcak bakıyordu. Bu çerçevede, 1888
yılından itibaren Almanya Osmanlı topraklarında yoğun demiryolu inşaatı projelerine
başlamıştır. 1892 yılında kurulan Anadolu Demiryolu Şirketi, İstanbul Ankara ve Konya
hatlarında demiryolları inşa ederken, Abdülhamid’in Arap toprakları politikası açısından önem
taşıyan Berlin-Bağdat demiryolunun sözleşmesini de imzalamıştır. Yine Abdülhamid
demiryollarının Basra körfezine kadar uzanmasını istemiş ve 1900’de Hicaz Demiryolunun
yapımına başlamıştı. Demiryolu inşaatları Osmanlı ordusunun Ortadoğu’ya askeri sevkiyatları
açısından önem taşırken, Britanya bu yolların Hicaz bağlantısının Mısır’daki İngiliz nüfuzunu,
bu bağlamda da Hindistan’a giden yolu tehdit ettiğini düşünüyordu. Suriye’deki nüfuzunun
azalmasından korkan Fransa da Britanya gibi Bağdat demiryoluna karşıydı. Bu büyük
devletlerin Bağdat demiryolu projesine karşı çıkmalarının başlıca sebeplerinden birisi ise,
Alman İmparatorluğu’nun onlara rakip emperyalist devlet olarak Ortadoğu coğrafyasında
nüfuzunu arttırma potansiyeliydi.
Balkanlar’daki Müslüman illerini kaybeden Osmanlı devleti ise, Alman
İmparatorluğunun demiryolları projeleriyle Basra körfezine inmesini, Ortadoğu’da II.
Abdülhamid’in başlattığı Pan-İslamizm politikası bağlamında önemsiyordu. Demiryolu
projeleriyle II. Abdülhamid, İngilizlerin Arap millliyetçiliğini kışkırttığı bölgede Osmanlı
hâkimiyetini devam ettirmeye çalışıyor, Almanya’yı da Britanya karşısında rakip güç olarak
öne sürüyordu.
II. Abdülhamid’in bu siyaseti, 1839’da Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane
Parkı’nda okunan Tanzimat Fermanı’yla başlayan ve 1876 yılında II. Abdülhamid’in tahta
çıkmasıyla sona eren Tanzimat Dönemi’nde izlenen Britanya İmparatorluğu ve Fransa yanlısı
dış politikadan farklı olmuştur. Bunun başlıca sebebi, 1856 yılında ilan edilen Islahat
Fermanı’nın, aynı yıl imzalanan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğünü başta
Britanya İmparatorluğu ve Fransa olmak üzere Avrupa devletlerinin garantisi altına alan Paris
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Antlaşmasına dahil edilmesinden kaynaklanmaktadır. Islahat Fermanı, Osmanlı devletine,
Osmanlı topraklarında yaşayan gayrimüslimlerin hak ve özgürlüklerini artırmaya yönelik
yükümlülükler getirirken, Britanya İmparatorluğu, Fransa ve Çarlık Rusya’nın gayrimüslimler
üzerinden Osmanlı devletinin iç işlerine müdahale etmesinin yolunu açmıştır. Britanya’nın
Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma politikasından vazgeçmesiyle birlikte, Islahat Fermanı
Avrupa devletlerine Osmanlı devletinin iç işlerine daha fazla karışma olanağı sağlamıştır. Bu
nedenle Tanzimat döneminden farklı olarak, II. Abdülhamid Britanya, Rusya ve Fransa’nın iç
işlerine müdahalelerini ve toprak taleplerini Almanya’ya askeri ve ekonomik imtiyazlar vererek
ve Ortadoğu’da Pan-İslamizm politikasıyla dengelemiştir. II. Abdülhamid’in başlattığı
Almanya ile dengeleme politikası, 1909 yılında tahttan indirilmesinden sonra da derinleşmiş ve
Almanya ile savaş ittifakı içerisine giren Osmanlı İmparatorluğu’nu I. Dünya savaşına
sürüklemiştir.

2.3. II. Meşrutiyet’in İlanı ve Dönemin Dış Politikası
II. Meşrutiyet Dönemi (1908-1918) dış politikası, Osmanlının I. Dünya Savaşı dış
politikası ile Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı dış politikası arasındaki kırılma faylarını ve değişimi
anlamak açısından önem taşımaktadır. Üstte de belirttiğimiz gibi, Osmanlı’nın paylaşım
planlarında yer almaları ve II. Abdülhamid rejimini düşürmek isteyen Jön Türk muhaliflerine
destek vermelerinden dolayı Osmanlı devleti, Britanya ve Fransa ile ittifak içerisine girmek
yerine, bu devletlerin diğer devletlerle olan çıkar çatışmalarından yararlanmayı tercih etmişti.
II. Abdülhamid’in Alman demiryolu şirketini Arap topraklarına davet etmesinen rahatsız olan
Britanya, II. Abdülhamid’in rejimine karşı Avrupa’da ve Osmanlı’da geniş muhalefet cephesi
oluşturan Jön Türkler’e destek vermeye başlamıştır.
II. Abdülhamıit’in baskıcı tutumunu eleştiren Jön Türk hareketi, Abdülhamid’in tahttan
indirilmesine yönelik birçok girişimde bulunmuştur. 1908 Jön Türk ihtilaliyle ve büyük
devletlerin baskisi sonucunda Abdülhamid II. Meşrutiyet’i ilan etmek zorunda kalmış ve tahta
geldikten sonra askıya aldığı 1876 Anayasasını yeniden yürürlüğe koymuştur. II. Meşrutiyet
dönemi Osmanlı dış politikası I. Dünya Savaşına doğru giden dünyada Osmanlı’nın varlığını,
toprak bütünlüğünü ve siyasal egemenliğini sağlama mücadelesine odaklanmıştır
1908-1909 Dönemi:
1908 Jön Türk ihtilalinden sonra kurulan Kamil Paşa hükûmetinin dış politikadaki
amacı bölgesel ve büyük güçlerle uzlaşmacı bir politika izlemek ve Osmanlı’nın ekonomik ve
askeri gücünü toparlayarak olası toprak kayiplarini önlemek idi. Britanya ile yakın ilişkileri
olan ve bundan dolayı İngilizperver lakabıyla anılan Kamil Paşa, Berlin Anlaşmasının yeniden
gözden geçirilmesi için uluslararası konferans düzenlemek ve başta kapitülasyonlar olmak
üzere yabancı devletlere verilen imtiyazları ortadan kaldırmak istiyordu. Yönetimde ve askerî
alanda reformlar yapmayı hedefleyen Kamil Paşa bu isteklerini yerine getiremeden Ekim
1908’de Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiş, hemen sonrasında da Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu Bosna-Hersek’i ilhak etmiştir. Ardından Girit de Yunanistan ile birleşmek
istediğini ilan etmiştir. Bu ani toprak kayıpları Kamil Paşa hükümetinin uluslararası ve ulusal
prestijini ciddi bir şekilde sarsarken, hükümette de bunalımlı ve krizli bir dönemi başlatmıştır.
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Britanya İmlparatorluğu’ndan Berlin Antlaşmasıyla ilgili bir konferans düzenleme
desteği talep eden Kamil Paşa, bu desteği bulamamış ve Avrupa devletlerinin konferansa ilgi
göstermemesi üzerine ek toprak kayıplarını önlemek için bölge devletleriyle ikili anlaşmalar
yapma sürecine girmiştir. İlk başta Makedonya ve Trakya yönünde genişleme emelleri olan
Bulgaristan’a karşı Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Romanya ile ikili anlaşmaların
yapılmasına başlanmıştır. Kamil Paşa’nın bu dış politika stratejisi Britanya tarafından
Bulgaristan’ın dışta bırakılmış olması bağlamında eleştirilirken, Çarlık Rusyası da bu
politikanın Osmanlı-Slav ittifakının kurulmasını önleyeceği endişesiyle yaklaşmıştır. O
dönemde Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun Balkanlar’a doğru genişlemesinden rahatsız
olan Rusya, Avusturya–Macaristan’ın yayılmacılığına karşı Balkanlar’da Osmanlı– Slav
ittifakının kurulmasını teşvik etmiş, bu nedenle Bulgaristan’ın bağımsızlığı meselesinde Kamil
Paşa hükümetine arabuluculuk önermiştir. Bulgaristan ile yapılan görüşmeler sonucunda,
Rusya, Osmanlı’nın 93 Harbiyle ilgili savaş tazminat borcunu silerken, Osmanlı devleti de
Bulgaristan’ın bağımsızlığını tanımıştır. İkili anlaşmalarla ek toprak taleplerini önlemeye
çalışan Kamil Paşa, Avusturya-Macaristan’a giderek Bosna-Hersek’in ilhakı ile ilgili
görüşmelerde de bulunmuş ve 1909 Anlaşmasıyla mali tazminat karşılığında Bosna-Hersek’in
ilhakını tanımıştır. Osmanlı İmparatorluğunu içine düştüğü ekonomik darboğazdan çıkarmaya
çalışan Kamil Paşa hükümetinin bu yaklaşımı içeride destek görmemiş. Kamil Paşa istifa etmiş,
yerine Hüseyin Hilmi Paşa hükûmeti kurulmuştur. Hüseyin Hilmi Paşa Hükümetinin de başlıca
çabası, devletin toprak bütünlüğünü ve varlığını korumak için kapitülasyonları kaldırtmak ve
Avrupa devletleriyle Osmanlı’nın güvenliğini arttıracak siyasi ilişkiler geliştirmek idi.
1909-1912 Dönemi:
Karmaşık uluslararası dengeler arasında vaarlık mücadelesi veren Osmanlı devleti, iç
siyasal barışını kurmada da önemli krizlerle karşı karşıya kalmıştır. II. Meşrutiyetin ilanıyla
birlikte Osmanlı devletinin yönetimi büyük ölçüde Jön Türkler’in örgütlendiği ve anayasal
düzeni savunan İttihat ve Terraki’nin nüfuzu altında kalmıştır. 1913 yılına kadar İttihat ve
Terraki taraftarı hükümetler iktidarda olurken, 1913-1918 yılları arasında İttihat ve Terakki
doğrudan iktidarda olmuştur. İttihat ve Terraki Fırkası’nın karşı karşıya kaldığı eylemlerden en
önemlisi İttihat ve Terraki Cemiyeti’ne karşı 1909 yılında örgütlenen 31 Mart ayaklanması
olmuştur. Ayaklanma, İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından Selanik’te Mahmut Şevket
Paşa’nın komutanlığında hazırlanan Hareket Ordusu’nun İstanbul’a gelmesiyle bastırılmıştır.
31 Mart Vakası olarak da bilinen bu isyan Türkiye’nin ilk askeri darbesi olarak da bilinir.
Ayaklanmanın II. Abdülhamid tarafından örgütlendiği düşünülerek Abdülhamid tahtan
indirilir.
Büyük kısmı sömürgeci devletlerden oluşan yabancı devletlere vergi ve gümrük
muafiyetinin ötesinde ileri düzeyde ekonomik, hukuki ve siyasi imtiyazların verilmesine yol
açan ve Osmanlı ekonomisinde büyük ekonomik kayıplarla sonuçlanan kapitülasyonların
kaldırılması bu dönemde iktidarda yer alan Osmanlı hükümetlerinin başlıca öncelikleri arasında
olmuştur. Geniş ekonomik imtiyazlar, zaman içerisinde Osmanlı devletinin ekonomik ve siyasi
egemeniğini giderek aşındırmaya başlamış ve Osmanlı devleti siyasal bağımsızlığını iyiden
iyiye yitirmeye başlamıştır. Avrupa’da Britanya, Fransa ve Rusya arasında oluşmaya başlayan
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İtilaf Devletleri askeri blokunun dışında kalan Osmanlı devleti, Almanya’nın öncülüğünü
yaptığı İttifak Devletleri arasında da yer alamamış, özellikle 1913 yılından sonra tüm dış
politika stratejisini Almanya’ya bağlamak zorunda kalmıştır.
Sömürgecilik yarışına geç giren İtalya, Osmanlı’ın zayıf durumundan istifade ederek
1911 yılında Trablusgarb’a saldırmış ve 1 yıl süren savaştan sonra Uşi Anlaşmasıyla Osmanlı
İmparatorluğunun Afrika’daki son toprak parçası Trablusgarb ve On İki Ada İtalya’ya
bırakılmıştır. Osmanlı’nın bu ardı ardına yaşanan toprak kayıpları Balkanlar’da Osmanlı’dan
bağımsızlıklarını elde eden bölge devletlerinde irredentist, yayılmacı ve millliyetçi kesimleri
güçlendirmiş ve Balkanlar’da Osmanlı’nın Batı sınırlarında kalan ve kendilerine ait gördükleri
toprakları paylaşma mücadelesi başlamıştır.

2.4. 1912-1914 Dönemi Balkan Savaşları Politikası
Trablusgarb yenilgisi ve İtilaf Devletleriinin ilgisizliği, Balkan devletlerini Osmanlı’ya
karşı savaş başlatmaya teşvik etmiş ve Mart 1912 yılında Bulgaristan Sırbistan ile içerisinde
Makedonya’yı kendi aralarında paylaşmaya dair bir maddenin de olduğu bir savunma anlaşması
imzalamıştır. İki ay sonra, Mayıs ayında Bulgaristan, Yunanistan ile de benzer bir savunma
anlaşması imzalamış ve Ekim 1912 itibariyle Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ
“Balkan Birliği” adı altında bir ittifak örgütlemişlerdir. Görünürde bir savunma ittifakı olan bu
birliktelik, gerçekte Osmanlı ülkesinde kalan ve üzerinde hak iddia ettikleri toprakların geri
alınmasını hedeflemiştir. Sırbistan Makedonya ve Kosova’yı kendi toprakları olarak görürken,
Bulgaristan Batı ve Doğu Trakya üzerinde toprak iddiasında bulunuyordu. Yunanistan ise
İstanbul ve Batı Anadoluyu kendi etnik coğrafyası içerisinde görmekteydi.
8 Ekim 1912’de başta Bulgaristan olmak üzere Balkan Birliği devletleri Osmanlı’ya
savaş açtı ve kısa bir süre sonra Bulgar ordusu Çatalca’ya ulaştı. 30 Mayıs 1913 tarihi itibariyle
Sırbistan Priştine, Üsküp ve Manastır’ı işgal etti, Yunanistan da Serfice, Selanik, Bozcaada,
Limni, Sakız, ve Midilli adalarına el koydu. Aynı anda birçok cephede savaş yürütmek
durumunda kalan ve bölgeden 200 taburluk bir askeri birliği çeken Osmanlı devleti, Balkan
Birliği’nin 706.000’lik askeri kuvvetine karşı sadece 350.000 askerle çıkmış ve Midye-Enez
hattının kuzey ve batısındaki toprakları yitirmiştir.
Savaş devam ederken, 23 Ocak 1913 günü Enver ve Talat Paşa önderliğindeki İttihat ve
Terakki mensupları Bab-ı-Ali Baskını olarak bilinen hükümet darbesi ile yönetimi ele
geçirmişlerdir. Kamil Paşa istifa etmiş yerine Mahmud Şevket Paşa hükûmeti kurulmuştur. Her
iki hükümet de Balkan devletleriyle müzakerelerde taviz vermemeye çalışmaktaydı. Ancak
yine de, Osmanlı’nın iç siyasetinde İttihat ve Terraki Fırkası ile Hürriyet ve İtilaf Fırkası
arasında yaşanan ve orduya da yansıyan bu siyasi mücadele, Osmanlı ordusunun Trakya
cephesinde bölünmesine yol açmış, önce Bulgar, sonra da Sırp ve Yunan orduları Osmanlı
birliklerini mağlup etmişlerdi. Bab-ı Alî’nin ateşkes isteği üzerine Balkan Birliği devletleri ile
Osmanlı devleti Londra Konferansında görüşmelere başladılar.
Balkan Savaşlarıyla birlikte Anadolu’ya Balkan savaşından kaçan 2 milyonu aşkın
muhacir sığınmış ve Osmanlı Avrupa topraklarının %80’ninden fazlasını yitirmiştir.
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Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiş, Makedonya Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan tarafından
işgal edilmiştir. Girit’i alan Yunanistan Ege adalarını da işgal etmiştir.
Osmanlı Meriç nehrinin batısındaki toprakları kaybederken, Ege adalarının kaderi
dönemin büyük güçlerinin, yani İtilaf Devletleriiyle İttifak devletlerinin kararına bırakıldı.
İngiltere adaların Yunanistan’a bırakılmasında ısrar ederken, Almanya adaların Osmanlı’ya
bırakılmasını savunuyordu. Osmanlı heyetiyle Balkan devletlerinin heyetleri arasında da
anlaşmaya varılamıyordu. Müzakerelerin uzaması üzerine 17 Ocak 1913 tarihinde Büyük
Devletlerin İstanbul’daki elçileri, Bab-ı Alî’ye ortak bir nota sunmuşlar ve Edirne’nin
Bulgaristan’a bırakılmasını, Ege adalarıyla ilgili sorunun da kendileri tarafından çözülmesine
karar vermişlerdir
Haziran 1913’te Londra Konferansı’nın hemen ertesinde, Bulgaristan’a daha fazla
toprak verilmesini kabul etmeyen Sırbistan, Yunanistan, Karadağ ve Romanya Bulgaristan’a
savaş açtılar. Bulgaristan’ın Doğu Trakya’daki birliklerini Balkan cephesine çekmesini fırsat
bilen Osmanlı Ordusu, Midye-Enez çizgisini aşıp Edirne ve Kırklareli’ni geri aldı. Ağustos
1913 yılında Bulgaristan’ın mağlubiyetiyle sona eren İkinci Balkan Savaşından sonra yaşanan
toprak değişimleri üzerine aynı yılın sonunda Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan ile barış
anlaşmaları imzalandı. Yanya, Selanik ve Girit Yunanistan’a kalırken, Bulgaristan ile bugün
geçerli olan sınır çizilmiş oldu.
Balkanlar’da meydana gelen büyük toprak kayıpları ve İttihat ve Terraki Fırkasının
giriştiği ittifak ilişkileri, Türk dış politikasında önemli izler bırakacaktır. Osmanlı’nın Almanya
ile yakınlaşması ve savaşa girmesi bu gelişmelerin sonucu olarak meydana gelmiştir. 1914
yılında I. Dünya Savaşı başladığında, askeri gücünü yitiren Osmanlı devleti, yine toprak
bütünlüğünü ve varlığını korumak adına Almanya’nın yanında İttifak Devletlerinin içerisinde
yer almak zorunda kalacaktır.
Mahmud Şevket Paşa gerek İtilaf gerekse de İttifak devletleriyle ilişkileri geliştirmek
için özellikle İngiltere, Fransa, Rusya ve Almanya’ya önemli imtiyazlar tanımıştır. Örneğin, 19
Temmuz 1913’te imzalanan Osmanlı-İngiliz Konvansiyonu, Britanya’ya Körfez Bölgesi’nde
ekonomik ve siyasi hâkimiyetini kurma olanağı tanırken, Kasım 1913’te Çarlık Rusya ile
imzalanan ticaret anlaşması Rusya’ya demiryolu yapımında da önemli imtiyazlar tanımıştır. Bu
dönemde büyük devletlere verdiği tavizlerin sonucu olarak Bab-ı Alî iki önemli krizle karşı
karşıya kalmıştır: Ermeni meselesi ve Osmanlı ordusunun başına Alman Generalin getirilmesi.
Askeri ve demiryolu ulaşımı alanında gelişen Osmanlı-Alman ittifakı, 1. Ordu’nun başına
Alman bir generalin getirilmesi Osmanlı-Rusya ilişkilerinde krize yol açmıştır.
Ermeni meselesi
Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan Ermenilerin gayrımüslim olmaları, 1870 yılından
sonra yaşanan Osmanlı-Rus savaşları esnasında Rusya Çarlığı’nın himayesi altında sık sık
ayaklanmalarda bulunmaları Bab-ı Alî’nin Ermeni toplumuna güvenini sarsmıştır. Özelllikle
1878 Berlin Kongresinde ve devamında imzalanan antlaşmada Osmanlı Devleti’nin,
Ermenilerin yaşadığı eyaletlerde “mahalli menfaatlerinin gerektirdiği ıslahat ve düzenlemeyi
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vakit kaybetmeksizin” yapması ve Kürtlere ve Çerkezlere karşı Ermenilerin güvenliklerini
sağlaması istenmiştir. 1890 Erzurum İsyanı sonrasında büyük devletler Ermenilerin sorunları
ve talepleri konusunda Bab-ı Alî’ye baskı kurmaya başlamışlar, böylece Ermeni meselesi
Osmanlı devletinin dış politika gündeminde önemli uluslararası sorun olarak öne çıkmıştır.
Ermeni sorunu Fransa-Osmanlı ilişkilerinde de gerginliklere yol açmış ve Osmanlı’nın Fransa
ile ilişkilerini geliştirmesinde engel teşkil etmiştir.
Ermeni meselesi özellikle Rusya Çarlığı tarafından Osmanlı devletine karşı diplomatik
baskı aracı olarak kullanılmış ve Rusya Bab-ı Alî’nin gereken reformları yapması konusunda
baskı uygulamıştır. Rusya’nın bu girişimleri, büyük ölçüde Almanya’nın Osmanlı
coğrafyasındaki varlığından rahatsız olmasıyla ilgili olmuştur. Benzer şekilde Rusya’nın
demiryolu projelerine engel olmasından çekinen Almanya, Rusya Çarlığı’nı Osmanlı’nın
içişlerine karşımakla suçlamıştır. Almanya ile Rusya Çarlığı arasındaki mücadelenin ortasında
kalan Bab-ı Alî, Ermeni toplumunun sorunlarıyla ilgili reform programı hazırlamış ve
Britanya’nın bu programın uygulanmasını denetleme teklifini kabul etmiştir. Böylece Osmanlı
devleti, Ege Adalarıyla ilgili davasında Britanya’nın desteğini sağlamayı ummuştur. Britanya
ile yakınlaşmayı isteyen Almanya da Britanya’nın denetimini olumlu karşılamış ve bölgede
Rusya’nın müdahil olmasını önlemeye çalışmıştır. Bu durumu kabul etmeyen Rusya, Yeniköy
konferansını toplamış ancak herhangi bir değişikliği kabul ettirememiştir.
General Liman Von Sanders’in Osmanlı 1. Ordu Komutanı olması
Balkan Savaşı yıllarında Osmanlı devletinin dış politikasını meşgul eden diğer bir sorun,
Osmanlı 1. Ordusunun başına Alman General Liman Von Sanders’in getirilmesi ve Rusya’nın
bu değişikliği Almanya’nın Karadeniz ve Boğazlar’dan geçişler üzerinde hakim olması
şeklinde algılamasıyla ortaya çıkmıştır. Osmanlı’ya o dönemde iki gemi inşa eden Britanya,
meseleye müdahil olmazken, Fransa ve Rusya büyük tepki göstermişlerdir. Bunun üzerine Babı Alî Liman fon Sanders’i 1. Ordu komutanlığından almıştır. İtilaf Devletleriiyle ilişkilerini
geliştiremeyen Osmanlı devleti, Almanya’ya ittifak teklifinde bulunmuş, ancak Almanya bir
süre bu teklife sıcak bakmamıştır. Temmuz 1914’te Almanya’nın Rusya’ya savaş ilan etmesiyle
birlikte Bab-ı Alî’nin teklifi kabul edilmiş ve 2 Ağustos 1914 günü Osmanlı İttifak devleri
arasında yer alarak I. Dünya Savaşına girmiştir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İki yüzyıl boyunca süren savaşlar, yerel millliyetçi bağımsızlık hareketlerin güçlenmesi,
Rusya Çarlığı’nın Osmanlı topraklarında Pan-Slavizm politikası, Fransa ve Rusya’nın Ermeni
sorunu, Britanya’nın yeni sömürgecilik politikası sonucunda Osmanlı’nın bütünlüğü ile ilgili
himayeci tutumunu değiştirmesi üzerine Osmanlı’nın Abdülhamid döneminde yalnızlaşması
sonucunda Avrupa’daki topraklarının yüzde 80’ini kaybetmiştir. Bundan dolayı Bab-ı Alî’nin
18. yüzyıl sonrası dış politikası esas olarak, topraklarını olabildiğince korumak ve
kapitülasyonların yol açtığı ekonomik çöküşü kapitülasyonları gevşeterek veya bazı ekonomik
girişimlerle zayıflatmak olmuştur.
Özelllikle de II. Abdülhamid döneminde Osmanlı devletinin Britanya, Fransa ve
Rusya’nın baskısını dengelemek için Almanya’ya önemli askeri ve ekonomik imtiyazlar
vermiştir. Bab-ı Alî Baskını sonrasında, 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanıyla Osmanlı devletinin
yönetiminde etkili olan İttihat ve Teraki Fırkasının asıl amacı ise Britanya ve Fransa ile ilişkileri
düzelterek İmparatorluğu ıslah etmek olmuş, ancak o dönemde farklı dış politika amaçları olan
büyük devletler bu çabalara ilgi göstermeyip, daha fazla imtiyazlar alma yoluna başvurunca
Bab-ı Alî karşısındaki tek seçenek Almanya ile yakınlaşmak şeklinde olmuştur. 1911-1913
yıllarında Trablusgarb ve Balkan savaşlarının sonuçlarıyla mücadele eden İttihatçılar, Islahat
programları uygulayarak İmparatorluğun bütünlüğünü korumayı amaçlamıştır. Bu dönemde
yöneticiler ikili bir politika izlemiş ve bir taraftan Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki büyük
devletlerin etkinliklerini azaltmaya, diğer taraftan bu devletlere imtiyazlar vererek büyük
devletlerle ittifaklarını geliştirmeye çalışmışlardır. Ancak o dönemde Osmanlı devletinin ittifak
yapabileceği Almanlar dışında başka bir alternatifi de olmamıştır.
Trablusgarb ve Balkan savaşları ve sonuçları Osmanlı devletinin, büyük devletlerin ve
bölgesel güçlerin dış politikalarında önemli değişikliklere neden olmuştur. Ancak bu değişimler
Osmanlı’nın 1908-1914 yıllarında yaşadığı siyasi, ekonomik ve askerî krizlere çözüm
olmamıştır. Kapitülasyonlar sonrasında Bab-ı Alî’nin itilaf devletlerine sağladığı imtiyazlar,
büyük devletlerin Osmanlı toprakları üzerindeki etkinlik ve çıkar mücadelelerinin artmasına
neden olmuştur. Berlin Konferansından sonra politika değişikliğine giden Britanya
İmparatorluğu Osmanlı ile ilişkilerinde hiç taviz vermemiş, Hindistan ve Basra Körfezi’ndeki
çıkarlarını öncelemiştir. Bunun üzerine Osmanlı devleti 8 Ağustos 2014 yılında savaş ilan eden
Almanya ile ittifak içerisine girerek I. Dünya Savaşına dahil olmuştur.
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Bölüm Soruları
1)

I. Balkan Savaşı’nı sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Londra Antlaşması

b)

İstanbul Antlaşması

c)

Atina Antlaşması

d)

Paris Antlaşması

e)

Berlin Antlaşması

2)
Kapitülasyonlar sonrasında Bab-ı Alî’nin itilaf devletlerine sağladığı imtiyazların
başlıca sonucu nedir?
a)

Büyük devletlerin Osmanlı üzerindeki nüfuzu artmıştır

b)

Britanya’yı yanına çekmiştir

c)

Fransa ile sorunlarını çözmüştür

d)

Rusya’nın baskısını bertaraf etmiştir

e)

Almanya ile ittifakını güçlendirmiştir

3)

Weltpolitik aşağıdakilerden hangi liderin dış politikasıydı?

a)

II. Abdülhamid

b)

Otto von Bismarck

c)

II. Wilhelm

d)

Evren Paşa

e)

Hiçbirisi

4)

II. Abdülhamid’in Ortadoğu dış politikasının temel ilkesi hangisidir?

a)

İmtiyazlar sağlamak

b)

İngiltereyle yakınlaşmak

c)

Pan-İslamizmi güçlendirmek

d)

Arap millliyetçiliğine destek
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e)

Hiçbirisi

5)

Aşağıdakilerden hangisi İttihat ve Teraki Fırkasının dış politika amacı değildi?

a)

Britanya ve Fransayla ilişkileri düzeltmek

b)

Kapitülasyonları gevşetmek

c)

İmparatorluğu ıslah etmek

d)

Osmanlı’nın askeri gücünü arttırmak

e)

Pan-Türkizm

6)

Osmanlı hangi antlaşmayla Kırım’ı kaybetti?

a)

Karlofça Anlaşması

b)

Ayasofya Anlaşması

c)

Edirne Anlaşması

d)

Küçük Kaynarca Anlaşması

e)

İstanbul Anlaşması

7)

Hangi savaşta Rus ordusu İstanbul’da Yeşilköy’e kadar geldi?

a)

1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı

b)

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı

c)

1853-1856 Kırım Savaşı

d)

93 Harbi

e)

Balkan Harbi

8)
Aşağıdaki bölge ve vilayetlerden hangileri 1878 Berlin Antlaşmasıyla
yitirilmemiştir?
a)

Sırbistan, Bulgaristan, Romanya, Karadağ

b)

Niş, Teselya, Dobruca

c)

Arnavutluk, Trakya, Kırım

d)

Kars, Batum, Artvin, Ardahan
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9)
değildi?

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’nın Almanya ile yakınlaşmasının sebebi

a.

Osmanlı’nın askeri açıdan zayıflaması

b.

Rus Çarlığı’nın Pan-Slavizm politikası

c.

Britanya’nın Ortadoğu politikası

d.

Toprak kayıpları

e.

Alman silah sanayinin pazar ihtiyacı

10) Britanya İmparatorluğunun Berlin Kongresi sonrası Osmanlının toprak
bütünlüğünün korunması ile ilgili politikası neden değişti?
a.

Kapitülasyonların uygulanması

b.

Hindistan’ın sömürgeleştirilmesi

c.

Rusya’nın sıcak denizlere inmesi

d.

Almanya’nın yayılmacı politikası

e.

Osmanlı’nın parçalanması

Cevaplar
1) b, 2) a 3)b, 4)c, 5)e, 6)d, 7)d, 8)c, 9)e, 10)b
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3. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI DIŞ
SİYASETİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Osmanlı devletinin toprakları üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gerek bütünsel
olarak siyasal, kültürel ve ekonomik kimliğini, gerekse de dış politikasını inşa ederken
Osmanlı’nın borçları, kapitülasyonlar, Batılı güçlere sağlanan imtiyazlar, 1915 Ermeni tehciri,
“93 Harbi” ve Balkan savaşlarında pekişen Osmanlı karşıtlığı vb. önemli sorunlarla mücadele
etmek durumunda kalmıştır.
İki yüz yılı aşkın savaşlar kapsamlı toprak ve nüfus kayıplarına, ağır ekonomik
çöküntülere, kapitülasyonlar sonucunda Osmanlı’dan devralınan yüklü mali borçlara ve çok
ciddi uluslararası itibar kaybına yol açmıştır. Osmanlı’nın külleri üzerine kurulan Türkiye
Cumhuriyeti’nin bir yandan üzerinde kurulduğu Osmanlı topraklarında miras kalan milliyetçi
ve ayrılıkçı hareketlerle başetmesi, diğer yandan da savaşlar sonucunda kadın, çocuk ve
yaşlılardan oluşan, tüm üretim gücünü yitiren bir nüfusla yeni bir devlet kurup onun güvenliğini
ve varlığını sağlaması gerekecekti.
Bu ünitenin sonunda, I. Dünya Savaşı’nın neden ve sonuçlarını, I. Dünya Savaşı
sonunda yapılan antlaşmaları, Çarlık Rusya’sının yıkılışı ve SSCB’nin kuruluşunu, SSCB
yönetimindeki Türk topluluklarının durumunu, İngiltere ve Fransa’nın Orta Doğu’da manda
yönetimleri kurmalarını, Japonya’nın Uzak Doğu’da yeni bir güç olarak ortaya çıkmasını ve
bunun sonuçlarını, tüm bu gelişmelerin Türkiye’ye etkilerini, I. Dünya Savaşı’ndan sonra
barışın sürekliliğini sağlama çabalarını, Avrupa’da sosyal ve ekonomik hayatı, İtalya’da Faşizm
ve Almanya’da Nazizmin ortaya çıkışının nüvelerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
demektir?

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine damgasını vuran “Denge Politikası” ne

2)
girmiştir?

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’na neden Almanya’nın yanında savaşa

3)
“Manda” ve “Sömürge” yönetimleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları
değerlendiriniz.
4)

Weltpolitik ne demektir?

5)
Berlin Antlaşması’nın sonuçlarını Ermeni milliyetçiliği bakış açısından
değerlendiriniz
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

I. Dünya Savaşı’na giden Yükselişteki
milliyetçi İlgili konuda okuyarak
dönem
akımların savaşı tetiklediği
sömürgeci ve emperyalist
dönemin kavranması
I. Dünya Savaşı’nın Çıkış Çok sayıda etken olduğunu İlgili konuda okuyarak
Nedenleri
kavramak ve çok yönlü
değerlendirme
yapabilme
yeteneği kazanmak
Denge Politikası ve Berlin Denge
Politikası’nın İlgili konuda okuyarak
Antlaşması sonrası dönem
Osmanlı açısından önemini
ve Berlin Antlaşması sonrası
Almanya ile yakınlaşması
kavrayabilmek
Ermeni Sorunu

1915
Ermeni
Tehciri İlgili konuda okuyarak
hakkında çok yönlü ve
eleştirel bakış kazanmak

I. Dünya Savaşı’nın Sonu ve Milli
mücadelenin İlgili konuda okuyarak
Türk Kurtuluş Savaşı’nın bağımsızlıkta
önemini
Başlangıcı
kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar


Denge Politikası



Emperyalizm



Ermeni Sorunu



Milliyetçilik



İttihat ve Terakki Cemiyeti



Halifelik



Wilson İlkeleri



Monroe Doktrini



Faşizm



Bolşeviklik



Manda Yönetimi
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Giriş
Çöküş yıllarında “hasta adamı” yok olmaktan kurtarmaya çalışan siyasi-bürokratikaskerî elit, dönemin Büyük güçleriyle ittifaklar kurarak İstanbul’un ve Anadolu’nun işgaliyle
sonuçlanan büyük siyasi ve ekonomik tavizler vermiş olsa da, Osmanlı’nın Anadolu’ya
sıkışmasını ve işgalini önleyememişlerdir. Özelllikle Trablusgarb ve Balkan Savaşları
Osmanlı’nın işgalini hızlandıran başlıca süreç olmuştur.
“Avrupa’nın Hasta Adamı” olarak tanımlanan Osmanlı Devleti’nin, Berlin Antlaşması
sonrasında uzun zamandır devam ettirdiği “denge politikası” sona ermiş, İngiltere’nin Osmanlı
Devleti’nin toprak bütünlüğüne yönelik ısrarı Rus Çarlığı lehine son bulmuştur. Bu tarihten
sonra, Osmanlı Devleti için Almanya’nın müttefikliği oldukça değerli ve vazgeçilemez bir
mahiyet kazanmıştır. Alman etkisi özellikle 1908-1914 İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin tam
iktidar olduğu dönemde daha da artmıştır. Yine de büyük savaşın öncesinde Osmanlı Devleti,
müttefik arayışında ilk olarak İtilaf Devletleri’nin kapısını çalmıştır. İtilaf Devletleri’nin
birbirlerinden ve bölgeden beklentileri dolayısıyla Osmanlı Devleti ile ittifaka yanaşılmamıştır.
Sonuç olarak 2 Ağustos 1914 tarihinde Almanya ile Osmanlı Devleti arasında ittifak antlaşması
imzalanmıştır.
I. Dünya Savaşı sonunda işgal edilip büyük devletler arasında paylaşılan Osmanlı
Anadolu’su üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, diğer bağımsızlığını alan Balkan devletleri
gibi Osmanlı ile hukuki bağlarını koparsa da, Osmanlı çöküşünün mirası, Türkiye’nin dış
politikasında süreklilik kazanmıştır.
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3.1. I. Dünya Savaşı’na Giden Süreç
Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren en büyük çapta toprak kaybını 1699 Karlofça
Antlaşması ile yaşamıştır. Osmanlı tarihi sınıflandırmalarında bu tarih önemli bir kırılma
noktası olmuş, Duraklama Devri yerini Gerileme Devri’ne bırakmıştır. Bu antlaşma sonrasıda
Osmanlı, büyük güçler arasında “denge politikası” izleme yolunu seçmiştir. Ancak 1877-1878
Osmanlı Rus-Savaşı ardından imzalanan 1878 Berlin Antlaşması, Osmanlı dış politikasında
büyük bir değişime neden olmuştur.

Denge politikasının sona ermesi, İngilere’nin Osmanlı toprak bütünlüğünü korumaktan
Rus Çarlığı lehine vazgeçmesiyle başlar. Bu tarihten sonra İngilizler, Osmanlı topraklarındaki
gayrimüslim halkların haklarını ön plana çıkaran bir politika izleyecektir. Tam da bu dönemde,
ulus-devletleşme sürecini henüz tamamlamış ve gücünü Avrupa sahnesinde AvusturyaMacaristan ve ardından Fransa karşısında ispatlamış Almanya, Osmanlı Devleti açısından
önemli bir stratejik müttefik haline gelmiştir.
Berlin Antlaşması ve sonrası dönem, Osmanlı dış politikasında önemli bir değişimi
ifade etmektedir. Denge politikasından zorunlu olarak vazgeçilmiş, Almanya ile yakın ilişkiler
kurulmaya başlanmıştır. Öyle ki Osmanlı Devleti, orduda reform yapmak istediği zaman da
model olarak Almanya seçilmiştir. Sultan II. Abdülhamid 1880 yılında Osmanlı ordusunda
reformlar yapmak üzere Almanya’dan kurmay bir heyet gönderilmesini istemiştir. Almanya ise
o dönemde Çarlık Rusya’nın “Üçlü Birlik”ten çekilmesi dolayısıyla bu isteği olumlu
karşılamış, yeni oluşan dengeler çerçevesinde Osmanlı ordusunu güçlendirmek istemiştir. Aynı
zamanda Alman silah endüstrisinin gereksinimleri de Osmanlı’nın teklifini Almanlar açısından
cazip hale getirmiştir. Ancak Bismarck hızlı adımlar atmaktan yana değildir. Yeni kurulan
Alman Birliği’ni, olası Fransa ile Çarlık Rusya ittifakından korumayı birincil önemde
görmektedir. 1882 yılı itibarıyla Alman subayları, Osmanlı ordusunda görev almaya
başlamışlardır. Bu dönemde Alman silah sanayine de Osmanlı pazarının kapıları açılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin NATO üyesi olup Amerikan etkisinin Türk ordusuna hakim olmasına
kadar geçen bu dönemde Türk ordusunda Alman etkisi hakim olmuştur.
1908-1918 arası II. Meşrutiyet Dönemi, Osmanlı’nın son ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
başlangıç dönemi dış politikasını anlamak bakımından son derece önemlidir. 1909 yılına kadar
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hüküm sürmüş II. Abdülhamid, 33 yıl boyunca Osmanlı dış ilişkilerini Almanya’ya yaklaşarak
yürütmüştür.
Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü garanti altına alan ve onu Avrupalı devletler sisteminin
bir parçası olarak gören 1856 Paris Antlaşması’nın 1878 Berlin Antlaşması ile ortadan
kalktığını gören Osmanlı, bu tarihten itibaren Almanya ile yakınlaşacaktır. Bu dönemde
Osmanlı Devleti, Almanya’nın kendisinden toprak talep etmeyerek izlediği barışçıl yayılma
politikasının etkisi altında kalmıştır.
II. Meşrutiyet Dönemi dış politikası üç ana bölüme ayrılarak incelenebilir. 1908-1909
döneminde Jön Türk ihtilalinden sonra kurulan Kamil Paşa hükümetinin dış politikadaki amacı
bölgesel ve büyük güçlerle uzlaşmacı bir politika izlemektir. Bir diğer dönemse 1909-1912
dönemidir. Bu dönemde Osmanlı yönetimi kuvvetli bir idari mekanizmayla devletin
bütünlüğünü korumayı hedeflemiştir. Bunun için de kapitülasyonları kaldırmayı
hedeflemektedir. Son olarak 1912-1914 dönemi gelmektedir. Bu dönemde yaşanan iki Balkan
Savaşı, Osmanlı’nın dağılma sürecinin en önemli aşamalarındandır. Bu savaşlarda Osmanlı,
genel anlamda Meriç Irmağı’nın batısındaki topraklarını kaybetmiştir. Kaybedilen
topraklardaki Türk ve Müslüman kesimin dil, din ve eğitim hakları İstanbul ve Atina
Antlaşmaları ile düzenlenmiştir. Savaşlar sırasındaki ağır yenilgiler nedeniyle yaşanmış İttihat
ve Terakki darbesi olan Bab-ı Alî Baskını sonrasında Almanya yanlısı politika etkisini
artırmıştır. Devletin bütünlüğünü korumak için ittifak arayışına girilmiş, açıkçası Almanya
dışında da fazla bir alternatif bulunamamıştır.

3.2. Savaşın Çıkış Nedenleri
I. Dünya Savaşı başlamadan evvel, Sırbistan ile Avusturya arasında savaş hâli hakimdi.
Yunanistan ile Romanya tarafsız kalmaya çalışırken, Bulgaristan İttifak Devletleriyle antlaşma
yapma çabası içerisindeydi. Osmanlı Devleti, 2 Ağustos 1914’te imzaladığı ittifak anlaşmasıyla
savaşta Almanya’nin tarafinda yer almıştı. Osmanlı devletinin son yıllarda İngiltere ve Fransa
ile yaşadığı sorunlar, Almanya ile oluşan iktisadi ve askeri yakınlaşma, Rusya’nın toprak
talepleri ile Pan-Slavizm siyaseti, Almanya ile ittifaktan başka bir seçeneğin olmadığı kanaatini
güçlendirmişti. Enver Paşa, Almanya ile ittifakın neredeyse alternatifsiz olduğunu düşünüyor,
Avrupa’nın geleceğinin de Almanya’da olduğuna inanıyordu. Talat Paşa ise, savaşın
kazanılması halinde, Almanya’dan daha çok destek alınabileceğini hesaplıyordu.
Savaşın çıkış nedenlerini beş ana başlıkta toplamak mümkündür. Bu çerçevede ilk ele
alınması gereken sömürgecilik ve emperyalizm alt başlığıdır. İngiltere’de XVIII. yüzyılda
başlayan ve daha sonra giderek tüm dünyayı etkisi altına altına alan Sanayi Devrimi nedeniyle
artan üretimin yeni pazarlara, biriken sermayenin yeni yatırım alanlarına, sürekli üretimdeki
fabrikaların ise ham maddeye ihtiyacı artmaktadır. Sonuç olarak Avrupa piyasasının
doygunluğu ile sömürgecilik hızlanmış ve bir sonraki aşamada emperyalizm biçimini almıştır.
XIX. yüzyıl sonlarına kadar sömürgecilik sistemi, Avrupa devletleri için yeterli
durumdaydı. Bunun bir sonucu olarak Avrupa dışı dünyadaki sömürgeleştirilecek toprakların
da tükenişi yine bu yüzyılda yaşanmıştır. Buna sonuç olarak Avrupalı sömürgeci devletler artan
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nüfuslarını, büyük sanayi güçlerini ve gelişen savaş teknolojilerini gönderebilecekleri ülkeler
olarak Balkanlar’ı ve Osmanlı Devleti’ni görüyorlardı.
İkinci alt başlık, Almanya’nın güvenlik sorunudur. Ulus-devletleşme sürecini önce
Avusturya’ya sonra da Fransa’ya karşı savaş meydanında garanti altına almıştır. Almanya,
jeostratejik konumundan dolayı Bismarck’ın barışçıl politikasını izlemeye başlamıştır. Rus
Çarlığı ve Fransa’nın olası bir işbirliği, Almanya açısından iki cephede savaşma zorunluluğu
doğuracaktır. Bu da Alman militarizmini körüklemiştir. Bir diğer taraftan ise, Almanya savaşla
kazandığı prestijini barışla sürdürmekten yanadır. Güçlü bir şekilde doğan Almanya, sömürge
yarışındaysa oldukça geç kalmıştır. Alman militarizminin ağır basması, barışçıl diplomasi
yolunu kapar ve savaşa gidişi şekillendirir.
Üçüncü neden ise, Avrupa’da bozulan güç dengesi ve uluslararası güvensizliktir. XX.
yüzyılın ilk yarısına kadar Avrupa’da var olan güç dengesi sistemi bozulmuştur. Özellikle de
1878 Berlin Antlaşması’ndan sonra topraklar, devletler arasında sık sık el değiştirmiştir.
Gelişen savaş ve silah teknolojileri de Avrupa devletleri arasında bir yarış yaratmıştır. Sonuç
olarak, Avrupa devletleri arasında bir güvensizlik ortamı başlamış ve çözümü savaşta
bulmuşlardır.
Dördüncü neden, Fransız Devrimi ve sonrası gelişmelerin etkisidir. XVIII. yüzyılda
Fransa’da gerçekleşen devrim ve ardından ulus-devletlerin ortaya çıkması, sanayinin gelişmesi,
aydınlanma, Avrupa’da esen özgürlük ve eşitlik rüzgarları XIX. yüzyılın iyimser iklimini
oluşturmuştur. Ancak bu olumlu hava uzun süreli olamamış, yerini milliyetçiliğe ve
emperyalizme bırakmıştır.
Son neden olarak da, Osmanlı mirası üzerindeki çatışma olgusu üzerinde durmak
gerekir. Parçalanmaya yüz tutmuş Osmanlı’nın mirasına kimin el koyacağı I. Dünya Savaşı’nın
çıkışında en önemli ve temel sorulardan birisi olmuştur.

3.3. I. Dünya Savaşının Başlaması
I. Dünya Savaşı; savaş alanının genişliği, savaşan devletlerin sayısı, etkileri ve sonuçları
bakımından tarihte o zamana kadar yapılan en büyük savaştır. Bu savaş, önce Avrupa’da
başlamış, kısa bir süre içinde bütün dünyaya yayılmıştır.
XIX. yüzyılın sonlarına doğru siyasi birliklerini tamamlayan İtalya ve Almanya, kısa
zamanda sanayileşerek Avrupa’nın güçlü devletleri arasında yer aldılar. Ancak bu devletlerin
sanayileri için ucuz ham madde ve pazar alanları yoktu. Bu durum Almanya ve İtalya’nın daha
önce sanayileşen ve sömürgecilikte ilerleyen İngiltere ve Fransa gibi devletlerle rekabete
girmesine yol açtı. Almanya’nın kısa sürede dünya pazarlarında etkin bir duruma gelmesi ve
her geçen gün biraz daha güçlenmesi İngiltere’yi rahatsız etti. Almanya bu sırada Fransa ile
Alsace-Lorraine bölgesi yüzünden anlaşmazlık yaşamaktaydı. Fransa, 1871 yılında
Almanya’nın işgal ettiği bu bölgeyi geri almak için fırsat kolluyordu. Bu durum Fransa’nın
İngiltere’nin yanında yer almasına ortam sağladı.
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Rusya’nın izlediği Panslavizm politikası, sınırları dahilinde çok sayıda Slav bulunan
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Almanya’nın yanında yer almasına yol açtı.
Rusya’nın İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını ele geçirerek Akdeniz’e inmek istemesi ise,
Osmanlı Devleti’nin Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Almanya ile yakınlaşmasına yol
açtı.
Bütün bu ekonomik rekabet ve siyasi mücadele Avrupa devletlerinin birbirine düşman
iki bloka ayrılmasına neden oldu. Bunlardan birincisi 1882 yılında Almanya, AvusturyaMacaristan İmparatorluğu ve İtalya’nın oluşturduğu Üçlü İttifak (üçlü bağlaşma), diğeri ise
1907 yılında İngiltere, Fransa ve Rusya’nın oluşturduğu Üçlü İtilaftır (üçlü anlaşma). İttifak
devletlerine daha sonra Osmanlı Devleti ve Bulgaristan da katıldı. İtalya ise I. Dünya Savaşı
başında bu gruptan ayrılarak itilaf devletlerine katıldı. Bu gruba daha sonra Brezilya, Portekiz,
Romanya, Sırbistan, Japonya, ABD ve Yunanistan katıldı.
28 Haziran 1914’te Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahdının Saraybosna’da bir
Sırp Millîyetçisi tarafından öldürülmesi, I. Dünya Savaşı’nın kıvılcımı oldu. Önce Avrupa’da
başlayan savaş kısa bir süre sonra bütün dünyaya yayıldı.

3.4. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheler
Almanya’nın yanında savaşa giren Osmanlı’nın en önemli avantajlarından birisi
jeostratejik konumu oldu. Bu avantajı Çanakkale, Kafkas, Irak ve Filistin cephelerinde
gözlemlemek mümkündür. Bunun yanı sıra İtilaf güçlerinin Müslüman sömürgelerini harekete
geçirebilme potansiyelini barındıran Halifelik faktörü de unutulmamalıdır. Görece küçük
cepheler olsalar da Hicaz ve Yemen sömürgelerdeki Müslümanlara etki anlamında büyük
potansiyel taşırlar. Almanya’nın yanında savaşa girmiş olmasında dolayı, Osmanlı’nın savaş
esnasında uyguladığı bir siyasi veya iktisadi diplomasiden bahsetmek zor. Osmanlı devleti için
savaş büyük ölçüde askeri cephelerde yaşandı ve 25 Eylül 1918 tarihine kadar Osmanlı ordusu
bir Alman generalin, Liman von Sanders’in komutasında savaşmış ve büyük kayıplar vermiştir.
Von Sanders’in istifasından sonra Osmanlı ordusu Doğu cephelerinde ve özelllikle Çanakkale
Savaşı’nda büyük başarı gösteren Mustafa Kemal Paşa’ya emanet edilmiştir.
Çanakkale-Gelibolu Cephesi
Osmanlı için en önemli jeostatejik avantaj olarak Boğazlar’dan bahsetmek mümkündür.
Ruslar, Almanya ile mücadeleye öncelik vermiş ve Kafkaslar’da az sayıda birlik bırakmışlardır.
Öte yandan Osmanlı’nın savaşa girişiyle Batılı müttefikleriyle bağı tamamen kesilmiştir.
İngilizler’in Boğazlar üzerinden Rusya’ya ulaşma planı bu arka planda şekillenmiştir.
Almanya’nın doğusundaki savaşın sürmesi Batılı müttefikler açısından hayati bir önem
taşımaktaydı. Bu uluslararası denklemde savaşa müdahil olan Osmanlı Devleti, ÇanakkaleGelibolu Cephesi’nde kazandığı başarıyla savaşın gidişatını değiştirmiştir.
Osmanlı Ordusu, bu cephede hem Çanakkale Boğazı boyunca denizde hem de çıkartma
bölgeleri olarak karada stratejik açıdan savunmada avantajlı konumdadır. Öte yandan
Çanakkale Boğazı, başkentin dış kapısı konumunda olduğundan bu cephe Osmanlı açısından
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hayati bir öneme sahiptir. İtilaf güçleri açısından bu cephede alınacak olası bir zafer, kısa
vadede Osmanlı’nın orta ve uzun vadedeyse Almanya’nın mağlup edilmesi anlamına
gelmektedir. İngilizler açısından olası zaferin bir diğer önemli getirisi de sömürgelerindeki
Müslümanların, olası Halife etkisinden uzak tutulmalarıdır.
18 Mart 1915 tarihli İngiliz ve Fransız deniz harekâtı, mayınlama ve karadan topçu
ateşiyle önlenmiştir. Ardından 24 Mart ve 8-9 Aralık denizden karaya çıkarmaları da başarıyla
püskürtülmüş ve Osmanlı tarafından kesin başarı elde edilmiştir. Mustafa Kemal, yarbay olarak
girdiği bu cephede gösterdiği faydalardan ötürü albaylığa terfi ettirilmiştir.
Kafkas Cepheleri
Osmanlı Devleti’nin savaşa girişiyle Baltık hattından başlayarak Kafkaslara uzanan
sınır boyunca Rusya çevrelenmiştir. 1914 tarihinde Karadeniz’den Rus limanları bombalanınca
savaş başlamış ve iki güç arasındaki tek kara sınırı olan Kafkas cephesinde Rusların henüz kış
bastırmadan giriştikleri saldırı Erzurum önlerinde kesilmiştir. Karşı saldırıya geçilmişse de
Sarıkamış Harekâtı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 1915 Ocak’ında Trabzon, Erzincan, Muş,
Bitlis ve Van gibi büyük şehirler Rus işgali altındadır. Bu işgalleri takiben, Ermeni faaliyetleri
de görülmüştür. Ancak gerek coğrafi zorluklar gerekse de lojistik yetersizlikler sonucu, fakat
en önemlisi de Rusların önceliğinin Almanlar ile mücadele olması nedeniyle Doğu Anadolu
hattı Ruslar tarafından geçilememiştir. Böylelikle Rus saldırıları demiryollarından uzak, ilkel
lojistik hatlar üzerinde sınırlı şekilde kalmış; Osmanlı başkentinin mesafesinin derinliği
korunmuştur.
Tehcir ile engellendiyse de ayrılıkçı Ermeni faaliyetleri; Kafkasya, İran, Afganistan ve
Orta Asya’da umulan Osmanlı etkisinin potansiyelini ortadan kaldırmıştır. Gayri nizami savaş
şartlarında Rus destekli ayrılıkçı Ermeni faaliyetleriyle meşgul olan Osmanlı, doğuya dönük
sınır ötesi iddialarından uzaklaşmıştır. Osmanlı açısından ortaya çıkan bu olumsuz tablo,
işgaller ve Anadolu içlerine yönelebilecek Rus ve Ermeni tehdidi Brest-Litowsk Antlaşması ile
sona ermiş, işgal altındaki topraklardan Ruslar çekilmiş, ayrılıkçı Ermeni faaliyetlerinin Rus
desteği ortadan kalkmıştır.
Sina ve Filistin Cepheleri
Kanal Harekatı’na girişildiği ve kanalın tehdit altında tutulduğu 1915-1916 yıllarında
Osmanlı’nın Akdeniz’deki ileri harekat hattı bu cephelerdir. İngiliz ticaretinin dörtte üçü
Süveyş Kanalı üzerinden geçmekte olduğundan bu kanal üzerinde hakimiyet, savaşın gidişatı
açısından hayati öneme sahiptir. Planlanan harekata eş zamanlı olarak Mısır’da bir isyan
organize edilmiştir.
Osmanlı açısından taktik bir kayıp olarak görülse de harekat, Almanya açısından
stratejik bir başarıdır. Harekat öncesinde 70.000 civarında olan Kanal savunma gücü, ilerleyen
dönemde 400.000 asker olacak şekilde İngiltere tarafından takviye edilmiş, böylelikle
Avrupa’daki savaşın şartları Almanya açısından rahatlamıştır. Bu cepheler boyunca İngilizlerin
Suriye’nin kuzeyine ulaşması dört yılı bulmuş, kesin İngiliz zaferi ise Eylül 1918’de
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Megiddo/Mecidiye Meydan Muharebesi ile gelmiştir. Buradaki mücadele sürecine bakıldığında
İngiltere’nin ne denli uzun, maliyetli bir savaşa çekildiği görülmekte; öte yandan Almanlar
açısından da bu durumun ne kadar büyük bir stratejik başarı olduğu kanıtlanmaktadır. Ancak
Osmanlı açısından bu cephede yaşanan kayıplar, bu toprakların kaybı anlamına gelmektedir.
22 Eylül’de Şam’da çıkan halk ayaklanmasında Türk Karargahı basılmış, ardından da 1
Ekim 1918’de İngiliz işgali gerçekleşmiştir. 23 Eylül’de istifa eden von Sanders yerine Mustafa
Kemal Paşa ordunun başına geçmiştir. 6 Ekim’de Humus ve ardından 7 Ekim’de Halep şehirleri
de İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Arap halkının isyanlarının da etkisiyle Mustafa Kemal
Paşa, Anadolu topraklarını korumak amacıyla kontrollü olarak geri çekilmiştir.
Irak Cephesi
Halep-Bağdat demiryolunun bitirilemediği bilgisinden hareketle bu cephede yaşanacak
olası bir kaybın başkente uzanan bir saldırıya dönüşmesi mümkün görünmemektedir. Gerek
coğrafyanın dağlık olması gerekse de ulaşım imkanlarının ilkel düzeyde sınırlı kalması bu
varsayımı güçlendirmektedir.
Osmanlı’nın savaşa girişinin ardından İngilizlerin ilk ayak bastığı Osmanlı toprağı
Basra olmuştur. Amaç şüphesiz Ortadoğu petrollerinin kontrolüydü. Kut’ül Amare’de 1916 yılı
Nisan’ında İngiliz Ordusu teslim olur. Ancak İngilizlerin 11.000 kişilik Tümgeneral
Townshend komutasındaki bu birliğin teslim olmasından sonra, iki koldan ve 166.000 askerle
Korgeneral Maude’nin emrindeki askerlerle ikinci bir harekata girişmesi, bölgenin stratejik
önemine işaret etmektedir.
Sonuçta, tekrar harekete geçen İngilizler 11 Mart 1917 tarihinde Bağdat'ı ele geçirdi.
Bunu izleyen aylarda Musul hariç Kuzey Irak'ın büyük bir kısmı İngilizlerin eline geçti. İran
cephesinin açılması ve Irak’ın kuzeyindeki Osmanlı güçlerinin büyük kısmının İran’a sevkiyatı
bu tablo açısından belirleyici olmuştur.
Hicaz-Yemen Cephesi
Savaş boyunca Osmanlı, 4 tümenlik bir kuvvetle kutsal İslam şehirlerini korumaya
çalışmıştır. Lojistik imkansızlıklar nedeniyle bölgeye yeni asker ve mühimmat sağlanması
oldukça zordu. 1916 yılında İngiliz kışkırtmasıyla çıkan isyan sonrasında Mekke Emiri Şerif
Hüseyin, bağımsızlığını ilan etmiştir. VII. Osmanlı Kolordusu, güçlükle Medine'yi, Yemen'i,
Asir'in kuzeyini I. Dünya Savaşı sonuna kadar savunmuştur. Osmanlı, Mondros Mütarekesi ile
23 Ocak 1919'da teslim oldu.
Balkan ve Galiçya Cepheleri
1916-1917 döneminde Galiçya Cephesi’nde Osmanlı güçleri, Avusturya-Macaristan
güçleriyle birlikte Berezhany çevresinde Ruslara karşı savaşmışlardır. Ayrıca X. ve XX.
Osmanlı Kolorduları Alman, Avusturya-Macaristan ve Bulgar müttefikleri yanında
savaşmışlardır. Bu cephelerlerde, Osmanlı toprakları dışında müttefiklere yardım amacıyla
savaşılmıştır.
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3.5. Ermeni Sorunu
Ermeni Sorunu, özellikle 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında ve 1878 Berlin
Antlaşması’nın etkisiyle Ermeni milliyetçiliğinin gelişmesi ile kronikleşen bir sorun olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan Ermeniler, milliyetçilik duygusunu XIX.
yüzyılın ikinci yarısında kazanmışlardır. 28 Mart 1862 tarihinde Osmanlı Devleti tarafından
kabul edilen “Ermeni Tüzüğü”, Ermeni toplumunun bir tür anayasası olarak Padişah tarafından
onaylanır. Millet-i sadıka yani güvenilir millet olarak bilinen Ermenilerde bu tarihe kadar
ayrılık düşüncesi yaygın olmamıştır.
Büyük güçlerin kendi aralarındaki mücadeleleri etkisiyle, XIX. yüzyılda
Balkanlardakine benzer şekilde milliyetçilik referanslı ulus-devletleşme istekleri Ermeniler’de
de ortaya çıkmıştır. Devlet kurma amacına dönük olarak ayaklanmalar ve çeşitli eylemler
hızlanmıştır.
24 Nisan 1915 tarihinde, dönemin İçişleri Bakanı yani Dahiliye Nazırı, Mehmed Talat
Bey tarafından kaleme alınan bir karar ile Ermeni Komite merkezlerinin kapatılması,
elebaşlarının tutuklanması ve her türlü belgelerine el konulması istenmektedir. Yaklaşık bir ay
sonra 27 Mayıs 1915 tarihinde ise Tehcir Yasası çıkarılmıştır. Bu yasa ile savaş ortamı ve
Ermenilerin Ruslarla işbirliği yapma ve bağımsızlık için isyanlar çıkarma gerekçeleri
gösterilerek yerel mülki ve askeri yöneticilere, uygun görecekleri kişileri geçici olarak başka
bir yere nakletme izni verilmiştir. 30 Mayıs 1915 tarihindeyse bu karar Bakanlar Kurulu
tarafından süresiz uzatılmıştır. Sonrasında, Çarlık Rusya’ya karşı Anadolu’nun savunmasının
güçlendirilmesi bahanesiyle Ermeniler toplu olarak Osmanlı Devleti’nin bir ili olan Suriye’ye
göçe zorlanmışlardır. Ne yazık ki bu zorunlu göç, olumsuz sonuçlara neden olmuştur. Çok
sayıda insan açlık, sefalet ve hastalıklarla uğraşmak zorunda kalmış; önemli bir kısmı da
hayatını kaybetmiştir.
Ermeni Tehciri açısından üç temel tartışma yürütülmektedir. İlki bu yasanın bir devlet
politikası mı olduğu, yoksa Talat, Enver ve Cemal Paşalar triumvirasının bir kararı mı olduğu
sorusudur. İkinci tartışma, tehcirin bir soykırım olup olmadığıyla ilgilidir. Son olarak da ölen
insanların sayısı konusunda yaşanan anlaşmazlıklardan bahsetmek gerekir. Bu tartışmalara
özne olan Tehcir Yasası metni ve tehcirden bir fotoğraf aşağıda görülmektedir;

62

3.6. ABD’nin Savaşa Girmesi ve Wilson’un 14 İlkesi
Almanya’nın İngiltere ve Fransa’ya karşı denizaltı savaşına başlaması, ABD’nin
uluslararası ticaretini tehdit eder niteliktedir. ABD’ye ait ticaret gemisi Louisiana’nın, Alman
denizaltılar tarafından batırılması sonrasında Başkan Wilson, savaşa girecektir. Ayrıca bu
süreçte Almanya’nın kendi safında Meksika’yı ABD’ye karşı savaşa sokma girişimleri de
olmuştur. Almanya’nın aynı şekilde kışkırttığı bir diğer devlet ise Pasifik ötesindeki
Japonya’dır. Almanya’nın bu politikaları sonucunda ABD, Almanya’ya 6 Nisan 1917 tarihinde
savaş ilan etmiştir.

İtilaf Devletleri açısından ABD’nin kendi yanlarında savaşa girmesi oldukça sevindirici
bir gelişmedir. Ancak Başkan Wilson’un açıklayacağı 14 İlke, İtilaf Devletleriinin keyfini epey
kaçırmıştır. Bu ilkeler savaş sonrası düzene, imzalanacak antlaşmalara dair kapsamlı bir ilkeler
dizisidir. Öncelikle görüşmelerin açık yapılmasını öngörmektedir. Ayrıca barışta ve savaşta
açık denizlerde seyir serbestliği, uluslararası ticarette engellerin kaldırılması, uluslararası
silahlanmanın iç güvenliğin gerektirdiği ölçü ve düzeyde tutulması, sömürge yönetimi altındaki
ulusların hak ve istekleri ölçüsünde dikkate alınması ve büyük ya da küçük her devletin
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bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü karşılıklı güvence altına almak amacıyla uluslararası bir
örgütün kurulmasını içermektedir.
Savaş başladığında tarafsız olan ABD, İtilaf Devletlerine silah ve cephane taşıyan ticaret
gemilerinin Almanlar tarafından batırılması üzerine itilaf devletleri yanında savaşa katıldı. Bu
durum savaşın gidişini değiştirdi. ABD’nin desteği ile güçlenen itilaf devletleri, ittifak
ordularına karşı üstünlük elde ettiler. Böylece dört yıl süren ve milyonlarca insanın ölümüne,
yüzlerce kentin yakılıp yıkılmasına neden olan I. Dünya Savaşı İtilaf Devletlerinin galibiyeti
ile sona erdi.
Paris Barış Konferansı – 18 Ocak 1919

İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı sonrası yenilen devletlerle imzalanacak barış
antlaşmalarının esaslarını belirlemek için 18 Ocak 1919 tarihinde Paris’te bir konferans
düzenlediler. Konferansa 32 devletin temsilcileri katıldı. Konferansın kararlarında etkili olan
devletler ise ABD, İngiltere, Fransa ve İtalya idi. ABD konferansta uluslararası ilişkilerde
sürekli bir barışı sağlayacak ve koruyacak olan Milletler Cemiyeti’nin kurulmasını sağlamayı
amaçlıyordu.
ABD Başkanı Wilson savaşta sağladığı büyük prestijle öteki devlet adamlarını
etkilemeye çalıştı. Başkan Wilson’un yayımladığı “14 İlke” genel olarak savaş sonrası liberal,
ulusalcı, demokratik ve ilerici bir dünya düzeninin kurulmasını arzu etmektedir. Fakat bu
ilkelere çok da uyulmayacaktır. Kurulmasını sağladığı Milletler Cemiyeti’ne üye olmayan
ABD, Monroe Doktrini ile kabuğuna çekilmiştir. Başkan Woodrow Wilson; Rusya, Belçika,
Fransa, İtalya, Avusturya-Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan ve Karadağ’ın sınırlarını
kendi görüşüne göre ve milliyetler esasına göre düzenlenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
ABD böylece tekrar yalnızlık politikasına döndü. Bundan sonra İngiltere ve Fransa,
Paris Barış Konferansı’nı çıkarlarına uygun şekilde yönlendirdiler. Fransa’nın bütün amacı
Almanya’yı etkisiz ve güçsüz bir hâle getirmekti. İngiltere ise denizlerde kendisine rakip olan
Alman donanmasını ortadan kaldırmak ve Almanya’nın Avrupa devletler dengesini bir daha
bozamayacağı tedbirler almaktı. İtalya ise I. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli paylaşım
tasarılarına uygun olarak Batı Anadolu’nun kendisine verilmesini bekliyordu.
Osmanlı Devleti ile ilgili olan 12. maddede ise Türk bölgelerinin egemenliğinin güvence
altına alınmasını, İmparatorluk içindeki öteki uluslara can güvenliği ve özerk gelişme
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olanaklarının sağlanmasını, Boğazlardaki sürekli geçiş özgürlüğünün uluslararası güvence
altına alınmasını önermektedir.

3.7. I. Dünya Savaşı Sonunda Yapılan Antlaşmalar
Rusya’da Bolşevik İhtilali’nden sonra kurulan Sovyet Rusya, ittifak devletlerine
başvurarak barış istedi. Brest-Litowsk’ta yapılan görüşmelere Almanya, Sovyetler Birliği,
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Bulgaristan ve Osmanlı Devleti katıldı. 3 Mart 1918’de
Brest-Litowsk Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Sovyet Rusya, Polonya, Litvanya,
Estonya ve Ukrayna’dan çekildi. Bu ülkelerin geleceğine İttifak devletleri karar verecekti. I.
Dünya Savaşı’nı bitiren antlaşmalar şunlardır:
Versailles Antlaşması (28 Haziran 1919): Almanya ile itilaf devletleri arasında
imzalandı. Almanya, Alcase-Lorraine bölgesini Fransa’ya geri verdi ve önemli ölçüde toprak
kaybetti. Denizaşırı toprakları ise İngiltere, Fransa ve Japonya arasında paylaşıldı.
St. Germain Antlaşması (10 Eylül 1919): Avusturya ve itilaf devletleri arasında
imzalandı. Avusturya; Macaristan, Çekoslovakya ve Yugoslavya’nın bağımsızlığını tanıdı.
Topraklarının bir bölümünü bu devletlere bıraktı.
Neuilly Antlaşması, 27 Kasım 1919 günü Bulgaristan ile İtilaf Devletlerii arasında
imzalandı. Bu anlaşmayla Bulgaristan bir kısım topraklarını Romanya ve Yugoslavya’ya terk
etti. Batı Trakya’yı Yunanistan’a vermek zorunda kaldı. Böylece Bulgaristan’ın tarihsel hayali
olan Ege Denizi ile bağlantısı kesilmiş oldu.
4 Haziran 1920 tarihinde imzalanan Trianon Antlaşması, Macaristan ile İtilaf Devletleri
arasında imzalandı. Macaristan’ın Avusturya ile birleşmesi yasaklandı ve bir kısım toprakları
Yugoslavya, Romanya ve Çekoslovakya arasında paylaşıldı.
Sevr Antlaşması Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 10 Ağustos 1920 tarihinde
imzalandı. I. Dünya Savaşı’nı sona erdiren barış antlaşmaları arasında en ağır hükümler içeren
antlaşmadır. Sevr Antlaşması ile Osmanlı Devleti’ne Kuzey Anadolu’da küçük bir toprak
parçası bırakılıyor ve bağımsızlığı elinden alınıyordu. Ancak Mustafa Kemal Paşa’nın başarılı
diplomasisi ve askeri önderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı, Sevr Barış Antlaşması
hükümlerinin uygulanmasını ve yürürlüğe girmesini önlemiştir.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
İlk olarak Osmanlı Devleti’nin çöküşe doğru izlediği dış politikada Almanya’nın rolünü
açıkladık. İkinci olarak, II. Meşrutiyet Dönemi’nde izlenen dış politikanın tarihsel arka planını
öğrendik. Son olarak da I. Dünya Savaşı’nda izlenen dış politikayı ele aldık.
1699 Karlofça Antlaşması’ndan 1878 Berlin Antlaşması’na uzanan yıllar boyunca
Osmanlı Devleti’nin dış politikası denge politikasına dayanmıştır. Avrupalı büyük güçlerin
aralarındaki çekişmelerden faydalanarak varlığını, bütünlüğünü korumaya çalışan Osmanlı
Devleti, bu tarih sonrasında Almanya ile yakın ilişkiler kurmuş ve Almanya’ya demiryolları ve
finans alanlarında büyük imtiyazlar sağlarken, Osmanlı ordusunu modernleştirme projesini de
Alman ordusuna bırakmıştır.
II. Meşrutiyet Dönemi dış politikasında en önemli amaç, imparatoruluğun ayakta
durabilmesi için büyük devletlerden destek almaktır. Ancak Osmanlı devlet adamları bir süre
sonra aradıkları bu desteği Avrupalı büyük güçlerden bulamamışlardır. Böylelikle Osmanlı,
uluslararası sahada yalnızlığa itilmiştir. Bu süreçte Almanya ile ilişkiler çok özel bir düzeye
yerleşmiştir. Neticede 1914 yılında imzalanan Osmanlı-Alman ittifakı ile girilen yolda aynı yıl
başlayan savaşta, Osmanlı Devleti Almanya’nın müttefiki olarak yer almıştır. Alman
generallerin komutasında savaşan Osmanlı ordusu, Doğu cephelerinde bazı başarılar göstermiş
olsa da, ABD’nin savaşa girmesi sonucunda Almanya’nın yenilgiye uğramasıyla birlikte
savaşın mağlup tarafları arasında yer almıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Almanya, I.
hangisini imzalamıştır?

Dünya Savaşı sonunda ateşkes olarak aşağıdaki antlaşmaların

a.

Versailles Antlaşması

b.

Mondros Mütarekesi

c.

Rethondes Antlaşması

d.

Brest-Litowsk Antlaşması

e.

Berlin Kongresi

2)
Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı sırasında itilaf devletlerinin
yanında yer almamıştır?
a.

Portekiz

b.

Bulgaristan

c.

Yunanistan

d.

İtalya

e.

Rusya

3)
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın çıkmasına sebep olan ekonomik
etkenlerden biri değildir?
a.

Ülkelerin hammadde arayışları

b.

Ülkelerin yeni pazar arayışları

c.

Sömürgelerin paylaşımı konusundaki anlaşmazlıklar

d.

Ülkeler arasında doğan çıkar ayrılıkları

e.

Almanya ile Fransa arasındaki Alcase-Lorraine bölgesi sorunu

4)
değildir?

Hangisi Almanya’nın Osmanlı Devleti ile yakınlaşmasının nedenlerinden biri

a.

Osmanlı Devleti’nin stratejik konumu

b.

Almanya’nın dünya üzerindeki planlarında Osmanlının da yer alması

c.

Osmanlı’nın askeri gücü
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d.
Osmanlı sultanının halifelik sıfatından özellikle İngiltere ve Fransa’ya karşı
faydalanmak
e.
istemesi

Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni savaşa katarak üzerindeki yükü hafifletmek

5)
I. Dünya Savaşı’ndan önce 1908’de Avusturya’nın Bosna-Hersek’i ilhak etmesi
üzerine bu duruma ilk olarak hangi devlet itiraz etmiştir?
a.

Rusya

b.

Osmanlı İmparatorluğu

c.

İngiltere

d.

Sırbistan

e.

Fransa

6)
I. Dünya Savaşı’nın ardından Almanya’da kurulan Weimar Cumhuriyeti’nin ilk
cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Otto von Bismarck

b.

Metternich

c.

Hindenburg

d.

Friedrich Ebert

e.

Friedrich Wilhelm

7)
I. Dünya Savaşı’nın ardından Almanya’da yeni ulusal meclis, aşağıdaki kentlerin
hangisinde toplanmıştır?
a.

Miesbach

b.

Mannheim

c.

Weimar

d.

Berlin

e.

Danzig
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8.
I. Dünya Savaşı ile ilgili aşağıdaki olayların kronolojik sıralaması hangi seçenekte
doğru verilmiştir?
I.

Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonları kaldırdığını ilan etmesi

II.

Yavuz ve Midilli zırhlı gemilerinin Rus limanlarına saldırması

III.

Osmanlıların Sarıkamış’ta Ruslara yenilmesi

IV.

Çanakkale Savaşı

a.

I-II-III-IV

b.

IV-II-III-I

c.

IV-III-II-I

d.

II-IV-III-I

e.

I-III-II-IV

9.
Aşağıdakilerden hangisi ABD Başkanı Wilson’ın I. Dünya Savaşı sırasında
yayınladığı “Wilson İlkeleri” ile ilgili değildir?
a.

Wilson, savaşın sonunda bir milletler cemiyetinin kurulmasından yanaydı.

b.
Wilson, Avrupa ülkelerinin Latin Amerika’dan kayıtsız şartsız çekilmesini ve bu
ülkelerle ilişkilerin kesilmesini istiyordu.
c.

Wilson, denizlerin tüm uluslara açık olmasını istiyordu.

d.

Wilson’a göre Alsace-Lorrainne, Fransa’ya geri verilmeliydi.

e.

Wilson, bağımsız bir Polonya devleti kurulmasından yanaydı.

10.

Uçak, aşağıdaki savaşların hangisinde ilk defa bir silah olarak kullanılmıştır?

a.

I. Dünya Savaşı

b.

Kurtuluş Savaşı

c.

Balkan Savaşı

d.

Çanakkale Savaşı

e.

Trablusgarp Savaşı

Cevaplar: 1)c 2) b 3)d 4)c 5)d 6)d 7)c 8) a 9) b 10)e
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4. KURTULUŞ SAVAŞI DİPLOMASİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Ekim 1917’de Rusya’da gerçekleşen Sovyet Devrimi ve ABD’nin İtilaf Devletlerinin
yanında savaşa girmesi, I. Dünya Savaşı’nı bütünüyle İttifak Devletleri’nin aleyhine çevirmişti.
ABD savaş teknolojisi Almanya ve müttefiklerini geri püskürttü. Savaşın sona erdiği 1918
yılının Mayıs ayında Romanya, Eylül ayında Bulgaristan, Ekim ayında Osmanlı Devleti ve son
olarak da 11 Kasım 1918’de Almanya teslim oldular. Osmanlı idaresi 30 Ekim 1918 tarihli
Mondros Mütarekesini imzaladı ve Sevres koşullarını kabul etmek zorunda kaldı. İstanbul’da
Padişah ve önde gelen yöneticiler Sevres koşullarını olumlamaya çalışırken, Anadolu’da işgalci
Batılı devletlere karşı istiklal savaşının hazırlığı tamamlanıyordu.
Bu bölümde, Türkiye dış politika tarihinde bir daha yaşanmayan ve sadece askeri değil,
esasen diplomatik zafer de olan Kurtuluş savaşı diplomasisini ele alacağız. Diplomasinin
bilinen ve bilinmeyen strateji, araç ve yeteneklerinin tamamının büyük bir ustalıkla uygulandığı
Kurtuluş Savaşı zaferi, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla birlikte dünya tarihine
sömürgeci Batı devletlerine karşı gerçekleştirilen ilk büyük direniş olmuştur. Martin Wight
1923 Devrimini Batı’ya karşı gerçekleştirilen beş büyük devrimin başına yerleştirmekte ve
bunun Batı diplomasi kültürünün bütün incelikleri ustaca kullanılarak yapıldığını
belirtmektedir. Anadolu gibi iletişim ve ulaşımın bu denli geri kalmış olduğu yoksul bir
coğrafyada, yüz yıllık savaşlar sonucunda yıpranmış cılız bir ordu ve umutsuz bir halkla,
endüstri ve teknolojinin merkezi olan büyük dünya devletlerine karşı olağanüstü bir diplomasi
ve beka savaşı verilmişti. Mustafa Kemal’in olağanüstü diplomasisi olmasaydı, muharebe
alanlarında zaferler yaşanmayabilirdi. Bu dönem, askeri ve ekonomik gücün tek başına yeterli
olmadığını, esas gücün başkalarının davranış ve düşünceleri üzerinde kontrol kurabilen bir
diplomasi yeteneğinde saklı olduğunu göstermiştir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kurtuluş savaşı döneminde uluslararası ortam ve büyük devletlerin gündemi

2)

İstanbul ve Anadolu’da siyasal ve toplumsal ortam nasıldı? Kurtuluş

neydi?

mücadelesine etkisi neydi?
3)

Anadolu hareketi uluslararası ve ulusal gündemi hangi koşullarda nasıl okudu ve

değerlendirdi?
4)

Mustafa Kemal diplomasisinin hedef, amaç, strateji ve özellikleri nelerdir?

Sevres’e nasıl bakıldı?
5)

Mustafa Kemal diplomasisi askeri zaferleri nasıl hazırladı ve bunları nasıl

değerlendirdi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Uluslararası
ortamın Kurtuluş
Kurtuluş Savaşına etkisi uluslararası
öğrenmek

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Savaşının İlgili konuda okuyarak, konferans,
ortamını panel vb etkinliklere dinleyici olarak
katılarak

Ulusal Ortam ve Sınırlı Kurtuluş
Savaşının İlgili konuda okuyarak, konferans,
İmkanlar
Kurtuluş hangi
koşullarda panel vb etkinliklere dinleyici olarak
Savaşında
nasıl gerçekleştirildiğini
katılarak
değerlendirildi?
kavramak
Anadolu hareketinin ve Kurtuluş
Savaşını İlgili konuda okuyarak, konferans,
TBMM’nin
Kurtuluş yöneten kararalıcıları panel vb etkinliklere dinleyici olarak
Savaşı Siyaseti
tanımak
katılarak
Kurtuluş
diplomasisinin
özellikleri

Savaşı Kurtuluş
Savaşının İlgili konuda okuyarak, konferans,
diplomasi
sanatı panel vb etkinliklere dinleyici olarak
boyutunu öğrenmek
katılarak
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Anahtar Kavramlar


Sevr Anlaşması



Misakı Milli



Anadolu Hareketi



Londra Konferansı



Gerçekçi Revizyonizm



Zamanlı Revizyonizm



Kuvayi Milliye



Savaş diplomasisi



Mondros Ateşkes Anlaşması
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Giriş
Mustafa Kemal Samsun üzerinden Anadolu’ya geçtiğinde Osmanlı İmparatorluğu I.
Dünya Savaşından yeni çıkmış, iktisadi ve sosyal bakımdan çökmüş, İtilaf Devletlerinin işgal
kuvvetleri arasında paylaşılmış ve siyasi varlığını yitirmişti. İzmir’den Anadolu’ya giren Yunan
askeri birlikleri hızla Anadolu’nun içlerine doğru ilerliyor, Anadolu’daki insanlar dalga dalga
Doğu’daki illere doğru iltica ediyordu. İnsanlar kendi mahallerini kurtarmaya çalışıyor, işgale
karşı kapsamlı bir kurtuluş savaşından söz edilmiyordu.
Uluslararası ilişkilerde İtilaf Devletleri sadece Sultan Mehmed Vahdettin’i ve İstanbul
Hükümetini tanıyor ve muhatap kabul ediyordu. Anadolu Hareketini kuran Mustafa Kemal ve
arkadaşlarını halk tanımadığı gibi, hükümet tarafından isyancı olarak aranıyor ve tespit
edildiğinde öldürülmeleri isteniyordu. İstanbul Şeyhülislamı Anadolu hareketini hedef gösteren
fetvalar yayıyor, Osmanlı toplumu islamcılar, ittihatçılar, bolşevikler, Kürtler, Çerkezler, eşraf
vb. gruplaşmalar etrafında parçalanmış, kimse kimseye güvenmiyordu. Bu nedenle
faaliyetlerini gizli yürütmek, ama aynı zamanda halkın güvenini sağlayıp Yunan birliklerine
karşı savaşacak askeri birlikler kurmak gerekiyordu. Hem zamanları hem de maddi imkanları
oldukça sınırlıydı. Kişisel mali kaynakları bitmiş, yüzyıllık savaşlar sonucunda açlık sınırında
yoksullaştırılan halkın kendilerine verebileceği herhangi bir maddi destek yoktu. Gönüllü asker
bulduklarında eline verecekleri bir cephane ve malzeme yoktu.
Ülkeyi işgal eden İtilaf Devletlerine karşı askeri ve mali destek için başvurulabilecek
tek yer vardı: Ekim Devrimiyle Batı’yı epey tedirgin eden Sovyet Rusya. Ankara-Eskişehir
arası trenle yolculuğun 22 saat sürdüğü ve iletişimin habercilerle yürütüldüğü bir ortamda
Mustafa Kemal Moskova’dan destek istemiş ve kısa sürede gönderilen 23 milyon ruble yardım
alarak Kurtuluş Savaşının askeri hazırlıklarını başlatmıştır. Sovyet Rusya’nın yanısıra
Hindistan Müslümanları da kurtuluş mücadelesine para yardımında bulunuyor.
Bir yandan Yunan işgaline karşı savaşacak askeri birlikler toplanıp donatılırken, diğer
yandan da olabildiğince Anadolunun bütün kesimlerini temsil eden bir Meclis-i Mebusan
toplayıp Ankara hükümeti ulusal ve uluslararası alanda tanıtılıyordu. Mustafa Kemal, Ankara
hükümetinin uluslararası alanda muhattap alınması için diplomasinin bütün veçhelerini sonuna
kadar değerlendiriyor ve kısmi askeri zaferleri kapsamlı diplomatik kazanımlara
dönüştürüyordu.
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4.1. Savaş Sonrası Sevr Anlaşmasına Giden Süreç
I. Dünya Savaşı, uluslararası siyaseti Avrupa dışına genişletirken, aynı zamanda yıkılan
imparatorlukların yerine ulus-devletlerin yükseldiği, milliyetçiliğinin radikalleştiği ve vahşi
kapitalist sistemin dünyada hızla yaygınlaştığı bir dönemi beraberinde getirmiştir. I. Dünya
Savaşını sona erdiren anlaşmalarda çözümsüz bırakılan teritoryal sorunlar, dayatılan haksız
çözümler ve haritalar, uygulanan ağır savaş tazminat ve yaptırımları, savaş sonrası dönemi
revizyonist toprak iddialarının ve savaş tehditlerinin ortalıkta dolaştığı bir süreç içerisine
sokmuştur.
Yine bu dönemde, Ekim 1917 Bolşevik Devrimi’nin gerçekleşmesi ve Sovyet Rusya’da
Bolşevik rejimin kurulması, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde sol hareketler arasında
yaygın ilgi görmüş, Batı’daki monarşileri ve diktatörlükleri ise tedirgin etmiştir. Vahşi
kapitalizmin ve despotizmin hakim olduğu Batı’ya karşın Rusya’da sosyalist inşa denemesi
başlatılmıştır. Milliyetçilik ile sosyalizm arasındaki mücadele nasyonal sosyalist hareketlerin
geniş kitleler arasında destek bulmasına ve İtalya’dan başlayarak Avrupa’da faşist rejimlerin
yükselişine ortam sağlamıştır.
Özellikle I. Dünya Savaşı’nda sömürgelerini kaybeden, savaşta ağır maddi, teritoryal ve
insani kayıplar ve yaptırımlarla karşı karşıya kalan ülkelerde iktisadi krizler ani ekonomik
çöküşleri ve işçi isyanlarını beraberinde getirirken, Almanya ve İtalya’da olduğu gibi,
yayılmacı ve totaliter rejimlerin kurulmasını teşvik etmiştir. Sovyet sosyalist reformlar savaş
ekonomisiyle şiddetlenen vahşi kapitalizmin yaygınlaştığı Batı’da güçlü bir şekilde
yankılanmış ve Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa gibi merkezi devletlerde işçi hareketleri
güçlenmiştir. Sol hareketler hızla yaygınlaşırken, 1919 yılında ABD Başkan’ı Wilson’un
açıkladığı “14 ilke” ABD’nin hegemonyasına dayalı yeni dünya düzenini başlatmıştır.
Özellikle self-determinasyon ve milliyetler ilkesi Osmanlı topraklarında kurulan ve
%10’un üzerinde etnik veya dini azınlıklar barındıran yeni ulus-devletlerde ülkesel bölünme
endişesi yaratmıştı. Azınlıkları potansiyel tehdit olarak gören devletler ülkelerindeki
azınlıklardan kurtulmak için hızlıca homojen ulus kurma projelerini devreye soktular. “14 İlke”
Avrupa devletlerinin sömürgelerinde de milliyetçi hareketleri güçlendirmiş bağımsızlık
talepleri yükselmeye başlamıştı. 1919 Versay ve Paris Anlaşmaları’nın ağır koşulları altında
kalan revizyonist devletlerde ağır savaş tazminatları ve toprak kayıpları Versay düzeninin
kurucularına karşı tepkiyi radikalleştirirken, milliyetçi ve nasyonal sosyalist hareketler hızla
iktidara gelmeye başladılar. Doğu Avrupa’da azınlıklar sürgün edilmeye veya mübadele
edilmeye başlandı. Kendi kaderini tayin ilkesi çevre coğrafyada etnik temizlik politikalarını
yaygınlaştırdı.
I. Dünya Savaşı’ndan mağlubiyetle çıkan Osmanlı Devleti, hem ağır savaş
yaptırımlarıyla ve parçalanma tahlikesiyle karşı karşıya kalmış, hem de “14 İlke” bağlamında
uluslararsı gündemde önemi artan 1915 Ermeni Tehcirinin yankılarıyla başetmeye
çalışmaktaydı. 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi’yle Osmanlı İmparatorluğu da teslim
olmuş ve Sevres Antlaşması’nın koşulları ile karşı karşıya kalmıştı. Müttefik İngiltere, Fransa
ve İtalya ise Orta Doğu ve Akdeniz bölgesini paylaşma mücadelesinde giriştiler. 1919 yılına
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gelindiğinde İstanbul ve Anadolu işgal altında İngiltere, Yunanistan, Fransa ve İtalya arasında
paylaştırılmış durumdaydı.
30 Ekim 1918 günü Osmanlı İmparatorluğu, I. Dünya Savaşı’nı kendisi açısından sona
erdirmeye yönelik olarak, Limni Adası’ndaki Mondros adlı limanda, İngiltere’ye ait
Agamemnon savaş gemisinde Mondros Mütarekesi’ni imzalamıştır. Toplamda 25 maddeden
oluşan Mondros Mütarekesi ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu kayıtsız şartsız teslim olmuştu.
Ülkedeki tüm ulaşım ve iletişim imkânları, limanlar, tüneller vb. ile Osmanlı ordusu İtilaf
güçlerin kontrolüne geçti. Çanakkale ve Karadeniz Boğazları kaleleri, Toros tünel sistemi,
Batum ve Bakü, Trablus ve Bingazi doğrudan İtilaf Devletleri tarafından işgal edildi.
Mütarekenin 7. Maddesine göre ise, İtilaf Devletleri “... kendi güvenliklerini tehdit edecek
herhangi bir durum ortaya çıkarsa, herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkı ...” elde
ediyordu. Osmanlı ordusunun “... derhal terhis edilmesi” hükmedilirken, Osmanlı Devleti’nin
elindeki savaş esirleri şartsız bırakılmış, İtilaf Devletleri elinde bulunan Türk esirler bu
imkândan yararlandırılmamıştır.
Mondros Mütarekesi Sonrası İşgal Bölgeleri

13 Kasım 1918’de İtilaf Devletleri İstanbul’a yerleşmiş, 15 Kasım’da İngilizler Musul,
Urfa, Antep, Maraş, Batum, Kars ve İskenderun’u işgal etmiş, 1919 ilkbaharında İtalya Fethiye,
Bodrum, Antalya ve Marmaris’i, Fransa da Dörtyol, Mersin ve Adana’yı işgal etmişlerdi. Mayıs
1919’da İzmir’in Yunan birlikleri tarafından işgali başlamış, 16 Mart 1920’de İstanbul resmen
işgal edilmiş ve Kuvayi Milliye’nin İtilaf Devletleriine karşı yürüttüğü faaliyetler gerekçe
gösterilerek Meclis-i Alî basılıp mebuslar Malta’ya sürülmüştür.
17 Haziran 1919’da İtilaf Devletleri yetkililerinin kabul etmesi üzerine Sadrazam Damat
Ferit Paşa başkanlığında ve Tevfik Paşa’nın da ikinci başkan olduğu bir Osmanlı heyeti Paris
Barış Konferansı’na katılarak Osmanlı Hükümeti’nin Osmanlı Devleti’nin geleceğine ilişkin
görüşlerini sunmuştur. İlginçtir ki, Ferit Paşa Paris’e bir Fransız savaş gemisiyle, Tevfik Paşa
ise bir İngiliz savaş gemisi ile gitmişlerdir.
Paris’te On’lar Meclisi’ne sunduğu muhtırada Damat Ferit Paşa Osmanlı Devleti’nin
Almanya’nın yanında savaşa girmesinin bütün sorumluluğunu “... mevkii iktidarı gaspeden bir
ihtilal komitesi sergerdeleri ...” olarak nitelediği ve ihtilalci Bolşevikler’e benzettiği İttihat ve
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Terakki liderliğine yüklemiş, Ermeni Tehciri konusuna ilişkin olarak da İttihat ve Terakki
liderliğini açıkça suçlayarak İtilaf Devletleri temsilcilerinin hoşuna gidecek değerlendirmeler
yapmıştır. Mondros Mütarekesi’ne istinaden gerçekleştirilen işgallere gerek olmadığını
göstermeye çalışan Damat Ferit Paşa, artık ülke insanın vazifesinin iktisadi ve fikri gelişme
üzerinde yoğunlaşmak olduğunu söylemiş, böylece, ülkesinin artık silahlı kuvvet bulundurma
yeteneği sınırlandırılmış bir statüyü kabule hazır olduğunu ima etmiştir. Damat Ferit Paşa
Halifelik ve Hanedan’ın muhafaza edilmesine büyük önem vermiş ve birçok toprak parçasının
en azından sembolik anlamda Osmanlı Devleti’ne, Padişah’a bağlı kalmasını oldukça yumuşak
bir uslüpla talep etmiştir. Anadolu topraklarında Ermenistan’ın sınırları konusunda görüşmeye
açık olan Damat Ferit Paşa, Arabistan’da “tuğra, sürre alayı ve hassa taburu” gibi Halife
Padişah’ın bölgedeki varlığını sembolize eden unsurların bulundurulması konusunda ısrarcı
olmuştur. Yumuşak diplomatik bir uslüpla ifade edilen bu talepler, İtilaf Devletleriinin,
Osmanlı Heyeti’nin “... Paris’te daha çok kalmasından fazla bir yarar edinilemeyeceği...”
yönündeki tepkileriyle karşılanmıştır. Yani, Paris’e İngiliz ve Fransız askeri gemileriyle gelen
Osmanlı Heyetine, Paris’ten ayrılabileceği, artık dikkate alınmayacağı söylenmiştir. Böylece
Sevr Anlaşması İtilaf Devletleriinin kendi istedikleri doğrultuda hazırlanmıştır.
Sevr Antlaşması ile Üçlü Anlaşma’nın tasarladığı Anadolu,
1920

Toplam 13 bölüm ve 433 maddede Osmanlı İmparatorluğunun ülkesini, sınırlarını,
siyasal yönetimini, azınlık politikalarını, mali ve iktisadi düzenini, askeri yapısını ve gücünü
düzenleyen Sevr Antlaşması, egemenliği kısıtlı bir Osmanlı Devleti’ne Orta Anadolu’nun ufak
bir parçasını bırakıyordu. Trakya Bölgesi ve Edirne, Boğazönü, Ege Adaları, İzmir ve çevresi
Yunanistan’a bırakılıyor ve Boğazlar’ın denetimi Osmanlı Devleti’nden bağımsız olarak
faaliyet gösterecek uluslararası bir komisyona devrediliyordu. Boğazlar Komisyonunda, Rusya
hariç, Karadenize kıyısı olmayan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, İtalya, ve
Japonya’nın ikişer, Yunanistan dışında, Karadeniz’e kıyısı olan Romanya, Bulgaristan ve
Osmanlı devletinin ise birer oy hakkı bulunuyordu. Doğu Anadolu’da özerk bir Kürt yönetimi
oluşturuluyor ve Doğu illerinin çoğunu içine alan bağımsız Büyük Ermenistan kuruluyordu.
Daha önceden sağlanmış olan kapitülasyonların kapsamı genişletilip, azınlıklara tanınan haklar,
egemen bir devletin kabul edebileceği sınırları aşıyordu. Osmanlı Devleti’nin silahlı kuvvetleri
miktar ve imkânlar açısından büyük ölçüde etkisizleştiriliyordu.
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Osmanlı’nın mali işleri tek bir Osmanlı üyesinin dahi olmadığı bir Mali Komisyon
tarafından yönetilecekti. Osmanlı devletinin sınırları şu şekilde düzenlenmişti:

Avrupa sınırı, Trakya ve İzmir’in Yunanistan’a, Adaların ise İtalya’ya
verilmesiyle belirlendi. Boğazlar, İtilaf Devletleriin kurduğu Boğazlar Komisyonu’na bırakıldı.

Asya Sınırı ise Kars, Ardahan, Artvin, Sarıkamış ve Iğdır Ermenistan’a, Mardin,
Urfa, Gaziantep, Osmaniye, İskenderun körfezi de Kürdistan’a verilerek belirlendi.

89. Maddesine atıfla Rusya ve Bolşevizm’e tampon oluşturulması maksadıyla
Büyük Ermenistan’ın kurulması önerilmişti. Ermenistan’ın sınırının kesinleştirilmesi Amerika
Birleşik Devletleri Başkanı’nın hakemliğine bırakılmıştı.
Sevr Antlaşması ve Üçlü Anlaşma Sonuçlarına Göre Anadolu, 1920

Sevr Antlaşması yazılırken, İngiltere, Fransa ve İtalya’ya daha önceki anlaşmlarda vaad
ettiği bölgeleri Yunanlılara ve Kürtlere vermiş, Fransa ve İtalya’nın yoğun tepkisiyle
karşılaşmıştı. Sevr Antlaşması’nın imzalandığı 10 Ağustos 1920 günü, İngiltere’nin girişimiyle
İngiltere, Fransa ve İtalya arasında, Osmanlı Devleti’nin elinde kaldığı düşünülen toprakların
sınırları ile ilgili yeni bir anlaşma imzalanmıştır: “Britanya İmparatorluğu, Fransa ve İtalya
Arasında Anadolu’ya İlişkin Üç Taraflı Anlaşma”.8
Üçlü Anlaşma’ya göre, Sevr Antlaşması ile Osmanlı Devleti sınırları içerisinde kalmış
gözüken Edremit, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Afyon, Kayseri (şehirler dışta kalmak kaydıyla)
hattının güneyi ve Kayseri - Silifke (şehirler dışta kalmak kaydıyla) hattının batısı (İzmir
bölgesi hariç) İtalyan; Sivas - Silifke hattının doğusu ve Sivas - Elaziz - Muş (şehirler dışta
kalmak kaydıyla) hattının güneyi de Fransa’nın nüfuz alanına bırakılıyordu. Anlaşma Kürt
illerini Fransa’nın denetimine bırakıyor, İtalya’ya verdiği toprakları genişletiyordu. Madde 88
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çerçevesinde “Türkiye ... Ermenistan’ı özgür ve bağımsız bir Devlet olarak tanıdığını bildirir”
denilirken, Kürt devletinin kurulmasıyla ilgili 62. Maddede şu koşullar ileri sürülmüştü:

Kürtler, bu bölgelerdeki nüfusun çoğunluğunun Türkiye’den bağımsız olmak
istediklerini kanıtlayıp


Milletler Cemiyeti Konseyine başvururlarsa,


Milletler Cemiyeti Konseyi de bu nüfusun bu bağımsızlığa yetenekli olduğu
görüşüne varır ve bu bağımsızlığı onlara tanımayı Türkiye’ye salık verirse

Türkiye, bu tavsiyeye uymayı ve bu bölgeler üzerinde[ki] bütün haklarından ve
sıfatlarından vazgeçmeyi, şimdiden yükümlenir”.
İngilizlerin Büyük Ermenistan hayaliyle sınırlandırılmış, Musul’un olmadığı ve
Osmanlı, Büyük Ermenistan ve Irak arasında bölünmüş manda statüsünde bir Kürdistan’ın
kurulması Kürt millliyetçilerini rahatsız etmişti. Bağımsız bir Kürdistan hayali
gerçekleştirilememişti. Mustafa Kemal Kurtuluş savaşında Doğu cephesini devredışı bırakmak
için Kürtler, Fransızlar ve İtalyanlar arasındaki bu anlaşmazlıkları Rusya ile yürüttüğü
diplomasi çerçevesinde başarılı bir şekilde değerlendirmiştir.
Madde 143-7 bağlamında göç meseleleri gönüllülük esasına göre düzenlenirken, 1915
tehciri sırasında ülkeden ayrılmak durumunda kalan Ermenilerin topraklarına dönüşleriyle ilgili
hakları düzenlenmiştir. Soy, din ya da dil azınlıklarından olan Osmanlı uyruklarına ise Osmanlı
Devleti makamlarından bağımsız bir biçimde yönetip denetleyecekleri kendi kurumlarını
kurma hakkı sağlanmıştır. Osmanlı Hükümeti, Türkiye’deki bütün soy azınlıklarının kilise ve
okul konularında özerkliğini tanımayı ve buna saygı göstermeyi yükümlenmiştir. Anlaşma
boyunca birçok bölümde ileride İtilaf Devletleri tarafından yapılacak herhangi bir değişiklik
veya tedbirin uygulanmasını güvence altına alan hükümlere yer verilmekte ve Osmanlı
Hükümeti, ilgili konularda ileride alınacak bütün kararları şimdiden kabul eder notu
düşülmektedir. Örneğin, azınıklarla ilgili hükümler yerine getirilmediği taktirde İstanbul’un
Osmanlı devletinden alınması ve bu tür bir kararın da Osmanlı hükümeti tarafından şimdiden
kabul edilmiş sayılır denilebilmiştir. İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devletine ultimatom ile
bildirip derhal kabul etmesini istedikleri Sevr Antlaşması, en özet haliyle böyle bir Osmanlı
devleti öngörüyordu.
Sevr Antlaşması’nın kabulü için 16 Temmuz 1920’de verilen ultimatoma göre,
Osmanlı; Boğazları kapatıp, İttifak devletlerine Bakü petrolünü sağlayarak savaşın 2 yıl
uzamasına, yüz milyarlara varan mali kayıplara, milyonlarca insanın ölümüne, 800.000
Ermeninin toplu katliamına, 200.000 Rum ve 200.000 Ermeni’nin göçüne neden olmuş, İtilaf
Devletlerine hayınlık (hainlik) yapmış ve gelecekte yapmaması için gereken yaptırımlar
getirilmiştir.
İtilaf Devletleri, Osmanlı Devletine Antlaşma maddelerini kabul ettiğini ve imza
niyetinde bulunduğunu bildirmek için on günlük süre tanımışlar, Antlaşma’nın bu koşullar
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içinde imza edilmemesi durumunda, Osmanlı Hükümeti ve saltanatına son verilecek, İtilaf
Devletleri hükümetin yönetimini ellerine alacaklar, Osmanlı paylaşılacak ve Türkler sonsuza
dek Avrupa’dan kovulacaktır!
20 Temmuz 1920 günü Paris’ten gelen bir telgrafta Antlaşma’nın imzalanmaması
durumunda İstanbul'un Yunanlılar tarafından işgal edileceği yazıyordu. İki gün sonra Padişah
Vahdettin’in başkanlığında toplanan Osmanlı Meclis-i Âli’si Sevr Barış Antlaşması’nın
Hükümet tarafından imzalanmasına karar vermiştir. Sevr Antlaşması metninin ağır şartlarını
İtilaf Devletleriin hoşgörüsüyle değiştirmeyi uman Damat Ferit Paşa, gelen ultimatom ile bunun
gerçekleşmeyeceğini anlamıştır. Meclis-i Alî’de Sevr Antlaşması’nın imzalanması
görüşüldükten sonra, 22.07.1920 tarihindeki kapanış mesajında Damat Ferit Paşa “İstanbul’un
Osmanlı’ya bırakılması İslam ve uygarlık dünyasının Padişahımıza duyduğu güven ve saygının
ifadesidir, Avusturya İmparatorluğu’ndan farklı olarak Osmanlı Devletine varlık tanınmıştır,
devletin varoluşunu yokoluşuna üstün tutanlar anlaşmanın imzalanmasına oy versinler, kökü
yerde oldukça o ağaç elbette taze yaşam bulacaktır! ” demekteydi.
Bağdatlı Hadi Paşa başkanlığında Rıza Tevfik ve Reşat Halis beylerden oluşan bir
Osmanlı heyeti Paris’e giderek 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr’i Osmanlı İmparatorluğu adına
imzalamışlardır. Sevr Antlaşmasıyla ilgili olarak yapılabilecekler ya “... ağır ve korkunç ...”
antlaşma şartlarının kabul edilmesi ya da Osmanlı Saltanat ve Hükümetinin yok olması olarak
görülmüş, anlaşmayı red edip direnmek veya direnen Anadolu Hareketiyle işbirliği yapmaktan
söz edilmemiştir. Aksine, Sadrazam Damat Ferit Paşa bir soru üzerine Ankara Hükümeti’nin
sürdürdüğü direnişi kastederek “... Anadolu’daki hareketlerin bastırılması için elbirliğiyle
çalışmak gerek...”tiğini vurgulamıştır. Dolayısıyla, o sırada Ankara Hükümeti’nin yaptığı gibi,
Misak-ı Milli’yi gerçekleştirmek için mücadele değil, çok ağır şartlara razı olup İstanbul’un
Osmanlı Saltanatı ve İslam Halifeliği başkenti olarak kalması tercih edilmişti.9 Böylece
Hanedan kurtulabilecekti.
İngiltere Başbakanı Lloyd George tarafından “Türk olmayan herkesi Türk
hâkimiyetinden kurtarma politikası” olarak nitelenen Sevr Antlaşmasının içeriğindeki maddeler
İtilaf Devletleriinin yeni sömürgecilik politikalarının bir yansımasıydı. Osmanlı’nın
paylaştırılmasıyla ilgili olarak kendinde hak üstünlüğü gören İngiltere, öncelikle dağılan
Osmanlı İmparatorluğundan büyükçe bir pay almayı ve Rusya’nın sıcak denizlere inmesini
önlemeyi hedefliyordu. Hindistan yolu üzerinde bağımsız Kürdistan ve Ermenistan
devletlerinin kurulmasını amaçlayan İngiltere, böylece Rusya’yı güneyden kuşatmaya
çalışıyordu. Ortadoğu’daki enerji kaynaklarını kendi kontrolü altında tutmak isteye İngiltere,
Hindistan ve Afganistan’ın bağımsızlıklarını engelleyerek oradaki varlığını devam ettirmeye
çalışıyordu. Yine Rusya’nın Akdeniz’e inmesini önlemek için Boğazları ufaltılmış bir Osmanlı
devletinin kontrolü altında tutmayı amaçlıyordu. Bütün bu hedeflerine ulaşmaya çalışırken de
İngiltere’nin Anadolu’yu Yunanistan’ın askeri gücünü kullanarak işgal etmeye çalıştığını
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görmekteyiz. Böylece İngiltere hem kendi askerlerini korumuş, hem de işgalci güç olarak
görünmeden doğrudan yükümlülük almamıştır.
İngiltere’nin bu kapsamlı jeopolitik hedefleri yanında, Fransa ve İtalya’nın da
Anadolu’nun orta ve doğu kesimleriyle Mısıra kadar uzanan toprak talepleri olmuştur. İzmir,
İstanbul, Hatay ve Suriye ile ilgili beklentileri de olan Fransa, sadece Adana, Urfa, İskenderun,
Antep ve Maraş’la yetinmek zorunda kalmıştır. İtalya’nın ajandasında ise, eski Roma
İmparatorluğu ve Akdeniz havzasını, bunun yanında Kuzey Afrika, Arnavutluk, Ege adaları,
Antalya ve İzmir’i kontrolü altına almak olmuş, ancak bu beklentilerinin çoğunu
gerçekleştirememiştir. İtalya Oniki Ada’dan sonra Kuşadası ve Antalya’yı işgal edebilmiştir.
Gerek Fransa, gerekse de İtalya Osmanlı’nın paylaşılmasıyla ilgili beklentileri
karşılanmadığı ve vaad edilen topraklar başka rakip güçlere verildiği için İngiltere’ye tepkiliydi.
Kendi aralarında da toprak talepleriyle ilgili anlaşmazlıklar vardı. İşgalci güçler arasındaki bu
anlaşmazlık ve sorunlar Mustafa Kemal tarafından değerlendirilmiş ve bu devletler birbirlerine
girip Anadolu’dan çekilmişlerdir. Böylece Mustafa Kemal savaş cephelerinin sayısını beş
cepheden tek cepheye indirerek İngiltere’nin başlangıçtaki yoğun desteğini kaybeden Yunan
ordusuna karşı savaş zaferleri kazanabilmiştir. Bu bakımdan ileriki sayfalarda da görüleceği
üzere, Kurtuluş Savaşındaki Anadolu birliklerinin 1921 yılında ardarda kazandığı zaferler,
büyük ölçüde 1920 yılında uygulanan olağanüstü diplomasinin hazırladığı koşullarla yakından
ilişkili olmuştur.

4.2. Mustafa Kemal Diplomasisi
Sevr Antlaşması imzalandığında Ankara hükümeti bir yandan Yunan işgaline karşı
direniyor, bir yandan da reddettiği Sevr Antlaşmasına karşı Misak-ı Milli’nin uluslararası
kabulünü sağlayacak bir diplomasi geliştiriyordu. İstanbul Hükümeti’nin Sevr’i imzalaması,
Sevr’in Osmanlı devleti ülkesi dışında kalan Anadolu halkı için Ankara Hükümetini tek
kurtarıcı olarak öne çıkardı.

4.2.1. Büyük Güçlerin Anlaşmazlıklarından Yararlanmak
Herşeyden önce, oldukça sınırlı iletişim imkânlarına rağmen, Mustafa Kemal ve
arkadaşlarının dönemin dünya siyasetini oldukça gerçekçi ve detaylı okuyup analiz
edebildikleri görünüyor. Büyük güçlerin hem iç siyasal ortamlarında tedirgin oldukları
meseleler, hem de aralarındaki çıkar çatışmaları başarılı bir şekilde tespit edilip “böl ve yönet”
stratejisiyle uygulandığı ve bunun sonucu olarak Fransa ve İtalya’nın Anadolu’dan çekildiği,
Sovyet Rusya’nın ise Ankara Hükümetine hem maddi destek verip, hem de Doğu cephesindeki
savaşın sona erdirilmesine yardımcı olduğu görülmektedir.
İtilaf Devletlerinin, hem işgal ettikleri coğrafya ve sömürgelerde, hem de Sovyet
Rusya’daki gelişmelerden ve savaş sonrası ekonomik krizlerden kaynaklanan ciddi iç siyasi ve
iktisadi sorunları vardı. İngiltere Araplara, vaat ettiği krallıkları verememiş, Kürt ve Ermeni
devletleri konusunda da özellikle Kürtlerin tepkisini çekmişti. Ortadoğu’da beklediği desteği
bulamamış ve sömürgelerinde emperyalizm karşıtı söylemler güçlenmeye başlamıştı. Sevr
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Barış Antlaşmasını tanımayan Anadolu Hareketi’nin direnişi sömürgelerde yankılanmaya
başlanmıştı. Mustafa Kemal’in İngiltere’ye karşı savaşında Bolşeviklerle temasları sonucunda
Anadolu Hareketinin emperyalizm karşıtı akımlar içerisinde itibar ve desteği artmıştı. Mısır ve
Hindistan’daki bağımsızlık hareketleri Anadolu Hareketini örnek alıyordu. Almanya karşısında
dizginlenmeye çalışılmasından dolayı İngiltere’ye karşı cephe alan Fransa’nın desteğini alan
Şeyh Berzenci liderliğindeki Kürtler Musul’da isyan başlatmışlardı. Avrupa’nın genelinde
olduğu gibi, İngiltere’de de Bolşevik devriminden güç alan işçi hareketleri ve grevler artmış,
İrlanda’da ayrılıkçı ayaklanmalar başlamıştı. Tüm ülkede savaş karşıtlığı başlamış ve halk
içerisinde hızla yaygınlaşmıştı. Bolşevikler ve Sovyet Rusya da bu ayaklanmalara destek
veriyor, Batı’da komünist devrim beklentisi içerisine bulunuyorlardı.
İngiltere’den farklı olarak Fransa, kendini İngiltere tarafından aldatılmış görüyordu.
İngiltere Almanya’nın savaş gücünü bütünüyle yok etmek istemiyordu. Fransa için ise Almanya
tehdidi devam ediyordu ve hatta İngiltere tarafından Fransa’yı dengelemek adına gündemde
tutuluyordu. İngiltere’ye Ortadoğu’da önemli tavizler veren Fransa, 1918 yılında teslim olan ve
Weimar Anayasası ile monarşiyi sona erdirerek cumhuriyet ilan edilen Almanya’ya karşı
güvenliğini sağlamlaştırmak için, bu ülkeden endişe duyan Belçika, Polonya, Çekoslovakya'ya
ilaveten, Macaristan ve Bulgaristan gibi revizyonist devletlerin rakipleri olan Yugoslavya ve
Romanya ile de anlaşmalar gerçekleştiriyordu.
İngiltere’den farklı olarak, Fransa Anadolu’da doğrudan savaşmak durumunda kaldı.
Vekalet savaşı yürütme imkanı yoktu ve hem Antep ve Maraş’taki direnişler, hem de Kürt
isyanları nedeniyle Anadolu’da varlık göstermesi beklediği kadar kolay olmamıştı. Diğer
yandan, ülkede işsizlik ve bütçe açıkları artmış, savaş karşıtlığı yükselmişti ve Anadolu’ya
sevkedilecek askeri birlik toplamada zorlanıyordu. Bu nedenle stratejisini değiştirip toprak
yerine ekonomik imtiyazlar elde etmek daha akıllıca geliyordu. Mustafa Kemal’in Fransa’nın
bu arayışlarını kavrayıp, ona belirli iktisadi teklifler sunması, Fransa’nın silahlarını ve askeri
techizatını bırakarak Anadolu’dan çekilmesine, böylece bir cephenin daha ortadan kalkmasına
fırsat sağlayacaktır. Üstelik İngiltere’nin bölgedeki nüfuzunu zayıflatmak isteyen Fransa, bu
amacına Sovyet Rusya’nın desteklediği Ankara Hükümeti’ni fiilen (de facto) tanıyarak
gerçekleştirdi.
1921 yılında Türkiye ile yaptığı anlaşma olan Ankara İtilafnamesi ile Fransa, kendi
çıkarlarını maksimize etmeye çalışırken İngiltere’yi de rahatsız edecek bir adım atmıştır.
Ankara Hükümeti’nin uluslararası alanda tanınması ve diplomasisi için önemli bir adım olan
bu fiili tanıma karşılığında Fransa, Ergani madenleri ve Kilikya’da iktisadi işbirliği, Bağdat
demiryolunun Fransız kontrolündeki kısmı için Fransız demiryolu şirketine 99 yılına verilmesi
ve azınlıkların yerel yönetime oransal katılımının sağlanmasını istiyordu. Böylece Mustafa
Kemal sınırlı ve tükenmiş askeri birliklerini sadece tek cephede savaşmak durumuna
getiriyordu. Osmanlı’nın en zor döneminde onbir savaşın en ağır cephelerinde savaşan Mustafa
Kemal, Batı’yla ilgili derin bilgisini, diplomatik yeteneğini ve savaş deneyimini en mükemmel
şekilde değerlendiriyordu.
Roma İmparatorluğu toprakları ile Akdeniz havzasına, Kuzey Afrika, Arnavutluk, Ege
adaları, Antalya ve İzmir’i kontrolü altına alma hayaliyle İtilaf Devletlerii arasında yer alan
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İtalya, önce Oniki Ada’yı işgal etti. 1915 Londra Anlaşması ve Paris Anlaşması ile İzmir ve
Manisa İtalya’ya verilmiş olmakla birlikte, İngiltere 1919’da Yunanistan ve Fransa’yı İzmir ve
Manisa’ya sürmüştü. İtalya, Mart 1919’da Antalya’yı işgal etti. Ancak Fransa ve İngiltere gibi,
kendi ülkesinde de faşist ve komünist gruplar güçlenmiş ve iç çatışmalar yaygınlaşmıştı.
Nihayetinde ülkede iç düzeni altüst eden “Karagömlekliler” 1922’de Mussolini ile iktidara
geldiler, ancak öncesinde İtalya’da büyük güvensizlik ve iç savaş ortamı yarattılar.
Kızıl Ordu’nun Beyaz orduyu yenmesi ve Sovyet Rusya’nın konsolidasyonu ile birlikte
Moskova Hükümeti ile Ankara Hükümetinin hedefleri yakınlaşmıştı. Gerek Bolşevik Devrimi,
gerekse Anadolu Hareketi, hem sömürgelerde hem de Avrupa’da yeni ve daha hakkaniyetli bir
dünya düzeni vaad eden iki başarılı anti-emperyalist direniş olarak algılanıyordu.
Sovyet Rusya’nın 1920-1923 arasındaki dış politikasına baktığımızda ise, Bolşevik
rejim 1917 devrimi sonrasında iç savaş yaşamış ve Beyaz Ordu’yu ve ona destek veren
devletleri mağlup etmeyi hedefliyordu. Bu nedenle “Bolşevik devrimini beşiğinde boğmak”
çabasında olan emperyalist devletlerde proleter devrimleri destekliyor, devrimi Orta Asya’nın
Bolşevikleştirilmesi yoluyla Asya kıtasına yaymaya çalışıyordu.

4.2.2. Sevr’den Misakı Milli’ye Diplomasi
İstanbul Hükümeti, Sevr Antlaşmasını kabulünü gerekçelendirmeye çalışırken, Ankara
Hükümeti’nin dış politika gündemi ise üstteki sorunlardan yararlanıp işgalci kuvvetleri dışarı
çıkarmak, Sevres Barış Antlaşmasını uygulatmamak, Ankara Hükümetinin tanınmasını
sağlamak, Misak-ı Milli sınırlarını kabul ettirmek ve nihai olarak, tam bağımsız bir ulus-devlet
kurmak şeklindeydi.
Bununla birlikte, Anadolu Hareketinin önünde Anadolu halkının içinde bulunduğu
koşullarla ilgili çok önemli yapısal zorluklar vardı. Yüzyıllık savaşlarda tükenmiş bir halk
sözkonusuydu. Kimse savaşmak istemiyordu. İşgalci kuvvetler Anadolu’ya geldiğinde ilk
başlarda pek fazla bir direniş olmadı. Üstelik I. Dünya Savaşı sonucu yaşanan ekonomik yıkım
ülkede açlık sınırında kaynak kıtlığına yol açmıştı. Ordu oluşturulsa bile, askerleri donatacak
cephane ve malzeme yoktu. Fransız, Yunan ve İtalyan işgalcilerden cesaret alan Rum ve Ermeni
çeteleri baskınlar düzenliyor, halk bölgesel isyanlar başlatıyordu. Osmanlı son yüzyıl boyunca
Rusya’ya karşı savaştığından İngiltere’ye karşı olumsuz bir tavır yoktu. Bununla birlikte,
Anadolu’daki halk İslamcılar, Komünistler, İttihatçılar, Bolşevikler, Kürtler, Çerkezler, Eşraf
vs. arasında parçalanmış, herkes kendince sadece kendi bölgesini kurtarmaya çalışmakta idi.
Güvensizlik, belirsizlik ve kargaşa ile birlikte tarım üretimi durma noktasına gelmişti.
Teba anlayışı hakim, ulusal duygular oldukça zayıftı. İstanbul şeyhülislamı ise sürekli
olarak Ankara karşıtı fetvalar vermekteydi. Halk gibi, Padişah Vahdettin ve yakın çevresi de
umutlarını İngiltere’ye bağlamış, ülke bütünlüğünü, Hanedan’ı, Hilafeti ve Başkent İstanbul’u
elde tutabilmek için İngiltere’nin mandası altına girmeye razıydı. İngiltere’nin Osmanlı
İmparatorluğu’ndan daha 1878 Berlin Kongresi’nde vazgeçtiğini kabullenemeyen İstanbul,
Hanedanı, Hükümeti ve siyasal-iktisadi elitiyle askeri direnişle bir şey elde edilemeyeceğinde
hemfikir olmuş, Anadolu hareketini anlamsız buluyordu.
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Doğu’da Ermenilerin giriştikleri eylemler, Batı’da ise İzmir’in işgalinden sonra Yunan
ordusunun geçtiği yerleri talan ederek Anadolu’nun içlerine ilerlemesiyle birlikte, halkın
içerisinde Anadolu Hareketinin direnişine katılma eğilimi başladı. İstanbul’da örgütlenen
Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak cemiyetleri (sonradan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Teşkilatı) etrafında toplananlar büyük ölçüde modern Osmanlı okullarında okumuş orta sınıf
aydınlar, asker ve sivil devlet görevlileri, bazı serbest meslek sahipleri, bir kısım eşraf, İttihat
ve Terakki iktidarı döneminde nispeten gelişen yerli ticaret burjuvazisi ve toprak sahipleriydi.
Bu katılım Anadolu’da Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının örgütlediği direniş güçlendiğinde
ve Rusya’da da Bolşevikler iç savaşta başarıya ulaştıklarında hızla yükseldi.
Ancak Mustafa Kemal’in İngilizler’in notası üzerine Karadeniz bölgesindeki Rum
köylerinin saldırıya uğraması olaylarını önlemek üzere ordu müfettişi olarak İstanbul Hükümeti
tarafından Samsun’a görevlendirildiği tarihlerde, yani 1919 yılının baharında, hala çok sayıda
ileri gelen zat İngiltere ile Osmanlı’nın geleceğinin çözümlenebileceğine inanıyordu. O
dönemde Mustafa Kemal Paşa, İttihat ve Terakki’nin politikalarını eleştiren, ordu içerisinde
sevilen bir generaldi. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’da görevleri arasında, bölgede asker
toplanıyorsa engellemek, bölgede dağınık olarak varolan silahları toplayarak depolamak,
bölgedeki asayişsizliğin nedenlerini saptayarak önüne geçmek şeklindeydi.
Ancak Samsun’a geçen Mustafa Kemal Paşa Anadolu’da arkadaşlarıyla direniş
örgütlemeye başlamış ve iki ay sonra, 8/9 Temmuz 1919 tarihinde askerlikten ve görevinden
istifa ettirilmişti. 30 Temmuz 1919 tarihinde ise Hükümet’in aldığı karar çerçevesinde Savaş
Bakanı Nazım Bey Erzurum’daki 15. Kolordu’nun Komutanı Kazım Karabekir Paşa’ya,
Mustafa Kemal Paşa’yı tutuklayıp İstanbul’a getirmesini emrediyordu. 17 Mart 1920 tarihinde
iki Divan-ı Harp kurulup Mustafa Kemal dahil Kuvayi Milliye’nin bazı önde gelenleri hakkında
idam kararları verilmiş ve Padişah tarafından onaylanmıştır. Ayrıca Kuvayı Milliyeciler’e karşı
Kuvayı İnzibatiyye, yani Halife Ordusu oluşturulmuştu. Ancak Mustafa Kemali tutuklamak için
yola çıkan Kazım Karabekir’in birlikleriyle birlikte Anadolu Hareketine katılması milli
müdafaa hareketine hayati bir ivme kazandırmıştı. Mustafa Kemal’in başlattığı müdafaa
cephesine inanan İstanbul’daki arkadaşlarından gördüğü destek büyük önem taşıyordu.
Ankara Hükümeti’nin önünde zor hedefler vardı: İtilaf Devletleri cephesini bölmek,
askeri zaferleri etkili diplomasiyle desteklemek, dış ve iç destek sağlamak, Anadolu Hareketini
düzenli orduya -Kuvayi Milliye- dönüştürmek, savaş cephelerini tek cepheye indirmek, Doğu
cephesinde Kürt muhalefetini mücadelenin içine çekmek, Büyük Ermenistan hayallerini
bertaraf etmek, Güney’de Fransa ve İtalya ile anlaşmak ve Yunanistan’ı yalnızlaştırmak
gerekiyordu.
Temmuz 1919’da Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde Mustafa Kemal ve arkadaşlarının
öncülüğünde her türlü manda ve işgal karşısında duran milli mücadele ilkeleri kabul edilmiş ve
Misak-ı Milli’nin temelleri atılmıştır. 28 Ocak 1920’de milliyetçi mebusların hakim olduğu
İstanbul’daki Meclis-i Mebusan’da Misak-ı Milli kabul edilmiş ve İngilizlerin sert tepkisiyle
karşılaşmıştır. Bu arada kendiliğinden oluşan yerel direnişleri tüm Anadolu’ya yayma çabaları
da gitgide ivme kazanmıştır. 16 Mart 1920’de milli müdafaa yanlısı mebusların Malta’ya
sürgün edilmesi ve 11 Nisan 1920’de Padişah Vahdettin’in Hükümeti feshetmesi ve Meclis-i
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Mebusan’ı toplayamaması, Meclisin Anadolu’da toplanmasına fırsat sağlamıştır. Böylece 23
Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da toplanmasının ardından, Türk ve Yunan
tarafları arasındaki mücadele, düzenli orduların giderek ağırlık kazandığı bir savaşa
dönüşmüştür. Sevr Antlaşmasının imzalanması ve Büyük Ermenistan’ın kurulmasını
öngördüğü haberinin Anadolu’da yaygınlaşması ise, Doğu illerindeki halkın milli müdafaya
katılmasını sağlayan önemli bir gelişme olmuştur. Sevr’in Kürtler için tasarladığı Kürt özerk
bölgesi projesi de Kürt aşiretler arasında tepkiyle karşılanmış ve birçok aşiret Ankara
Hükümetine destek vermeye yönelmiştir. Gerçekten de artık 3 yıl sürecek milli müdafa savaşını
başarıya ulaştırabilecek Ankara’da konuşlanmış bir Hükümet, Meclis ve Ordu vardı.
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TBMM Başkanı

Mustafa Kemal
Paşa (24 Nisan
1920 - 29 Ekim
1923)

Hükümetler

Başbakanlar

Dışişleri
Bakanları

1. İcra Vekilleri Heyeti,
Fevzi Paşa Hükümeti
M. Fevzi Paşa
(03.05.1920- 24.01.1921)

Bekir Sami Bey

2. İcra Vekilleri Heyeti,
Fevzi Paşa Hükümeti
(24.01.1921-19.05.1921)

M. Fevzi Paşa

Bekir Sami Bey

3. İcra Vekilleri Heyeti,
Fevzi Paşa Hükümeti
(19.05.1921-09.07.1922)

M. Fevzi Paşa

Yusuf Kemal
Bey

4. İcra Vekilleri Heyeti,
Rauf Bey Hükümeti
(12.07.1922-04.08.1923)

5. İcra Vekilleri Heyeti,
Fethi Bey Hükümeti
(14.08.1923-29.10.1923)

H. Rauf Bey

Ali Fethi Bey

Yusuf Kemal
Bey (12.
07.1922-25.10.
1922), M. İsmet
Paşa (26.10.
1922-4.08.1923)
M. İsmet Paşa

Böylece, artık milli müdafaa savaşıyla ilgili strateji, politika ve kararları tartışacak bir
dış politika karar alma mekanizması vardı. Günümüzdeki devlet dış politika aygıtlarından çok
daha demokratik bir dış politika kararalma yapısı söz konusuydu, çünkü milli müdafaa
savaşının iç ve dış politika yönleri hep birlikte Meclis’te tartışılıp karara bağlanıyordu. Yani,
Anadolu’nun her tarafından mebusların yer aldığı Meclis, dış politikanın her yönü ile ele
alındığı bir zemin oluşturuyordu. Meclis Başkanı Mustafa Kemal’in başkanlık ettiği bir
Bakanlar Kurulu olsa da, bu dönemde BMM bir “Meclis Hükümeti” olarak çalışıyor, özellikle
dış politika konularında yoğun tartışmalar yaşanıyordu. Kurtuluş Savaşı dönemi dış politika
amaç, strateji ve ilkeleri Mustafa Kemal’in önerisi üzerine Meclis’te görüşülerek belirlenmişti.

4.2.3. Misak-I Milli Diplomasisi, Dış Politika İlke ve Stratejileri
Herşeyden önce, Kurtuluş Savaşı diplomasisisnin gerçekçi, savunulabilir ve kalıcı
sınırları savunduğu, irredantist talepler göstermediğini belirtmek gerekir. Uluslararası düzeni
belirleyen Wilson ilkelerine dayandırılmış, uluslararası hukuk bağlamında sağlam meşruiyet
zeminine oturan Misak-ı Milli, Sevr Barış Antlaşması’nın ve İtilaf Devletleriin kurduğu
statükonun temelden değişmesini öngörmekle birlikte, sınırlandırılmış revizyonizm
hedeflemiştir. Misak-ı Millli iki temel ilkeye dayanmıştır:
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•
gerçekçi revizyonizm: işgal edilen toprakların geri alınmasını hedefleyen bir
düşünce. Büyük zaferler, yeni işgallerle devam etmemiş, gerçekçi ve savunulabilir sınırlar tespit
edilip, onlara uyulmuştur.
•
zamanlı revizyonizm: statükoculuğu benimseyen büyük güçlere karşı verilen bir
savaşta, onların siyasal ve ekonomik sistemlerini benimseyen bir revizyonizm anlayışıdır.
Ankara Hükümeti, Batı’ya karşı Batı ile güç dengesi diplomasisi ve Batı’ya karşı Sovyet
Rusya’nın yanında yer almış, ancak Batı ülkeleriyle dirsek temasını asla aksatmamıştır.
Örneğin, General Harbord’un 1919 yılında gerçeleştirdiği Anadolu gezisinde, Anadolu hareketi
ABD’ye tanıtılmıştır. Burada Misak-ı Milli, uluslararası alanda tek ve adil çözüm olarak öne
çıkarılmıştır. İngiltere ile olan ilişkiler yumuşatılmaya çalışılmış, bağımsız Türkiye
Bolşevizm’e karşı bir tampon olarak sunulmuştur. Bunun sebebi de, Ankara Hükümeti'nin
Dışişleri Bakan Vekili Ahmet Muhtar Bey’in bir konuşmasında ifade edilmiştir. Muhtar bey,
Ankara Milli hükümetinin muhtaç olduğu dış kaynaklarını Batı’da bulmanın imkânı
olmadığını, Misak-ı Milli içinde iktisadi ve siyasi istiklali resmi ve aleni şekilde kabul eden her
devletle işbirliğine hazır olduklarını belirtmiştir.

4.3. Sovyet Rusya ile İlişkiler ve Dış Yardımlar
Misak-ı Milli sınırlarına ve bağımzsızlığa ulaşmak için izlenen dış politika ve ittifak
girişimlerinde diğer devletlerin siyasal rejimleri değil, Misak-ı Milli’ye nasıl baktıkları önem
taşıyordu. Mustafa Kemal de, Sovyet Rusya ile görüşebilmek için komünist olun veya olmaya
mecbursunuz diye kimsenin birşey demediği gibi, biz de Sovyet Rusya ile yakın ilişkiler için
komünist olmaya hazırız gibi bir düşünce taşımamışızdır demiştir. Aksine, rejim farklılığının
iki ülke arasındaki siyasal işbirliğine engel oluşturmadığını ifade etmiştir. Sonuç olarak,
Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir direnişe destek açısından Bolşevikler ile stratejik
işbirliğine açık iken, diğer bazı önde gelenler ise, Batılı ülkelere karşı yürüttükleri mücadelede
Sovyet Rusya'ya daha şüpheci bakıyor ve İngiltere ile anlaşma yapılmasından yana
duruyorlardı. Sovyetlerle yakınlaşma, hem diplomatik hem de maddi/askeri bir destek
sağlıyordu.
İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi, Kızıl Ordu’nun Kafkaslar
bölgesine inmesi, Türk-Sovyet ilişkilerinde İttihat ve Terakki üyelerinin devreye girmesi ve
Taşnak Ermenistanı’nı etkisizleştirmenin bir zorunluluk haline gelmesi, Bolşeviklerle destek
temasının önemini öne çıkarmıştır. 1920 yılında Batılılar’ın Ankara Hükümeti üzerindeki
baskıyı arttırmaları ve Yunan ordusunun Anadolu’nun içlerine ilerlemesi üzerine bazı
memurların, subayların ve mebusların sosyalist fikirlere yakınlık gösterdikleri dikkat çekmiştir.
Diğer yandan, Bolşevik cephenin iç savaşta Menşeviklerin karşısında galip olması
üzerine, İngiltere ve Fransa Kırım ve civarına 800.000 asker çıkararak anti-Bolşevik
mücadeleye katılmışlar ve özelllikle İstanbul ve Boğazlar Bölgesiyle ilgili kontrollerini
Bolşeviklere karşı kullanmışlardır. Bu mücadele sırasında, Çarlık döneminde büyük sıkıntılar
çekmiş olan Rusya’nın Müslüman - Türk toplulukları kendi kaderini tayin vaatlerinden dolayı
Sovyet yönetimine sıcak bakmışlardır. Bolşevik yönetim daha 1917 yılında Rusya’nın ve
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Doğu’nun Tüm Müslüman Emekçilerine yönelik bildirisinde Osmanlı’nın parçalandığı gizli
antlaşmaları geçersiz görmüş, İstanbul’un Müslümanların elinde kalması gerektiğini
vurguluyordu. Rusya Dışişleri Bakanı Çiçerin de, 13 Eylül 1919 tarihinde, Sovyet Rusya’nın,
Çarlık Rusyası’nın İstanbul ve Boğazlar konusundaki bütün iddialarından vazgeçtiğini,
İngiltere’nin Asya’daki bütün Müslüman ülkeleri ele geçirmeye çalıştığını belirtmiş ve
Sovyetler’in, Avrupalı hırsızları ve köylülerin sırtından kazanç sağlayanları Türkiye’den
defetmek için yardıma hazır olduğunu söylemiştir. Orta Asya’daki Türkler ve Müslümanlar,
genelde Bolşeviklere karşı olduklarından, Anadolu Hareketini desteklemek, Asya’daki
Müslümanların güvenini kazanmak anlamına gelecekti.
1920 sonu ve 1921 başlarında 3. Enternasyonal çevrelerinde Batı Avrupa’da beklenen
devrimler gerçekleşmeyince, Lenin, Asya’daki sömürge ülkelerde, ideolojik ve siyasi yönü
ağırlıklı bir mücadele başlatmış bu aşamada da Müslüman - Türk toplulukların yaşadıkları
sömürgeler önem kazanmıştır. Yine bu yıllarda Kafkasya, İran, Afganistan ve Boğazlar’da
hakim olan İngiltere’nin Sovyet Rusya’yı güneybatıdan kuşatacak şekilde genişlemesi,
Bolşevikleri rahatsız ediyordu. Sovyet Rusya, İngiltere’nin Kafkasya’da Ermenistan, Gürcistan
ve Azerbaycan devletleri ile oluşturduğu "Cordon Sanitaire"i yıkmak için Ankara ile işbirliğini
önemsiyordu. Sovyet Rusya lideri Lenin Mustafa Kemal’in sosyalist olmadığını biliyordu,
ancak emperyalist istilacılara karşı yürütülen bu kurtuluş savaşının desteklenmesi gerektiğini
savunuyordu. Batılı ülkelere karşı sömürgelerde Anadolu Hareketi gibi anti-emperyalist
bağımsızlık hareketlerini desteklemek, sömürgelerini yitiren Batı ülkelerinde kriz yoluyla
devrim için uygun koşulları hazırlayacaktı. Sovyet yönetimi bu konuda ikiye ayrılmıştı: Lenin
Anadolu hareketine destek verilmesinden yana tavır takınırken, Stalin ve Kafkasyalı bazı
Bolşevikler, Komünist liderlerin yönetmediği bir milli bağımsızlık hareketlerinin
desteklenmemesi gerektiğini savunuyordu. Nihayetinde stratejik sebeplerle Anadolu
Hareketine destek sağlandı.
Sovyet yönetimindekine benzer fikir ayrılığı Anadolu’da da vardı. Ancak Sovyet desteği
hem Ankara’da Sovyet yanlısı veya Sovyet Rusya’ya sıcak bakan siyasal elitin belirginleştiği,
hem de Ankara Hükümetinin maddi destek arayışında olduğu bir döneme denk gelmiştir.
Ayrıca Türkiye’yi işgal eden güçler Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ne karşı Padişah
Vahdettin’i ve onun Anadolu Hareketine karşı örgütlediği isyancıları desteklerken, aynı güçler
Rusya’da Bolşeviklere karşı Rus Çarı için mücadele eden Beyaz Ordu’yu destekliyorlardı. Bu
kader ortaklığı Bolşevik ve Anadolu Hareketinin mücadelelerini birbirine yaklaştırdı. Özelllikle
Kafkaslar’da İngiltere’ye karşı ortak mücadele vermek her iki taraf için de hayati öneme sahipti.
1919 Haziran’ından sonra İttihat ve Terraki yoluyla İstanbul’a gelen Sovyet temsilcileri
Anadolu kurtuluş hareketine destek ve yardım önerisinde bulunuyordu. Sivas Kongresi’nden
sonra, Kafkasya Bolşevik Orduları Başkumandanı Eliava İstanbul’a gelerek buradan Anadolu
müdafasıyla ilişki kurarken, askeri Doktor Fuat Sabit de 1919-1920 yılında Bolşeviklerle
teması sağlamak ve bilgi toplamak için Rusya’ya gönderilmiştir. Meclis-i Mebusan’ın İngilizler
tarafından dağıtılması ve Ankara’da BMM’nin açılmasından sonra 26 Nisan 1920 tarihinde,
Mustafa Kemal Lenin’e Ankara ile Moskova arasında askeri ve siyasi bir ittifakın kurulmasını
önermiş. Sovyet Dışişleri Bakanı Çiçerin, 3 Haziran 1920 tarihinde verdiği cevapta, BMM
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Hükümeti’ni tanıdıklarını bildirmiş ve Anadolu’da “Ermenistan, Kürdistan, Lazistan, Batum,
Doğu Trakya ve Türkler ile Araplar’ın birlikte yaşadıkları bütün bölgelerde kendi kaderini tayin
ilkesinin uygulanması için referandum yapılması, azınlıklara geniş hakların tanınması,
Boğazlar’ın kaderinin sahildar devletler tarafından belirlenmesi talebinde bulunmuştur.
Doğrudan işbirliğinden söz etmeyen Çiçerin, Ankara üzerinde siyasi ağırlığını koymaya
çalışıyordu.
Çiçerin’in mektubuna cevaben Mustafa Kemal, Doğu Anadolu’da Ermeniler’in ele
geçirdikleri bölgelerde yaptıkları katliamlardan şikâyet etmiş ve bu saldırıların durdurulması
konusunda Sovyet Rusya’nın yardımını istemiştir. Sevr metni ortaya çıkar çıkmaz 11 Mayıs
1920 tarihinde, Dışişleri Bakanı Bekir Sami başkanlığında bir heyet Sovyet Rusya ile bir
anlaşma yapıp silah ve para sağlamak için Moskova’ya gitti. Sevr Antlaşmasını terredütsüz
reddeden Ankara hükümeti için milli müdafa mücadelesi tek kurtuluş yolu olarak kalmıştı.
Bundan sonra Sovyet Rusya ile ilişkiler hem maddi ve askeri yardım kaynağı, hem de İtilaf
Devletleri’ne karşı dengeleme stratejisi olarak kullanılacaktı.
Bununla birlikte Anadolu hareketinin askeri gücünü yetersiz bulan ve Batı ülkeleriyle
de temasta olan ve Bolşevik olmayan Mustafa Kemal’e yeterince güvenemeyen Sovyet
yönetimi, İttihatçı Enver Paşa ve arkadaşlarıyla kendilerine bağlı bir hareket kurmanın yollarını
araştırıyorlardı. Üstelik İngilizlere karşı silahlı mücadeleleri destekleyen Sovyet yönetimi,
resmiyette İngiltere ile temasa geçerek ekonomik ilişkilerini geliştirme çabasına girmişti. Bu
süreç içerisinde de İngiltere, Sovyet Rusya’dan Ankara Hükümetine destek vermemesi şartını
koşmuştu. Sovyet Rusya liderliği Ermeni guruplarla da yakın temas içerisindeydi ve Ankara
hükümetinden onlara Anadolu’dan toprak vermesini istiyordu. 1920 yılının sonuna
gelindiğinde Ankara hükümetinin Sovyet Rusya’dan destek almak için tüm bu engelleri bertaraf
etmesi gerekiyordu. Ayrıca Sovyet yardımının, Anadolu’ya doğrudan Bolşevizmi ve Sovyet
nüfuzunu yerleştirecek bir hareketin gelişmesini sağlamasının da önlenmesi gerekiyordu.
8 Kasım 1920 günü Moskova’ya iletilen Bakanlar Kurulu kararı ile Van ve Bitlis’ten
Ermeniler’e toprak verilemeyeceği, ancak Osmanlı Ermenileri’nin kendi yurtlarına
dönmelerine engel olunmayacağı ve kendilerine diğer ülkelerde sözkonusu olan azınlık
haklarının tanınacağı bildirilmiştir. Aynı dönemde Kazım Karabekir komutanlığındaki birlikler
Ermeni birliklerle savaş halinde Kars ve Gümrü’yü ele geçirmişler, Ermenistan’ın isteği üzerine
ateşkes ilan edilmiş ve 3 Aralık 1920 tarihinde Taşnak Ermeni Hükümeti ile Gümrü Antlaşması
imzalanmıştır. Ankara Hükümetinin imzaladığı ilk resmi anlaşma olan Gümrü Antlaşması’nın
hükümleri tamamen galip taraf olan Ankara hükümeti tarafından belirlenmişti: Ermenistan iç
güvenlik dışında askeri kuvvet bulundurmayacak, zorunlu askerlik hizmeti olmayacaktı.
Erivan’a yerleşecek olan Türkiye’nin siyasal temsilcisi gereken denetimleri ve soruşturma
yapma yetkisine sahip olacak, Sevr Antlaşması hükümsüz sayılacak ve Ermenistan, Anadolu
toprakları üzerindeki iddialarından vazgeçecekti. Türkiye Ermenistan’ın bağımsızlık ve toprak
bütünlüğü tehdit altında olduğu durumlarda Ermenistan içinde geçici askeri tedbirler
alabilecekti. Ermenistan, taraf olduğu anlaşmalarda yer alan ve Türkiye’nin aleyhinde olan
hükümleri geçersiz sayacaktı. Anlaşmada günümüzde hala geçerli olan Türkiye-Ermenistan
sınırı da çizilmişti.
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1921 yılının Bahar aylarında Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan Bolşevik yönetimin
etkisi altına girerek Sovyet cumhuriyetleri oldular. Böylece Sovyet Rusya ile Türkiye sınırdaş
olmuşlardı. Sovyet Rusya’nın Ankara hükümetine destek vermesini salık veren gelişme
Varşova’da Kızıl Ordunun yenilgiye uğraması ve Batı ülkelerinde anti-komünist hareketlerin
güçlenmesiydi. Bundan sonra dünya devrimi yerine, yeni Sovyet rejiminin güvenliğinin
sağlanması stratejisi öne çıktı ve Batılı kapitalist ülkeler arasındaki anlaşmazlıklardan
yaralanmak ve İran, Afganistan, Türkiye gibi ülkelerle işbirliğine gitmek önem kazandı. Kuvayi
Milliye’nin 10 Ocak 1921 tarihinde I. İnönü Savaşını kazanması ve ardından Ankara
Hükümeti’nin Londra Konferansı’na davet edilmesi de Sovyet Rusya’nın dikkatini çekmiş,
Sovyet Rusya Ankara Hükümetine somut destek vermeye başlamıştı.10 Londra Konferansı’na
bilinçli olarak Bekir Sami Bey yerine, Moskova konusunda deneyimli Yusuf Kemal Tengirşenk
gönderilmiştir. Benzer bir strateji İkinci Dünya Savaşında da kullanılmış, Türkiye’nin savaş
dışı kalması için danışıklı olarak diplomatların görevleri değiştirilmiştir.

4.4. Askeri Zaferler Diplomasisi
I. İnönü Zaferi, Ankara diplomasisi açısından bir dönüm noktası olmuştur. Bu dönemde
kazanılan her askeri zafer, başarılı diplomatik hamlelerle nihai zaferi pekiştirmiştir. Her askeri
zafer öncesi ve sonrasında başarılı diplomatik stratejiler uygulanmıştır. Ocak 1921’deki 1.
İnönü Zaferi’nden sonra Şubat 1921 Londra Konferansına katılım sağlanmış, ardından
İstanbul’un işgalinin 2. yıldönümünde 16 Mart 1921’de Sovyetlerle Türkiye - Sovyet Rusya
Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması, kısaca Moskova Antlaşması imzalanmıştır. Antlaşmaya göre,
Sovyet Rusya Sevr Antlaşması’nı tanımıyor, Misak-ı Milli’de sınırları çizilen Türkiye’yi ve
Ankara Hükümeti’ni tanıdığını açıklıyordu. Antlaşma çerçevesinde Nisan 1921-Mayıs 1922
tarihleri arasında Sovyet Rusya Ankara Hükümetine beş ayrı dilim şeklinde 10 milyon altın
ruble yardım sağlamıştır. O yıllarda Türk gemileri Karadeniz’deki Tuapse ve Novorosisk
limanlarından Anadolu’ya sürekli silah ve cephane taşımışlardır. Daha önceki tarihlere ilişkin
22 Temmuz 1920 tarihli bir Fransız istihbarat raporu, Mayıs 1920’de 30.000 tüfek, 77’lik 4
batarya ve 4 tanktan meydana gelen Bolşevik yardımının Karadeniz limanlarına ulaştığından
söz etmektedir.
Antlaşmada, Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye’de kalacak şekilde bugünkü sınırlar
kesinleştirilmiş ve ulusların özgürlük ve bağımsızlık hakları ile diledikleri hükümet rejimi ile
yönetilme hakları tanınmıştır. Sovyet Rusya Boğazlar üzerinde Türkiye’nin egemenliğini kabul
etmiş, buna karşılık Türkiye de Boğazlar’ın statüsünün sadece Karadeniz’e sahildar devletlerce
saptanmasını desteklemiştir. Osmanlı İmparatorluğu ile Çarlık Rusyası arasında geçmişte
imzalanmış tüm siyasi ve mali anlaşmalar geçersiz ilan edilmiş, Sovyet yönetimi, Çarlık
Rusyası’nın Osmanlı Devleti’nden sağladığı kapitülasyonlardan feragat etmiştir.
Nisan 1921’de 2. İnönü Zaferiyle birlikte Ankara hükümetinin eli iyice güçlenmiştir.
Diplomatik girişimler sonucunda Haziran 1921’de Fransa ve İtalya tarafsızlık ilan ederek tüm
askeri techizat ve malzemelerini Kuvayi Milliye’ye bırakarak Anadolu’dan çekilmiştir. Savaş
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süresince İtalya, Kuvayi Milliye’nin Antalya’da örgütlenmesine izin vermiş, İstanbul’dan
Anadolu’ya silah ve taraftarların ulaşımını sağlamış, Söke ve Antalya limanlarından Sovyet
silahlarının taşınmasına engel olmamış, İçişleri Bakanı Cami Beye gazeteci göreviyle İtalya
basınına ve Batı’ya Anadolu hareketini ve Misak-ı Milli’yi tanıtmasına olanak vermiş, Dışişleri
Bakanı Kont Sforza, Anadolu Hareketini askeri ve siyasi olarak desteklemiş, 1921 Londra
Konferansına Ankara’nın katılmasını sağlamış, sonuçta Ereğli madeninde % 50 Türk
katılımıyla İtalya şirketlerine verilmesi sözkonusu olmuştur.
İtalya ve Fransa’nın çekilmesiyle Kuvayi Milliye’nin savaşacağı cephe daralmış, Batı
cephesinin gerisini güvence altına almış ve bunun sonucunda Eylül 1921’de Sakarya
Muharebesi kazanılmıştır. Sakarya zaferinden sonra da 20 Ekim 1921’de Bouillon-Tengirşenk
anlaşması imzalanmış ve Mart 1922’de Paris’te Sevres revize edilmiştir. Fransa ile BouillonTengirşenk-Mustafa Kemal arasında Ekim 1921 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşması Türkiye
için şartların daha da iyileşmesini sağlamıştı. Fransa’ya bırakılan İskenderun’daki Türklerin
hakları garantiye alınmış, Türkçenin resmi dil olması sağlanmış, İskenderun Limanı ve
demiryolu Türkiye’nin kullanımına bırakılmış ve Hatay’ın geri alınması için ön koşullar
hazırlanmıştır. Fransa’nın desteği karşılığında da Harşit vadisindeki krom, demir ve gümüş
madenleri 99 yıllığına % 50 Türk ortaklığı ile Fransa Grubuna verilmiş, Kilikya ve Mersin
limanı ise Türkiye’ye bırakılmıştır.
Sakarya muharebesi esnasında Ankara hükümetini yakından takip eden Moskova,
Sakarya muharebesinin kaybedilmesi durumunda Enver Paşa’yı ileri sürerek Mustafa Kemal’i
devre dışı bırakmayı planlamışken, zaferden sonra Mustafa Kemal Paşaya tam destek vermeye
karar vermiş ve Enver Paşa’yı devre dışı bırakmıştır. Kısa bir süre sonra, 23-24 Temmuz 1922
tarihinde de Sovyet Rusya 22 adet uçağı Novorosisk limanından Trabzon’a ulaştırmıştır.
Uçaklar 26-30 Ağustos 1922 tarihleri arasında gerçekleştirilen Büyük Taarruz’da
kullanılmıştır. 3 Ekim 1922’de Mudanya Silah Bırakışması imzalanmıştır.11
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Mudanya Bırakışması sonucunda Ankara, Batı ile eşit koşullarda Lozan Konferansında
masaya oturmuş, Sevr Antlaşması Misak-ı Milliye göre tamamıyla revize edilmiş, Batı sınırı
Edirne ve Meriç’in batısına kadar uzatılmış, İngiltere Ortadoğu hayallerinde hüsrana uğramış,
Büyük Taarruz’dan önce Fethi Okyar’ı Londra’da kabul etmeyen Lloyd George ve Lord
Curzon’un görevleri sona ermişti.
Bu başarıların elde edilmesinde Mustafa Kemal’in diplomasi başarısı şu şekilde
karakterize edilebilir. Mustafa Kemal; askeri başarıları abartıp sert tavır takınmamış, her zaman
kararlı olmuş, uluslararası diplomasiyi çok iyi kullanmış, güvenilir ve sürekli istihbarat
sağlamış, Misak-ı Milli’ye uygun olduğu sürece her zaman anlaşmaya açık olmuş, tanıtım ve
propagandayı iyi kullanmış, 70 yıldır savaş yaşadığı Rusya ile yakınlaşmaktan çekinmemiş,
uluslararası sistemin ilkelerini (özellikle Wilson’un 14 ilkesi) Milli Müdafaa’nın lehine
kullanmıştır. Yine, Mustafa Kemal’in hiçbir konuda tek başına karar almadığı ve savaş
koşullarında dahi meseleleri Ankara hükümetiyle Büyük Millet Meclisinin gündemine taşıdığı,
hertürlü muhalif ve eleştirel bakış açısını dikkate aldığı, alınan bütün kararların BMM ve
Hükümetteki müzakere ve uzlaşma sonucunda alındığı dikkati çekmektedir. Savaş koşullarında
uygulanan bu demokratik dış politika karar alma süreci de radikal ve yanlış kararların
alınmasını önlemiştir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
I. Dünya Savaşı’nda mağlup olan Osmanlı Devleti, Sevr Anlaşmasıyla İtilaf Devletleri
arasında paylaşılmış ve İstanbul hükümeti İstanbul’un kendisine bırakılmış olmasına
müteşekkir olarak Sevr Antlaşmasını imzalarken, Anadolu’da Ankara Hükümeti başkanlığında
kurulan Büyük Millet Meclisi ve Kuvayi Milliye Mustafa Kemal Paşa yönetiminde İstiklal
Savaşını başlatmışlardır. 1918-1922 yılları arasında devam eden milli müdafaa hareketi gerek
savaş sanatı, gerekse de diplomasi sanatı konusunda olağanüstü eğitici örneklerle dolu bir
dönemi kapsamaktadır. Savaş koşullarında, zamanının çok ilerisinde oldukça demokratik dış
politika karar alma süreci izleyerek, iç-dış politika ekseninde farklı aktörler arasında ustaca
manevra kıvraklığı ile uluslararası hukuku esas alan, Batı’ya karşı Batı’nın jargonu ve
diplomasisiyle izlenen bir denge politikasını okuduk. Kurtulus Savaşı diplomasisini okuyarak,
askeri ve ekonomik gücü olmayan bir siyasal/askeri ekibin, uluslararası politikayı ve hukuku
iyi araştıran ve okuyan bir diplomasi ve demokratik bir dış politika karar alma süreciyle, büyük
devletlere karşı mücadele ederek nasıl olmayan bir devleti yoktan var edebileceğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Hükümleri Ankara Hükümeti tarafından belirlenen imzaladığı ilk resmi anlaşma
hangisidir?
a)

Moskova Anlaşması

b)

Gümrü Anlaşması

c)

Paris Anlaşması

d)

Mudanya Bırakışması

e)

Bouillon-Tengirşenk Anlaşması

2)

Misak-ı Millli’nin dayandığı gerçekçi revizyonizmin temel düşüncesi nedir?

a)

savunulabilir sınırların savunması

b)

yeni toprakların fethi

c)

hinterland savaşları

d)

sınırların genişletilmesi

e)

dış unsurların vatana ilhakı

3)

Kuvayi Milliye’nin önde gelenleri hakkında idam kararı hangi tarihte alındı?

a)

23 Nisan 1920

b)

9 Temmuz 1919

c)

28 Ocak 1920

d)

17 Mart 1920

e)

16 Mart 1920

4)
Osmanlı devleti, “Ermenistan’ı özgür ve bağımsız bir Devlet olarak tanıdığını
bildirir” ifadesi hangi anlaşmada yer alır?
a)

Lozan Anlaşması

b)

Mudanya Bırakışması

c)

Paris Anlaşması

d)

Moskova Anlaşması

e)

Sevr Anlaşması
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5)

Sevr Antlaşması neden imzalandı?

a)

İngiltere’yle ilişkileri devam ettirmek için

b)

Osmanlı’nın bütünlüğünü korumak için

c)

Anadolu’nun İşgalini önlemek için

d)

Hanedanı ve Halifeliği korumak için

e)

İtilaf Devletlerii arasında yer alabilmek için

6)
Padişah Vahdettin’in imzaladığı Sevr Antlaşması, aşağıdaki hükümlerden
hangisini içermedi?
a)

Kapitülasyonlar kaldırılacak

b)

Osmanlı’nın mali işlerini uluslararası mali komisyon denetleyecek

c)

Büyük Ermenistan kurulacak

d)

Özerk Kürt bölgesi kurulacak

e)

Boğazlar’ı uluslararası Boğazlar komisyonu denetleyecek

7)
Mustafa Kemal başkanlığında kurulan Ankara Hükümetinin başlıca dış politika
hedefi neydi?
a)

İstanbul Hükümetini kurtarmak

b)

Bolşevik devrimi gerçekleştirmek

c)

Sevr Antlaşmasını gevşetmek

d)

Misak-ı Milliyi uygulatmak

e)

Halifeliği kurtarmak

8)

Paris Konferansında Damat Ferit Paşa’nın üzerinde ısrar ettiği konu hangisidir?

a)

Büyük Ermenistan’ın kurulmaması

b)

Boğazlar’ın Osmanlı egemenliğinde kalması

c)

Arabistan’da tuğra, sürre alayı ve hassa taburu bulundurulması

d)

Kapitülasyonların kaldırılması

e)

Misak-ı milli sınırlarının esas alınması
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9)
Aşağıdaki illerden hangileri, Sevr Anlaşması ile belirlenen Osmanlı ülkesi
içerisinde kalıyordu?
a)

Afyon, Konya, Antalya

b)

Sivas, Adana, Diyarbakır

c)

Ankara, Samsun

d)

Trabzon, Erzurum, Van

e)

İzmir, Edirne

10)

Sovyet Rusya neden Ankara hükümetine destek verdi?

a)

Enver Paşa’nın Bolşevik olmasından dolayı

b)

İngiltere’nin Boğazlara hakim olmasını önlemek için

c)

Mustafa Kemal’in Bolşevik olmasından dolayı

d)

İttihat ve Trerraki’nin talebinden dolayı

e)

Fransa’nın Anadolu’da kalmasını önlemek için

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)d, 4)e, 5)d, 6)a, 7)d, 8)c, 9)c, 10)b
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5. LOZAN DİPLOMASİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kurtuluş Savaşı diplomasisi yeni bir devletin doğuşunu beraberinde getirdi ve Osmanlı
İmparatorluğunun I. Dünya Savaşına girmesiyle işgal altında kalan Anadolu ve Trakya’da
Boğazları ve Halifeliğin merkezi sayılan İstanbul’u da kendi egemenlik alanına dahil eden bir
devlet doğdu. Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşu tek başına yeterli değildi, yeni devletin
sınırlarının tanınması, yönetim şeklinin belirlenmesi ve ulusal egemenliğinin dönemin büyük
güçleri tarafından tanınması yoluyla uluslararası topluma dahil olması gerekirdi.
Bu bölümde Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit egemen bir devlet olarak katıldığı Lozan
Konferansında sergilenen barış diplomasisi ve Türkiye’nin eşitlik mücadelesi ele alınacaktır.
Makul ve rasyonel diplomatik stratejiler ve pragmatik diplomatik çıkışlar ve direnişlerle
Türkiye Misak-ı Milli’yi çok büyük bir bölümü ile dönemin büyük güçlerine kabul ettirmiştir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Lozan Konferansı’nda Türk Diplomasisinin Özelllikleri

2)

Misak-ı Milli ve 14 Nokta’nın önemi nedir?

3)

Lozan Antlaşmasının sınırlarla ilgili düzenlemeleri nedir?

4)

Lozan Antlaşmasından azınlıklar meselesi?

5)

Yunanistanla ilgili sorunlar nasıl düzenlendi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Lozan
Konferansı Lozan
diplomasi
heyetinin İlgili konuda okuyarak, konuya
hazırlıkları
ilişkin
belgesel
filmler
belirlenmesinde stratejiler
izleyerek.
Lozan Konferansının büyük güçlerle eşitlik mücadelesi İlgili konuda okuyarak, sosyal
gündemi
stratejisi
liberalizmi
benimseyen
ülkeleri karşılaştırarak
Lozan diplomasisi

Misak-ı Milli’yi kabul ettirme İlgili konuda okuyarak
diplomasi stratejileri

Lozan Antlaşmasının Lozan anlaşmasının hükümleri ve İlgili
konuda
okuyarak,
kapsamı
ve bugünün Türkiye’sinin tanınması konferans, seminer vb. bilimsel
düzenlemeleri
etkinliklere dinleyici olarak
katılarak
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Anahtar Kavramlar


Lozan Konferansı



Ulusal sınırlar



İnönü diplomasisi



Azınlık hakları



Eşitlik ve egemenlik



Boğazların kontrolü



Uluslararası tanınma



Saltanatın kaldırılması
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Giriş
Mondros Mütarekesiyle tümden işgal edilmiş ve Sevres Antlaşmasıyla paylaşılmış
Osmanlı İmparatorluğu’nda İstanbul işgal ordularının karargahı haline gelmiş, Boğazlar ve
Marmara denizine işgalci devletlerin gemileri demir atmış, Anadolu, Yunan, Fransız ve İtalyan
ordularınca işgal edilmiş idi. Savaş ve diplomasiyi ustaca harmanlayan olağanüstü bir dış
politika stratejisiyle yürütülen ve kazanılan Kurtuluş Savaşı, Lozan Barış Konferansının da
zafer teminatını sağlamıştır.
Lozan Konferansı, Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası politikada bağımsız ve egemen
bir devlet olarak tanınması ve kabulü açısından önemli rol oynamıştır.
Osmanlı diplomasisinin tavizkar tutumuna alışık İtilaf Devletleri, ilk defa Türkiye’nin
diplomasisiyle müzakere etmiş ve beklemedikleri bir direnç ile karşı karşıya kalmışlardır.
Lozan görüşmeleri, Osmanlı mirasının bütün olumsuz koşulları altında yürütülmüş olması
açısından olağanüstü bir başarı olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte Türk heyeti,
Cumhuriyetin egemenlik ve bağımsızlığına halel getirmeyecek olan konularda taviz vermek
durumunda kalmıştır. Yine de Lozan, barış kurucu bir antlaşmadır.
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5.1. Lozan Barış Konferansı’nda Türk Diplomasisi
İki yüz yıl boyunca savaş sonrası barış müzakerelerine mağlup devletler tarafında yer
alan ve müzakere masalarından büyük toprak kayıpları ve savaş tazminatlarla kalkan Osmanlı
devletinden farklı olarak, Lozan Barış Görüşmelerine katılan genç Türkiye Cumhuriyeti büyük
devletlerle eşit bir statüde müzakere masasına oturmuş ve barış zaferiyle kalkmıştır. Bu
diplomasinin dilinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit egemen devlet olarak büyük devletler ve
uluslararası toplum tarafından tanınması anlamına gelir.
Yüzyıllar boyunca dünya siyasetini ve hukukunu yöneten devletler, Wilson’un 14
Maddesine dayandırılan ve bir milletin ve devletin varolma ve egemenlik hakkını savunan Türk
heyetinin 14 maddelik talep listesini kabul etmişlerdir. Son dönem Osmanlı’nın ve birçok
Balkan ve Ortadoğu ülkesinin sınırları kapalı kapılar ardında büyük devletler arasında yürütülen
pazarlıklar sonucunda belirlenip ilgili ülkelere dayatılırken, Türkiye’nin sınırları 36 kişilik Türk
heyetinin de katıldığı karşılıklı diplomatik müzakereler sonucunda belirlenmiştir. Bir eşitlik
belgesi olan Lausanne Barış Antlaşması, I. Dünya Savaşı’nı sona erdiren antlaşmalar arasında
karşılıklı eşit müzakere sonucu imzalanan tek barış belgesi olması nedeniyle Türk dış politikası
tarihinde çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu anlaşma kendi devletini kuran yeni bir milletin
siyasi bağımsızlığının teminatı olan bir belgedir. Osmanlı devletinin kapitülasyonlarından
arınmayı hedefleyen bu belge, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetinin iktisadi bağımsızlığının
da belgesidir. Osmanlı borçlarının 1954’e kadar ödenmesi sağlanırken, iktisadi millileştirmenin
ilk adımı da atılmıştır.
İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Sırp Hırvat Sloven Krallığı, Bulgaristan,
Rusya ve A.B.D.’nin katıldığı Lozan Barış Antlaşmasıyla İtilaf Devletleri için Doğu’ya kesin
barış getirmek amaçlanmış, Türkiye açısından ise tam bağımsız ve egemen bir ulus-devlet
olarak tanınmak ve iç ve dış barışı sağlamak hedeflenmiştir. Lozan Barış görüşmelerine katılan
heyetin başlıca amacı son kertede içeride ve dışarıda barışı sağlamak ve iktisadi ve toplumsal
modernleşme ve gelişmeyi sağlamak için toprak ve sınır egemenliğini sağlamak iken, İtilaf
Devletleri kendi çıkar ve kazanımlarını gerçekleştirmeye çalışmışlardır.
İsviçre’nin Lozan kentinde gerçekleştirilen Lozan Barış Konferansında uluslararası
hukuk bağlamında en meşru ve makul taleplerde bulunup bunları diplomatik beceriyle savunan
heyet Türk heyeti olmuştur. Sert tartışmaların, ince alayların, zekice aşağılama ve esprilerin,
ince savaş tehditlerinin ortalıkta savrulduğu Lozan Barış görüşmelerinde, Atatürk’ün
Ankara’dan yönlendirdiği ve İsmet İnönü’nün yönettiği Türk heyeti diplomatik duruşu, yetenek
ve nezaketiyle adeta Avrupa diplomasisine meydan okumuştur. Mustafa Kemal’in askeri ve
siyasi liderliğine ve diplomatik dehasına hayranlık duyan Avrupa güçleri, Osmanlı devletiyle
varolan Mustafa Kemal’in deyişiyle “asırlık hesaplar görülmüş” ve Türkiye barış kurucu
devletler arasına girmiştir. Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili önceki birçok konferanslardan farklı
olarak, Lozan’da büyük devletler Türkiye’ye herhangi bir lütufta bulunmamışlar, aksine Türk
heyeti Türkiye’nin tam egemen devlet olarak istiklalini kabul ettirip hala geçerli olan bir
anlaşmayla iç ve dış koşullarıyla güvence altına almıştır.
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Türk heyetinin Lozan’da sergilediği diplomasi, heyetin diplomatik tecrübesinden
kaynaklanmıyordu aslında. Türk heyeti, büyük ölçüde, heyet başkanı İsmet İnönü gibi, yıllardır
cephelerde savaşmış ve Lozan’a giderken ilk defa askeri çizmeyi ayağından çıkarıp sivil
iskarpin giyen kişilerden oluşuyordu. Yeni kurulmaya çalışılan Cumhuriyete inanan kişilerin
heyette olması büyük önem taşıyordu, bu nedenle Mustafa Kemal bilerek Osmanlı diplomasi
geleneğinden gelen kişileri heyete dâhil etmemiştir.
Yıllardır cephelerde savaşan İnönü ve arkadaşlarının Lozan müzakerelerinde izledikleri
diplomasi, Kurtuluş Savaşında izlenen diplomasi tecrübesinden geliştirilmiş, Batı devletlerinin
taleplerine karşı direniş üzerine kurulmuştu. Uzun bir yolculuktan sonra, Türk heyeti 11 Kasım
1922’de Şark Ekspresiyle Lozan’a vardığında, güvenlik gerekçesiyle tren garı boşaltılmış ve
karşılama heyeti içerisinde Fransa Konsolosu, Lozan Belediye Başkanı, Türk konsolosu,
gazeteciler ile İsviçre’de yaşayan Türk ve Mısırlı öğrenciler bulunuyordu. Herkes İsmet
İnönü’yü dağdan yeni inmiş bir Doğulu savaşçı olarak görmeyi beklerken, karşılarında
Avrupalı diplomatlardan farkı olmayan silindir şapkalı seçkin bir diplomatlar heyeti
görmüşlerdi.
İtilaf Devletleri konferansa hem Ankara hükümetini hem de Bab-ı Alî’yi çağırmışlar,
böylece Ankara’nın elini zayıflatıp Osmanlı’dan elde ettikleri imtiyazları korumayı
hedeflemişlerdi. Ancak Mustafa Kemal 1 Kasım 1922’de TBMM’yi toplayarak saltanatı
kaldırmış ve Türk heyeti Lozan’a vardıktan kısa bir süre sonra 17 Kasım 1922’de Padişah
Vahdettin bir İngiliz gemisiyle İstanbul’dan ayrılmış ve İngiltere’nin himayesine sığınmıştı.
Padişah’ın olmaması, İtilaf Devletlerinin İstanbul’u görüşmelere katma çabalarını boşa
çıkarmıştı. Saltanat kaldırılmış ve cumhuriyet ilan edilmişti. Bu Batı’nın norm ve değerlerine
uygun bir şekilde işletilen bir süreç idi, dolayısıyla herhangi bir itiraz yöneltilemezdi. Mustafa
Kemal’in bu beklenmedik hareketi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen İtilaf Devletleri,
Ankara heyetinin temsilini kabul etmek zorunda kalmışlardı. Ankara hükümeti için İstanbul
hükümetinin devredışı bırakılması önem taşıyordu, çünkü Bab-ı Alî’nin müzakerelere katılması
Türkiye Cumhuriyeti’nin egemen devlet olarak bağımsızlığının tanınmasını önleyecek ve Türk
heyetinin devredışı bırakılmasına fırsat verecekti. İngiliz ve Fransız heyetleri Türk heyetinden
bir hafta sonra 19 Kasım 1922’de Lozan’a gelmiş ve bu yüzden Konferansın tarihini bir hafta
ertelemişlerdi. Türk heyeti orada beklemek zorunda bırakılmıştı.
O dönemin kısıtlı ve zaman alıcı iletişim imkânlarından dolayı 23 Temmuz 1923’e
kadar aylarca Lozan’da kalan Türk heyeti bu anlaşmanın görüşmelerine Ankara’da uzun ve
dikkatli bir çalışma sonucunda belirlenmiş 14 Talimat ile gelmişti. Türk heyetinde sadece üç
kişinin imza yetkisi vardı: Heyet Başkanı İsmet İnönü, Rıza Nur ve Hasan Saka. Bu üçlü, İtilaf
Devletleri’ni temsilen karşısında I. Dünya Savaşını yöneten liderler buldu. Görüşmelerde
Büyük Britanya’yı Başbakan Lord Curzon, Fransa’yı Başbakan Poincare, İtalya’yı Benito
Mussolini, Yunanistan’ı Başbakan Elefteriyos Venizelos ile Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı ve
Japonya temsilcileri. ABD gözlemci statüsünde katılırken, Sovyet Rusya, Romanya ve
Bulgaristan Boğazlar meselesiyle ilgili görüşmelere katılmak üzere hazır bulunmuştu.
İtilaf Devletlerii daha 20 Kasım 1922 günü yapılan açılış töreninde Türk heyetinin hiç
ummadıkları bir girişimiyle karşı karşıya kalmışlardı. Açılış töreninde sadece Lord Curzon’a
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açılış konuşması yaptırılmış, ancak İsmet İnönü’nün itirazı üzerine Türk heyetinin ilk kuralı
kabul edilmek zorunda kalınmıştır: İsmet İnönü, Türk milletinin maruz kaldığı acımasız
hücümları ve çektiği sonsuz ıstırapları anlattıktan sonra barış görüşmelerinin karşılıklı eşitlik
ilkesi bağlamında yapılması gerektiğini oldukça kararlı ve tehditkâr bir uslüpla anlatmış ve daha
bu konuşmada İtilaf Devletleri Ankara heyetinin önüne sürüleni imzalamaya gelmediğini
anlamışlardır. Bu diplomatik uslüp, Batılı devletlerin Bab-ı Alî’nin Osmanlı diplomatlarıyla
görüşmelerinden alışık olmadıkları bir durumdu. İnönü’nün bu tutumu 8 ay süren bütün
görüşmeler boyunca devam etti ve İnönü’nün diplomasisi adeta görüşmelerin kurallarını
belirledi.
Türkiye’nin istiklal ve egemenliğine halel getirecek herhangi bir teklif devredışı
bırakılıyor, büyük devletlerin teklifleri aralarındaki çıkar çatışmalarından yararlanılarak tek tek
reddediliyor veya başka pazarlık konuları devreye sokularak kabul ettirilmeye çalışılıyordu.
Oturumlarda son sözü söyleyen genelde İnönü oluyordu. Konferansta hangi konuların
müzakere edilebileceğine de, hangilerinin müzakeresiz kabul edileceğine, hangilerinde ne
ölçüde hangi noktada taviz verilebileceğine de nihai noktada Ankara ve İnönü karar veriyordu.
Savaşta olduğu gibi burada da Sovyet faktörü değerlendiriliyordu. Üstelik İngiltere’nin
arkasında çok sayıda devleti temsil eden heyetlerden oluşan oldukça büyük bir kalabalık
varken, İngiltere’nin karşısında tek başına Türk heyeti vardı. Bu dikkati çeken eşitsiz duruma
rağmen İnönü müzakerelerin eşit koşullarda yürütülmesinde diretiyordu. Görüşmeler esasen
Türk ve İngiliz heyetleri arasında yürütüldü. Diğer bütün devletler Rıza Nur’un deyimiyle
Britanya’nın direktiflerini yerine getiren figüran nev’inden idi.
İsmet İnönü’nün diplomasisi, müzakereler boyunca Mustafa Kemal’in iç politika
stratejileriyle desteklendi. Saltanatın kaldırılmasından sonra, Batılılaşma yönünde reformlar
başlatıldı, Halk Fırkası kuruldu, İzmir İktisat Kongresi’nde Mustafa Kemal kapitülasyonlara
karşı olduğunu açıklarken, yabancı yatırımlara kapalı olmadıklarının da mesajını veriyordu.
Tüm kararlar Ankara ile görüşülerek alınıyordu.

5.2. Misak-ı Milli ve 14 Talimat
Lozan heyeti, Ankara’da büyük bir hassasiyetle hazırlanan ve Batı’yı şaşırtacak şekilde
Wilson’un 14 ilkesine dayandırılan, oldukça tutarlı, yayılmacı hayaller ve gereksiz toprak
talepleri içermeyen, rededilmesi zor, ama hayati öneme haiz 14 maddelik bir talep listesiyle
yola çıkmıştı. 14 Talimat Misak-ı Milli’yi esas almış ve TBMM’nin tam desteğini alacak
şekilde hazırlanmıştır.
14 Talimat şu hususları içeriyordu:


Doğu sınırında, Ermeni yurdu söz konusu edilirse görüşmeler kesilecek;



Irak sınırında, Kerkük, Musul ve Süleymaniye istenecek;



Suriye sınırı, Fırat yolu, Derizar, Çöl, Musul’un güney sınırına kadar olacak;



Ege Adalarından kıyıya yakın olanlar ülkeye katılacak;
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Trakya sınırında 1914 sınırı geri alınacak;



Batı Trakya’da plebisit istenecek;



Boğazlar’ın kontrolü için yabancı asker kabul edilmeyecek;



Ordu ve donanmaya sınırlandırma konması kabul edilmeyecek,



Kapitülasyonlar asla kabul edilmeyecek;



Osmanlı borçları, Osmanlı’dan ayrılan devletlere de paylaştırılacak;



Yunanistan savaş tazminat bedeli ödeyecek;



Duyun-ı Umumiye idaresi kaldırılacak;



Türk yasaları yabancı kuruluşlara da uygulanabilecek;



Azınlıklarla ilgili görüşmelerde mübadele esas alınacak;

Lozan’da oluşturulan komisyonlarda görüşülecek başlıca konulardan biri sınırlar
konusu oldu, İngiltere ile Musul konusu gündeme geldi, yine Boğazlar konusu gündeme geldi,
ekonomik ve mali işler konularında Fransa ile Osmanlı borçları ve Fransızların alacakları
gündeme geldi, İtalya ile de yabancılar, kapitülasyonlar ve Oniki Ada konuları gündemdeydi.
Bu maddelerle ilgili Türk heyetinin teklifleri hazırlanırken medeni hukuk, yargı,
imtiyazlar vs. gibi birçok kanun Batı’dan alınmıştı, yani Türkiye’nin gitmek istediği yol
Batılılaşmaydı. Türk heyetinin konuşmaları, vurguları, taleplerinin gerekçelendirilmesi ve
eleştirileri bu hedefi destekler şekilde hazırlanmıştı. Örneğin, Britanya ve Fransa’nın
Ankara’dan işgal tazminatı talep etmesi üzerine, İnönü şöyle cevap verir: “Adalet ve
hakkaniyet, Türkiye’den işgal masraflarının istenilmesi şöyle dursun, bu işgallerin ona verdiği
hasarların tazmin edilmesini icap ettirir”. Bu çerçevede Türkiye, Yunanistan’ın işgal ettiği
bölgelerde verdiği zararların tazminatını ödemesinde ısrar etmiş, Venizelos’un, Yunan
ordusunun İtilaf Devletleri’ni temsilen Anadoluya girdiği yönündeki argümanını kabul
etmemiştir.
Özellikle İtilaf Devletleri’nin Osmanlı’ya karşı izledikleri parçalama politikasını tüm
detaylarıyla görülmesini sağlayan Lozan müzakereleri, son yüzyılın saklı kalmış tüm tarihi
gerçeklerini ortaya sererken, Türkiye’nin Batı güçlerine karşı başkaldırısı ile geçmiştir. Bu
nedenle Martin Wight, 1923 Lozan Antlaşmasını Batı’ya karşı direnişte Batının değerleri
kullanılarak sağlanan bir zafer olarak tanımlar. Lozan görüşmelerinde netleştiği üzere,
Türkiye’nin amacı, sınırları kendine yeterli, savunulabilir ve halkı homojen, laik, siyaset ve
hukuk alanında din farkı gözetilmeyen bir cumhuriyet kurmak idi. Bu bağlamda Türk heyeti
özellikle Ermeni devleti kurulması konusundaki hiçbir görüşmeye taraf olmadı ve bu konuyla
ilgili görüşmeleri kesme hazırlığı vardı. Yine kapitülasyonların devamı asla kabul edilmeyecek,
ısrar edilmesi durumunda görüşmelere son verilecekti.
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Lozan heyetinin egemenlik ve bağımsızlık bağlamında önemsediği diğer önemli
konular, yabancı askerlerin Türkiye topraklarından ve Boğazlarla Marmara’dan çekilmesi ve
orduda yabancı denetimin tamamen sona erdirilmesiydi. Müttefik güçler, Boğazlar’ı
silahsızlandırıp, kontrolünü uluslararası bir komisyonun denetimi altına koymaya ve
Türkiye’nin kontrolünden çıkarmaya çalışmıştır. Böylece Sovyet Rusya’nın Boğazlar’ı kendi
açısından serbest geçişe açma çabaları zayıflatılacaktı. Ancak özellikle bu Boğazlar
meselesinde Türk heyeti temsilcisi Çiçerin’in önemli desteğine sahip olmuştur. İtilaf
Devletleri’nin Çarlık Rusya ile İstanbul ve Boğazları paylaşma planlarını anlatan Çiçerin,
Türkiye’nin Boğazlar’daki egemenliğini destekleyen konuşmasında şöyle demiştir:
“Boğazlarda silahsız bir Türkiye, büyük devletlerin elinde oyuncak olur”. Sovyet Rusya’nın bu
desteği, Lord Curzon’u oldukça sinirlendirmiştir.
Lozan heyetinin en sert dirençle karşılaştığı mesele Musul meselesi olmuştur. Musul’da
stratejik çıkarları olan Britanya, Ankara’nın Musul ile ilgili taleplerini hiçbir şekilde kabul
etmemiş ve Türkiye’nin Musul’un kaderini halk oylamasıyla belirleme teklifini gülünç diye
nitelendirmiştir. İnönü bölgenin Türkiye ile olan bin yıllık yakın etnografik, siyasi, tarihi,
ekonomik ve coğrafi bağlarını anlatırken, Lord Curzon Türkiye’nin bölgedeki haklarını
kaybettiğini, İngiltere’nin mandater devlet olduğunu ileri sürüp halkoylaması fikriyle alay
etmiştir: “Arap ve Kürtler oy sandığının ne olduğunu bile bilmez, bomba zannederler” demiştir.
Curzon, Musul meselesinin Milletler Cemiyeti gündemine götürülmesinde ısrar edince, I.
Dünya Savaşı sonunda Osmanlı’nın elinde olan Musul’un İstanbul hükümetine baskı yapılarak
İngilizler tarafından işgal edildiğini hatırlatan İsmet Paşa, “Musul’un Türkiye’ye iadesini kabul
ediniz” diye ısrar etmiştir. Tarafların karşıt görüşlerinden dolayı müzakereler sık sık çıkmaza
girmiş ve zaman zaman görüşmelere uzun aralar verilmiştir.

5.3. Lozan Antlaşması
143 maddeden oluşan Lozan Barış Antlaşması’nın temel bölüm başlıkları, siyasal
hükümler (Madde 1-45), mali ve ekonomik hükümler (Madde 46-100), ulaşım yolları ve sağlık
meseleleriyle ilgili olmuştur. Madde 2 ile Madde 22 arasındaki siyasal hükümler Türkiye’nin
komşu ülkelerle arasındaki sınırları düzenlemiştir. Lozan Antlaşması’na göre, Türkiye’nin
sınırları, haritada görüldüğü şekilde oluşturulmaktaydı:
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Bulgaristan sınırı aynen kabul edilirken, Yunanistan ile olan sınır Meriç nehri üzerinden
çizilmiş ve Karaağaç Türkiye’ye bırakılmıştır. Trakya sınırının her iki tarafı da 30 km derinlikte
askerden arındırılıyordu. İmroz, Bozcaada, Tavşan adaları Türkiye’ye bırakılırken, bunların
dışındaki Kuzey Ege adaları silahsızlandırılmak şartıyla Yunanistan’a bırakılmıştır. 1912
yılında İtalya’ya bırakılan Oniki Ada İtalya’da kalıyordu. İngiltere’nin Osmanlı zamanından
beri, fiilen elinde bulundurduğu Mısır, Sudan ve Kıbrıs bu ülkeye bırakılıyordu. Türkiye’nin
Güney sınırı da günümüzdeki haliyle düzenlenmekle birlikte, Suriye-Türkiye sınırı için 1921
Türk-Fransız Anlaşması ile saptanmış sınır essas alınırken, Irak-Türkiye sınırının belirlenmesi
ayrı bir sürece bağlanıp tarafların anlaşamaması durmunda İngiltere’nin etkili olduğu Milletler
Cemiyeti’ne havale edilmektedir. Neticede Hatay ve Musul Türkiye sınırlarının dışında kalmış
ve Musul konusu Milletler Cemiyeti’nde görüşülmek üzere ertelenmiştir.
Ankara’nın Musul, Kıbrıs, On İki Adalar ve Hatay/Sancak gibi meselelerde taviz
vermesi, büyük ölçüde, Ankara’nın tanınma, kapitülasyonların kaldırılması, borçların
paylaştırılması, Ermeni devleti kurulması vb. toprak talepleri ile ilgili asla kabul etmeyeceği
yaşamsal konulara öncelik vermesiyle ilgili olmuştur. Ankara, yüz yıldır savaşta yaşayan her
bakımdan yıpranmış, erkek nüfusun yok olma noktasına geldiği bir halkla yeni bir savaş
yapacak askeri, demografik ve ekonomik güce sahip olmadığını biliyordu. Nitekim Kurtuluş
Savaşı’nın Güney, Doğu ve Batı cepheleri büyük ölçüde diplomasiyle kazanılmıştı. Bundan
dolayı, her şeyden önce, Türkiye halkının güven ve barış içinde yaşayabileceği, üretip
gelişebileceği bağımsız bir ülke kurmak ve onun toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak
çok daha önemliydi. Taviz verdikleri bazı konular daha sonraki yıllarda diplomatik çabalarla
halledilebilecek konulardı.
İngiltere, Fransa, İtalya ve Sovyet Rusya Lozan Konferansında stratejik bölgesel
çıkarlarını korumaya çalışırken, Ankara, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ve geleceğinin
güvence altına alınması için dönemin hegemon güçlerine karşı mücadele veriyordu. Kaldı ki,
İtilaf Devletleri Osmanlı döneminden miras kalan çok sayıda sorunlu meseleyi Ankara’ya karşı
gündeme getirmiş ve Ankara’yı sürekli yükümlülükler altına sokmaya çalışmışlardır. Örneğin,
yabancıların Türkiye hukukuna göre yargılanması İtilaf Devletleri tarafından büyük bir dirençle
karşılanmış ve Türk heyeti bu konudaki taleplerini büyük bir zorlukla, oturumlara ara vererek,
gerekirse görüşmeleri keserek kabul ettirebilmiştir.
Buna benzer tartışmalar, Antlaşma’nın Üçüncü Bölümün 37. ve 45. Maddeleri arasında
yer alan azınlıklar konusunda da yaşanmış, İtilaf Devletleri Türkiye’nin egemenliğini
zedeleyecek ve içişlerine karışma anlamına gelecek müdahale olanakları aramışlardır. Bu
isteğin arkasında yatan sebep, Batılı ülkelerin Osmanlı’nın toplumsal ve hukuki mirasının
modern bir düzen oluşturmadığı varsayımından kaynaklanıyordu. Bu varsayıma dayanarak
İtilaf Devletleri Antlaşma’nın 37. ve 38. Maddelerinde Türkiye’nin, topraklarında yaşayan
herkesin doğum yeri, ulusal topluluk/milliyet, dil, soy, din ayrımı gözetmeksizin hayat ve
özgürlüklerini tam ve eksiksiz sağlamasını ve iç hukuktaki düzenleme ve uygulamalarını bu
maddeye uygun şekilde düzenlemesini talep etmişlerdir. Bu maddeleri takiben gayrımüslümlerin haklarıyla ilgili anadilde eğitim, kültür, dil, ibadet gibi temel haklar düzenlenmiş
ve hem devlet hem de Milletler Cemiyeti güvencesi altna alınmıştır. Son 45. Madde ile gayrı111

müslimlere sağlanan tüm haklar ve güvenceler karşılıklılık esasıyla Yunanistan’daki, yani Batı
Trakya’daki Müslüman azınlığına da tanınmıştır. İngiltere, Lozan Antlaşması’ndaki azınlık
tanımına Kürt, Arap, Arnavut vb. azınlıkları da kapsayacak şekilde Türkiye’deki Müslüman
azınlıkları da dahil etmeye çalışmış, ancak İsmet Paşa’nın tepkisiyle karşılaşmıştır. İsmet Paşa,
ilgili düzenlemelerin bütün azınlıklarla değil, sadece gayrı-müslim azınlıklarla ilgili olmasını
kabul ettirmiştir. Lozan Antlaşması’nda hüküm altına alınan haklar, Türkiye’de oturan herkesi
kapsayacak şekilde geniş belirlendiğinden, Lozan Antlaşması’ndan bir insan hakları belgesi
olarak da bahsedilebilmektedir.
Türk heyetinin önem verdiği konulardan bir tanesi de, İttihat ve Terraki destekli
hükümetlerin kapatmaya çalışıp, bir türlü kapatamadıkları ve sürekli olarak artan Osmanlı
borçları ve kapitülasyonlar olmuştur. Osmanlı devletinin Duyun-u Umumiye-i Osmaniye
olarak adlandırılan borçları, Antlaşmanın 46. Maddesiyle Osmanlı’nın mirasçısı Türkiye ile
Osmanlı topraklarında kurulan diğer bazı ulus-devletler arasında bölüştürülmüştür. Bu Lozan
heyetinin önemli bir başarısıydı, çünkü bu denli ağır bir borcun altına girilmesi Cumhuriyetin
kuruluşunu oldukça olumsuz etkileyecekti.
Lozan Antlaşmasının en kritik konularından biri, Boğazlar’ın kullanım ve denetimi
meselesi, Antlaşma’nın ekinde yer alan Lozan Boğazlar Sözleşmesi’nde düzenlenmiştir.
Sözleşmenin birinci maddesi havadan ve denizden serbest geçiş ilkesi getirirken, 2. Maddede
geçiş rejimi düzenlenmişti. Buna göre:
Ticari gemi ve uçakları barış koşullarında 1. Maddede belirtilen geçiş serbestisi
ilkesinden yararlanacaktı. Türkiye savaşta olduğu zaman, düşman gemi ve uçaklara istediği
muameleyi yapabilecek, tarafsız gemilere belirli koşullarla serbest geçiş sağlayıp, uçaklara da
denetimli geçiş getirebilecekti. Türkiye’nin tarafsız olduğu durumlarda ise, barış koşulları
uygulanacaktı.
Askeri gemi ve uçakların geçişiyle ilgili olarak da, barış zamanlarında
Karadeniz’in en güçlü devletinden büyük deniz veya hava kuvvetinin (en fazla 3 gemi) geçmesi
sınırlandırılırken, serbest geçiş tanınmıştı. Savaş durumunda ise, Türkiye’nin savaşta tarafsız
olması durumunda, geçen askeri gemi veya uçağın düşmanca davranmaması koşuluyla barış
zamanı geçiş kuralları uygulanmıştı. Türkiye’nin savaşta taraf olması durmunda ise, tarafsız
gemilere barış zamanı geçiş kuralları uygulanırken, düşman gemi ve uçaklarının Boğazları
kullanması önlenebilecekti.
Antlaşmanın 4-9. Maddeleriyle Çanakkale ve İstanbul boğazlarının civar bölgelerinin
silah ve askerden arındırılması ve İstanbul’da en fazla 12.000 kişilik garnizonun
bulundurulması öngörülmüş, ancak bu madde 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesinde
kaldırılmıştır. Antlaşma’nın 10-16. Maddeleriyle Boğazlar’ın yönetimi bir Türk’ün
başkanlığında Lozan Antlaşmasına taraf devletlerin temsilcilerinden oluşacak Boğazlar
Komisyonu’na bırakılması kararlaştırılmıştır. Boğazlar’da yaşanacak herhangi bir tehdit
durumunda Fransa, İngiltere, İtalya ve Japonya devreye girecekti. Türkiye’nin Boğazlarla ilgili
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egemenlik haklarını zedeleyen bu hükümler Lozan’da kabul edilse de, bu durum 1936 Montrö
Boğazlar Sözleşmesi’nde kaldırılmış ve Boğazlar’ın kontrolü Türkiye’ye geçmiştir.
Lozan Antlaşması’nın ekinde yer alan çok sayıda sözleşme yargıdan ticaret ve
mübadeleye kadar çok sayıda farklı konuyla ilgili hükümler getirmiştir. Örneğin, Yerleşme ve
Yargıya İlişkin Sözleşme, İtilaf Devletleri’nin Osmanlı topraklarında açtıkları sağlık, din,
eğitim vb. kurumlarının Türk yasalarına bağlanmasını ve Türk kurumları ile eşit muamele
görmelerini ve de aynı zamanda kendi özgün çalışma koşullarının Türkiye tarafından dikkate
alınmasını düzenlemiştir. Özel okulların milli ve laik, Türkçe’ye dayalı eğitim verdikleri sürece
sorun yaşamaması esasa bağlanmıştır. İmtiyazlara ilişkin Protokol ve Bildiri ile de Osmanlı
döneminde Ekim 1914 öncesinde düzenlenen imtiyaz sözleşmeleri ve ilgili anlaşmalar geçerli
sayılmıştır. Ayrıca, İtalya ve Fransa’ya verilen mektuplarla fiilen bu ülkelerin demiryolları ile
ilgili imtiyazları saklı tutulmuştur.

5.4. Yunanistan ile ilgili maddeler
Lozan Antlaşmasında yer alan düzenlemelerin önemli bir kısmı da Yunanistan ile
yaşanan savaş ve tarihsel beklentilerle ilgili sorunlarla ilgili olmuştur. Savaş borçları,
Osmanlı’nın borçları, mübadele, Patrikhane, azınlıklar meselesi vb. konular TürkiyeYunanistan ilişkilerini yakından ilgilendiriyordu. Lozan
Konferansında
Yunanistan’la
yapılan müzakerelerde öncelikle sınır ve toprak sorunları ele alınmış ve Trakya sınırı Meriç
nehri boyunca çizilerek sınırın iki tarafı da 30 km derinlikte askersizleştirilmişti. Yunanistan’ın
tamirat borçları karşılığında Karaağaç Türkiye’ye bırakılmıştı. Bu müzakerelerde Batı
Trakya’yı geri alamayan Türkiye, Batı Trakya’da plebisit yapılması talebinde bulunmuştu.
İsmet Paşa’nın gündeme getirdiği bu talep Venizelos ve Lord Curzon tarafından reddedilmiştir.
Kuzey Ege Adaları ile ilgili anlaşmazlık açısından ise, Türkiye’nin tezine göre:

karasuları dahilinde olan adalar hukuksal zorunluluk olarak Türkiye’de
kalmalıydı,

1914’te Türk egemenliğine konan büyük adalardan İmroz ve Bozcaada ile
Türkiye’ye çok yakın olan Semadirek de Türkiye’ye bırakılmalıydı.
Önceden Yunanistan’a verilen Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Nikarya gibi Türkiye’ye
nispeten yakın adaların da barışı koruma adına silahsızlandırılıp tarafsız birer siyasal varlık
olarak düzenlenmeleri isteniyordu. Kuzey Ege Adaları ile ilgili Yunanistan tezine göre ise,
adalardaki nüfusun çoğunluğu Yunanlı olduğundan adaların Yunanistan’a bırakılması
gerekmekteydi. Anadolu harekâtında Yunan çıkarmasının adalardan değil, doğrudan
Yunanistan’dan İzmir’e doğru yapıldığını hatırlatan Yunanistan, adaların Türkiye’ye yakın
olmasının oradan saldırılacağı anlamına gelmediğini ileri sürmüştü.
Lozan müzakerelerinde varılan anlaşma sonucunda, Anadolu kıyısına 3 milden az
mesafede bulunan adalar Türkiye’ye bırakıldı. İmroz ve Bozcaada silahsızlandırılmak
koşuluyla Türkiye’ye bırakılmış, bu adalarda yaşayan gayrı-müslim halkın yönetime katılımı
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güvenceye alınarak mübadele dışı bırakılmıştır. Semadirek, Midilli, Sakız, Sisam ve Limni
adaları silahsızlandırılma koşuluyla Yunanistan’da kalmıştır.
Gayrı-müslim azınlıkların haklarıyla ilgili maddeler tartışılırken, İtilaf Devletleri’nin
azınlıkların bir bedel karşılığında zorunlu askeri hizmetten muaf tutulmaları yönündeki
ısrarlarını başka bir pazarlık konusuyla defetmeye çalışan Rıza Nur, siyasi faaliyetler içerisinde
bulunan Fener Rum Patrikhanesi’nin Türkiye dışına çıkarılmasını teklif etmiştir. Bunun
sonucunda İtilaf Devletleri azınlıkların askerlik yapmasını kabul ederken, Rıza Nur da, sadece
dini işler yapması, Patriğin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve Türkiye’nin iç hukukuna
bağlı doğrudan denetimi altında olması koşuluyla Fener Rum Patrikhanesi’nin Türkiye’de
kalmasını kabul etmiştir. Rıza Nur’un, “Aynaroz’a taşınan bir patrikhane Türkiye aleyhinde
sürekli muhalefet yapardı, şimdi, pençemizin altında zebun (aciz) bir halde kalacaktır” demesi,
Patrikhane meselesinin daha çok diplomatik bir koz olarak kullanıldığını göstermektedir.
Yunanistan, Anadolu harekâtı ile birlikte 1.000.000 Rum mülteci almış, ağır sosyoekonomik ve siyasal bir yük altına girmişti. Yunanistan, İstanbul’daki Rum burjuvazisinden
kaynaklanacak sorunlarla ilgilenmek istememekteydi. Diğer yandan milliyetçi Yunan partileri
Kutsal Bizans şehri olan “Konstantinopolis”in Rumlardan boşaltılmasına karşı çıkıyorlardı.
Türkiye’nin tersine mübadelenin sınırlarını dar tutmayı hedeflemekteydiler. 30 Ocak 1923
tarihinde Lozan’da imzalanan “Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve
Protokol” bağlamında Yunanistan’daki Müslüman azınlık ile Türkiye’deki Ortodoks azınlık iki
ülke arasında mübadele edilecekti. Sözleşme 1922-1928 yılları arasında iki ülkeden halihazırda
göç etmiş veya göç edecek 1.200.000 Anadolu Rumu ile 400.000 Yunanistan Müslümanın
mübadele edilmesini, karşılıklı tazminatın ödenmesini düzenliyordu. İnönü ve Venizalos
arasında imzalanan Sözleşmeye göre,

İstanbul ve Batı Trakya’daki yerleşik Müslüman ve Ortodoksları kapsamayacak
(Md.2), “Yerleşik” terimi, 30 Ekim 1918’den önce İstanbul’a yerleşen bütün Rumları ifade
edecek,


hükümet izni olmadıkça mübadiller geri dönemeyecek (Md.1),



mülkiyet haklarına ve alacaklarına zarar verilmeyecek,


mübadiller her türlü taşınır malı yanlarına alabilecek, taşınmazın nakden
tazminatını alabilecektir (Md.5-8).
Sözleşme İnönü ve Venizelos tarafından imzalanmakla birlikte, 1924 yılında Venizelos
yanlılarına yapılan bir darbe sonucunda Venizelos istifa etmiş ve Atina’da Faşist İtalya’ya yakın
duran ve Megali İdea hedefini ileri süren bir iktidar kurulmuştur. Yunanistan’daki bu rejim
değişikliği Ankara’yı tedirgin etmiş ve İtalya ile Yunanistan’ın olası bir ortak saldırısından
endişe edilmeye başlanmıştır. Yunanistan Anadolu’dan olabildiğince az sayıda Rum’u
mübadele etmeye çalışırken, Türkiye, Yunanistan’ın herhangi bir toprak talebini geçersiz
kılmak için türdeş bir ulus oluşturarak uzun vadeli barışı sağlamak adına mübadelenin
sınırlarını geniş tutmaya çalışıyordu.
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Mübadele, Dr. Nansen tarafından teklif edilmiş, Rıza Nur “gökten düşmüş minkudret”
diyerek, mübadelenin zorunlu tutularak tüm Rumları kapsaması gerektiğini ileri sürmüştü.
Buna karşın Venizelos ise, mübadelenin gönüllü olması ve İstanbul Rumlarını kapsamamasını
gerektiğini savunuyordu. Patrikhane cemaatsiz kalmamalı, mübadele edilecek Müslümanların
sayısı ile aynı olmalıydı. Yunanistan ve İtilaf Devletleri, İstanbul Rumlarının dışta bırakılmasını
istemişlerdi. Rıza Nur, Türk uyruğu olmayan Rumların, muhalif Rum derneklerinin, Patriğin
İstanbul’dan uzaklaştırılmasını istiyordu. Türk tarafı İstanbul kentinin sınırını Erenköy’de
çizerken, Yunanistan İstanbul sınırını İzmit’e kadar genişletmeye çalışıyordu. Nihayetinde,
1912 Belediye Kanunu ile belirlenen sınır esas alındı. Ancak İstanbul’da hangi Rumların etabli,
yani yerleşik Rum olduğu konusunda iki devlet arasında Milletler Cemiyeti ve La Haye
Uluslararası Daimi Adalet Divanına kadar varan görüş ayrılığı yaşanmıştır.
Bu görüş ayrılığı Yunanistan’da General Pangalos’un askeri darbesiyle iki ülke
ilişkilerinde gerilimli bir döneme evrilecek ve Venizelos’un tekrar yönetime geldiği 1928 yılına
kadar Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde çok sayıda çatışmalı sorunun yaşanmasına vesile
olacaktır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Lozan Antlaşmasıyla, Mondros Mütarekesiyle tümden işgal edilmiş ve Sevres
Antlaşmasıyla paylaşılmış bir Osmanlı İmparatorluğu’nun toprakları üzerinde yeni bir özgür,
eşit ve egemen ulus-devlet kuruldu. İşgal ordularının karargâhı haline gelen İstanbul, Boğazlar
ve Marmara denizi ile Yunan, Fransız ve İtalyan ordularınca işgal edilmiş Anadolu’da bağımsız
Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.
Lozan görüşmeleri yeni bir ulusun, yeni bir devletin uluslararası politikada tanınması ve
büyük devletlere karşı meydan okumasının önemli bir örneğidir. Lozan görüşmeleri, Büyük
devletlere karşı istiklal mücadelesi yürütmüş yeni bir devletin, Batılı güçlere direnerek kendi
taleplerini, Misak-ı Milliyi kabul ettirdiği önemli diplomasi örneğidir.
Lozan Barış Konferansı, işgalci devletlere karşı kurtuluş mücadelesi vermiş bir ulusun
kendi özgür, eşit ve egemen ulus-devletini kurma mücadelesinin barışla kazanıldığı yerdir.
Osmanlı devletine kendi çıkar ve önceliklerini dayatmaya alışmış olan büyük güçler, Lozan
görüşmelerinde karşılarında itiraz eden, kabul etmeyen, direnen, sonuna kadar mücadele eden,
tarihi gerçekleri diplomatik nezaket çerçevesinde fakat açıkça ortaya koyan, eşitlik ve
bağımsızlık ilkeleriyle hareket eden bir diplomasiyle karşı karşıya kalmışlardır. Ankara’nın
demokratik reformlarla desteklediği Lozan müzakereleri, büyük güçlere artık muhataplarının
mağlup Osmanlı devleti değil, ulusal bağımsızlığını ve egemenliğini sonuna kadar savunan bir
modern Cumhuriyetinin olduğunu göstermiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Lozan görüşmeleri hangi tarihler arasında yürütülmüştür?

a)

Kasım 1918- Kasım 1923

b)

Temmuz 1923-Ocak 1924

c)

Kasım 1922-Temmuz 1923

d)

Temmuz 1923-Ekim 1923

e)

Hiçbiri

2)

Türkiye heyetini kim temsil ediyor?

a)

Rauf Bey

b)

Mustafa Kemal

c)

Padişah Vahdettin

d)

Yusuf Kemal

e)

İsmet İnönü

3)
Mustafa Kemal nasıl bir kişinin Lozan görüşmelerinde Türkiye’yi temsil
etmesini isterdi?
a)

Osmanlı diplomasi geleneğini bilen bir diplomat

b)

Genç cumhuriyetin amaçlarını iyi bilen bir lider

c)

Batı devletlerinin diplomasisini tanıyan bir diplomat

d)

Askeri geçmişi olan sadık bir kişi

e)

Ankara’nın talimatlarını uygulayacak birisi

4)
İtilaf Devletleri Padişah Vahdettin’i de Lozan konferansına davet edince, Mustafa
Kemal nasıl bir stratejik harekette bulundu?
a)

Halk Fırkası ilan edildi

b)

TBMM Saltanatı Kaldırdı

c)

Ankara heyeti geri çağrıldı

d)

Protesto telegrafı çekildi
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e)

İstanbul heyeti geri çağrıldı

5)

İnönü’nün Lozan Konferansındaki ilk itirazı hangi konuda olmuştur?

a)

Konferansın bir hafta geç başlaması

b)

Lord Curzon’un açılışta konuşması

c)

Prosedürün demokratik olmaması

d)

Eşitlik ilkesinin uygulanmaması

e)

Diplomatik üslup

6)

14 Talimat’tan hangisi asla tartışılmayıp görüşmeler terk edilecekti?

a)

Kapitülasyonlar

b)

Boğazların kontrolü

c)

Osmanlının borçları

d)

Ege adalarının mülkiyeti

e)

Musul’un mülkiyeti

7)
Boğazlar’ın kontrolü konusunda hangi temsilci Türkiye’nin taleplerini
desteklemiştir?
a)

Çiçerin

b)

Venizelos

c)

Poincare

d)

Lord Curzon

e)

Stanboliiski

8)
Lozan Antlaşması’nda azınlık hakları ile ilgili düzenlemelerden hangi azınlık
yararlanabilir?
a)

Aleviler

b)

Araplar

c)

Rumlar

d)

Müslümanlar
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e)

Boşnaklar

9)
Savaşta taraf olması durumunda Türkiye, Boğazlar’dan geçişleri hangi esasa göre
düzenleyebilir?
a)

tarafsız gemilerin geçişi sınırlandırılır

b)

düşman gemilerinin geçişi önlenebilir

c)

Boğazlar kullanıma kapatılır

d)

Askeri gemiler serbest geçebilir

e)

Serbest geçiş uygulanır

10)

Boğazlar’ın kontrolü ne zaman Türkiye’ye geçti?

a)

1923

b)

1918

c)

1955

d)

1974

e)

1936

Cevaplar
1)c, 2)e, 3)b, 4)b, 5)d, 6)a, 7)a, 8)c, 9)b, 10)e
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6. REVİZYONİZM İLE STATÜKOCULUK ARASINDA
BARIŞ DİPLOMASİSİ 1930-38
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
I. Dünya Savaşından sonra İtilaf Devletleri’nin işgaline uğrayan ve Sevr Antlaşmasıyla
paylaşılan Osmanlı Devleti’nin yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı devletinden ve
mağlup olan diğer İttifak devletlerinden farklı olarak Kurtuluş Savaşı zaferiyle birlikte Lozan
Antlaşmasında İtilaf Devletleri ile eşit koşullarda müzakere etmiş ve kendi öncelikleriyle
Misak-ı Milli sınırlarını kabul ettirmiştir. Bu nedenle diğer mağlup devletlerden farklı olarak,
Türkiye iki savaş arası dönemde revizyonist söylem ve ittifaklardan kaçınmış, bölgesel düzeyde
barışın korunması için çaba göstermiş ve uluslararası ve bölgesel statükonun devamından yana
dış politika izlemiştir.
Bu bölümde Türkiye’nin revizyonist devletlere karşı geliştirdiği barış diplomasisini ele
alacağız. Statükocu politikası bağlamında öncülüğünü yaptığı Balkan Antantını, Akdeniz
Paktı’nı, Sadabad Paktını, barış diplomasisi ve uluslararası hukuk ve iktisat yoluyla çözüme
kavuşturduğu ve topraklarına kattığı Hatay meselesini, yeniden egemenlik alanına dahil ettiği
Boğazlar meselesini ve iç ve dış barışı koruma adına şiddetten kaçındığı Musul sorununu ele
alacağız. Türkiye bu dönemde saldırgan revizyonist politikalardan kaçınmış, üyesi olduğu
Milletler Cemiyeti’nde statükoculuğun ve barışın savunucusu olurken, dönemin büyük güçleri
ve bölge devletleriyle saldırmazlık, dostluk ve iktisadi işbirliği anlaşmaları yapmış, olağanüstü
bir denge politikası yürütmüş ve bu şekilde etrafına ülkenin II. Dünya Savaşına sürüklenmesini
önleyecek bir barış kalkanı örmüştür. Türkiye’nin II. Dünya Savaşı esnasında jeopolitik
konumunun stratejik önemi dikkate alındığında, savaşarası dönem, Türkiye’nin dış politika
tarihinde “yurtta sulh, cihanda sulh” diplomasisinin uygulandığı yegâne dönemdir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İki savaş arasında statükoculuk ile revizyonizm Türkiyenin dış politikasına nasıl

yansıdı?
2)

Yunanistan ile ilişkiler ve Balkan Antantı, Sadabad Paktı ve Akdeniz Paktı neden

önemli?
3)

Hatay nasıl geri kazanıldı?

4)

Musul neden yurda dahil edilemedi? Dahil edilmelimiydi?

5)

Boğazlar sorununun çözümünde konferans diplomasisinin sonuçları nelerdi?

6)

Barış diplomasisisnin başlıca özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İki savaş arası dönemde Uluslararası ve
revizyonist ve statükocu ortamı öğrenmek
politikalar
arasında
dış
siyaset

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
bölgesel Konuya ilişkin kitap, makale
ve benzeri yayınlanmış
eserleri okuyarak,

Balkan Antantı

Revizyonist devletlere karşı Konuya ilişkin kitap, makale
statükocu
ittifak ve benzeri yayınlanmış
oluşturmanın
koşullarını eserleri okuyarak,
öğrenmek

Hatay Sorunu

Hatay’ın geri kazanılmasında Konuya ilişkin kitap, makale
uluslararası
hukuk
ve ve benzeri yayınlanmış
diplomasinin önemi
eserleri okuyarak,

Musul Sorunu

Musul sorununda etkili olan Konuya ilişkin kitap, makale
koşullar ve içerde ve dışarıda ve benzeri yayınlanmış
barışın önemi
eserleri okuyarak,

124

Anahtar Kavramlar


Barış diplomasisi



Revizyonist devletler



Statükocu devletler



Self-determinasyon



Musul sorunu



Balkan Antantı



Sadabad Paktı



Hatay sorunu



Boğazlar meselesi
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Giriş
I. Dünya Savaşı’nı sona erdiren antlaşmalar kaybeden devletlere ağır savaş tazminatları
ve yaptırımlar uygularken, ulusal sınırlarda değişiklikler uygulatmışlar ve mağlup devletlerde
büyük tepkiyle karşılanmışlardır. Topraklarını kaybeden veya zorla sınırları değiştirilen ve ağır
mali tazminatlar ödemek zorunda bırakılan mağlup devletler, bu barış anlaşmalarıyla kurulan
uluslararası düzeni haksız bulmuş ve kaybettiklerini geri almak için çeşitli diplomatik ve
kısmen askeri girişimlerde bulunmuşlardır. Barış antlaşmalarının acımasız yaptırımları ve 1929
Dünya İktisadi Buhranının etkisiyle mağlup ülkelerde milliyetçi formasyonlar güçlenirken
1930’lu yıllarda başta Almanya olmak üzere radikal milliyetçi iktidarlar hızla yaygınlaşmıştır.
Almanya, Avusturya, Bulgaristan’ın başını çektikleri bu devletlerin başlıca dış politika
hedefleri, imzaladıkları barış anlaşmalarının revize edilmesi, yani tekrar gözden geçirilip
koşullarının hafifletilmesi ve de imkan olursa kaybedilen toprakların geri alınması yönünde
olmuştur. Barış anlaşmalarıyla kurulan statükodan memnun olmayan bu devletler, uluslararası
hukuk ve diplomasi yollarıyla statükoyu değiştirme politikası izlemişlerdir. Bu nedenle bu
devletlere revizyonist devletler denmektedir. İttifak devletleriyle birlikte, Almanya’nın yanında
savaşa giren Osmanlı İmparatorluğu da mağlup devlet olarak bu barış anlaşmalarından birini:
Sevr Antlaşmasını imzalamış ve buna göre çok sayıda devlet arasında paylaşılmıştır. Ancak
İtilaf Devletleri’ne karşı verilen Kurtuluş Savaşının zafere ulaştırılması ile mağlup olan
Osmanlı’nın topraklarında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, diğer mağlup devletlerden farklı
olarak Lozan Antlaşmasını büyük devletlerle eşit koşullarda müzakere ederek kendi koşullarını
ve Misak-ı Milli sınırlarını kabul ettirmiştir. Türkiye ile ilgili statükonun belirlendiği
antlaşmada Türkiye temel taleplerini kabul ettirip söz sahibi olduğu için iki savaş arası dönemde
Türkiye’nin revizyonist bir dış politikası söz konusu olmamış, aksine ulusal kalkınma ve
modernleşmenin gerçekleştirilmesi için elzem olan “yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesine
uyulmuştur. Bu dönemde Türkiye, sınırları dışında kalan topraklarla ilgili sorunları barışçıl
yöntemlerle çözmeyi önemsemiş, herhangi bir askeri girişim veya tehditten kaçınmıştır.
Bununla birlikte, Türkiye coğrafi konumu ve tarihsel ittifaklar bağlamında revizyonist
devletlerin topraksal genişleme söylemleri ve ideolojik etkisi altında statükocu dış politika
yürütmek durumunda kalmıştır.
Almanya ile İtilaf Devletleri arasında 28 Haziran 1919 günü imzalanan Versailles
Antlaşması ile Almanya, Alcase-Lorraine bölgesini Fransa’ya geri verirken, denizaşırı
toprakları İngiltere, Fransa ve Japonya arasında paylaşılmıştır. Bu bağlamda Hitler Almanyası,
Versailles Antlaşmasıyla kendsisinden gaspedilen Almanların yaşadıkları bazı toprakları geri
almak ve de ardından ülkesinin hakettiğini düşündüğü faklı halkların yaşadığı bazı toprakları
ele geçirmek için, önce “Tek Millet, Tek Devlet” bir süre sonra da “Hayat Sahası” siyasetlerini
başlatacaktır. Almanya’ya benzer şekilde, Avusturya da 10 Eylül 1919 günü imzalanan St.
Germain Antlaşması ile topraklarını Macaristan, Çekoslovakya ve Yugoslavya ile paylaşarak
bu devletlerin bağımsızlıklarını tanımak zorunda bırakılmıştır.
İki savaş arası dönemde, Türkiye’nin ulusal güvenlik ve bölgesel dış politikasını en
yakından etkileyen revizyonist ülkelerin başında Bulgaristan gelmiştir. 27 Kasım 1919
tarihinde imzalanan Neuilly Antlaşması ile bir kısım topraklarını Romanya ve Yugoslavya’ya
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bırakmak zorunda kalan Bulgaristan, savaşta işgal edip sömürgeleştirmeye çalıştığı Batı
Trakya’yı da Yunanistan’a vermek zorunda kalmıştır. Böylece Bulgaristan’ın geçmişten gelen
ve büyük önem verdiği Ege Denizi ile bağlantısı kesilmiştir. Bu kayıplar ve 1929 Buhranı,
1930’larda Bulgaristan’da faşist iktidarın kurulmasına yol açmış ve Bulgaristan revizyonist
devletler içerisinde II. Dünya Savaşına sürüklenmiştir. Faşist dönemde Bulgaristan’ın gerek
Yunanistan, gerekse de Türkiye ile ilgili yoğun toprak anlaşmazlıkları söz konusu olmuş ve bu
konular sık sık dile getirilmiştir. Bu bağlamda Türkiye, bu dönemde gündeme gelen Hatay,
Musul ve Boğazlar gibi toprak ve egemenlik sorunlarını olabildiğince barışçı yollarla çözmeye
çalışmış ve hem büyük güçler, hem de çevresindeki komşu devletlere saldırmazlık ve iktisadi
işbirliği anlaşmaları imzalayarak diplomatik yollarla etrafına güçlü bir güvenlik kalkanı
örmüştür. Savaşlarda yetişen Cumhuriyet eliti, yaklaşan II. Dünya Savaşına karşı silahsızlanma,
saldırmazlık, iktisadi işbirliği ve statüko savunuculuğuna dayalı “yurtta sulh, cihanda sulh”
diplomasisiyle ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde barışın sübaplarını kurmaya çalışıyordu.
Üstelik bunu, etrafı sivil diktatör ve monarklarla yönetilen revizyonist, yayılmacı ve saldırgan
devletlerle çevriliyken yapıyordu…
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6.1. Yunanistan ile Sorunların Çözülmesi
Lozan Antlaşmasında yer alan düzenlemelerin önemli bir kısmı Yunanistan ile yaşanan
savaş ve iki ülke arasındaki tarihsel beklentilerle ilgili olmuştur. Savaş borçları, Osmanlı’nın
borçları, mübadele, Patrikhane, azınlıklar meselesi vb. konular Türkiye-Yunanistan ilişkilerini
yakından ilgilendiriyordu. Kurtuluş savaşında kutsal toprakları saydığı
Anadolu’da yaşadığı mağlubiyet, Yunanistan’ın iç siyasetinde siyasal
istikrarsızlığın ve hayal kırıklığının derinleşmesine yol açmıştı.
Anadolu harekâtının başarısız kalması üzerine Yunanistan Anadolu’dan
1 milyonu aşkın Rum mülteci kabul etmiş, bu denli büyük bir göçmen
nüfusu, Yunanistan’ın toplumsal ve iktisadi düzenini temelden
sarsmıştı. Kralın rejimi meşruiyetini yitirmiş, Kralcılar ile
Cumhuriyetçiler arasında mücadele sertleşmişti. 1924 yılının baharında
Kral Konstantinos tahtından indirilmiş ve monarşi sona erdirilmiştir.
1923 yılı sonbaharında büyük bir oy çokluğu ile Başbakan seçilen Venizelos, Lozan
Barış Konferansı görüşmelerinde İsmet Paşa’ya Ankara ile yakınlaşma politikasına önem
verdiklerini belirtmiş, bu bağlamda iki ülke arasındaki sorunların da barışçıl yollarla
çözülmesini önemsediğini söylemiştir. Lozan görüşmeleri de bu bağlamda yürütülmüş ve çok
sayıda ikili sorun düzenlenmiştir. Bununla birlikte, iki devletin İstanbul’daki Rumlarından
kimlerin etabli olduğu konusundaki görüş ayrılığı, her iki devletin de karşılıklı olarak Batı
Trakya ve İstanbul’daki azınlıkların mallarına el koymaya başlamalarıyla iki ülke arasında
gerilimi tırmandırmış. Tevfik Rüştü Bey’in girişimiyle Haziran 1925’te Atina ile Ankara
ilişkilerini düzenlemeye başlamışlar, ancak aynı yıl Türkiye’ye karşı izlenen politikayı
yeterince sert bulmayan Yunan General Theodoros Pangalos, Başbakan Michalakopoulos’un
hükümetini askeri darbeyle iktidardan indirmiştir. General Pangalos’un darbesi sonucunda
Venizelos’un istifa etmesi iki ülke arasında yakınlaşmanın 1928 yılına kadar ertelenmesine
neden olmuştur.
Askeri darbeyle birlikte Atina’da Faşist İtalya’ya yakın duran ve Megali İdea hedefini
ileri süren bir iktidarın kurulması, Ankara’yı tedirgin etmiştir. Türkiye, İtalya ile Yunanistan’ın
olası bir ortak saldırısından endişe etmeye başlamıştır. Yunanistan Anadolu’dan olabildiğince
az sayıda Rum’u mübadele etmeye çalışırken, Türkiye, Yunanistan’ın herhangi bir toprak
talebini geçersiz kılmak için türdeş bir ulus oluşturarak uzun vadeli barışı sağlamak adına
mübadelenin coğrafi sınırlarını geniş tutmaya çalışmıştır. Venizelos’un tekrar Başbakan
seçildiği 1928 yılına kadar Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler istikrarsız bir süreç
izlemiştir.
İki ülkenin toprak, sınır, azınlıklar ve mübadele sorunlarını Lozan Konferansında
görüşüp Lozan Barış Antlaşmasıyla düzenlemeleri ve bu antlaşmayla oluşturulan iki ülke
arasındaki statükoyu karşılıklı olarak kabul edip imzalamaları, iki ülke arasında yakınlaşmanın
önündeki olası engelleri ortadan kaldırmıştır. Ancak iktidarı elinde tutan Pangalos’un
revizyonist ve milliyetçi politikası iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini engellemiştir.
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Bu sıralarda Ankara bir yandan Şeyh Sait isyanı ve Halifelik yanlısı ayaklanmalarla
uğraşıyor, bir yandan da Mussolini’nin İzmir-Antalya arasındaki topraklarla ilgili
saldırganlığına karşı İngiltere’yle işbirliğine giderek caydırma politikası geliştirmeye
çalışıyordu. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu bu durumdan yararlanmaya çalışan Pangalos ise
Trakya ve İstanbul’u ele geçirmenin yollarını arıyordu. Kuzey sınırlardan Bulgar millliyetçileri
de Doğu ve Batı Trakya meselesini gündemde tutuyor ve Akdeniz Trakyası’nın Bulgaristan’a
katılması yönünde revizyonist politikalar ileri sürüyordu. Etrafı revizyonist ve faşist rejimlerle
çevrili Türkiye, aynı zamanda önceleri Musul meselesini İngiltere ile görüşmekte ve daha
sonrasında ise Hatay’ın barışçıl yollarla Türkiye’ye katılması için diplomasi yürütmekteydi.
Bölgedeki revizyonist hareketler Ankara’nın Hatay, Musul ve Boğazlar meseleleriyle
ilgili tutumunu yakından etkiledi. Musul konusunda İngiltere ile gerilimi arttıracak bir
mücadele veya savaşa girmesi durumunda İtalya, Yunanistan ve Kürt ayrılıkçılarına aradıkları
fırsatı vereceğinin farkındaydı. Bu tür bir hassas dönemde İngiltereyi karşısına almak akıllıca
olmayacaktı. Bölgesel statükoyu korumak, barışı sağlamak ve revizyonist devletlerin yayılmacı
çabalarını kontrol altına almak isteyen Ankara, statükocu büyük devletler ile bölgesel ve
uluslararası ittifak kurmuş ve bölgesel barışın en azından bir süre daha devamını sağlamıştır.
Diğer yandan, Türkiye’nin her savaşta azar azar geri çekilen Osmanlı’nın terk ettiği
topraklardan, özellikle Balkanlar ve Kafkaslar’dan aldığı göçlerde çok sayıda anadili Türkçe
olmayan Müslüman da kabul etmiş olması, komşu ülkelerde artan yayılmacı politikalarla
birlikte değerlendirildiğinde bölünme tehlikesi olarak algılanmıştı. Bu nedenle dil devrimi
hızlandırılırken, Türkiye’deki uluslaşma reformları ve azınlık politikalarıyla Türk ulusal
burjuvazisinin yaratılması amaçlanıyordu. Özelllikle Pangalos’un iktidarı döneminde 1926
yılında memuriyete giriş koşullarında “Türk Olma” koşulu getirilmiş, Türk şirketleri teşvik
edilmiş, Rum şirketlerinde Müslüman çalıştırma zorunluluğu getirilip işyerlerinde Türkçe
konuşma zorunlu kılınmıştır. Pangalos’un Batı Trakya Müslümanlarıyla ilgili politikaları ve
yayılmacı tutumu karşısında da Rum okul ve kurumları denetim ve baskı altında tutulmuştur.
Yunanistan’da ise 400.000 tarım işçisi Müslüman Türkiye’ye göç etmiş ve tarım
alanında istihdam açığı oluşmuştu. Buna karşın, Yunan ordusunun Anadolu’dan çekilmesiyle
birlikte veya mübadeleyle gelen Rumlar, hem esnaf hem de şehirli zanaat erbabından
oluşuyordu. Kentlerde oluşan göçmen işçi fazlası, kayıtdışı emek istismarını arttırmış ve
ücretler düşmüştü. Ülkede işsizlik artmış, sıtma hasıl olmuş, yeraltı ekonomisi normal
ekonomik düzeni olumsuz etkilemeye başlamış, mafya ilişkileri derinleşmiş, tüm bahsedilen bu
iktisadi hususların da etkisiyle siyasal istikrarsızlık her geçen gün daha da artmıştır. Kralcılarla
Cumhuriyetçiler arasında çekişmeler siyasal istikrarsızlığı daha da körüklemiştir, Müslüman
köylere yönelik yağma ve saldırılardan dış politikada revizyonist emellere kadar farklı
stratejilerle iktisadi krizi maskelemeye çalışan Pangalos, siyasi krizi aşamamış ve Venizelos
tekrar iktidara gelmiştir. Venizelos’un döneminde, Pangalos tarafından gündeme getirilen
birçok teritoryel ve azınlık sorunu devredışı bırakılmış ve iki ülke arasında statükoculuğu ve
barışı benimseyen bir yakınlaşma başlamıştır.
General Pangalos’un döneminde Bulgaristan, Arnavutluk ve İtalya ile ciddi krizler
yaşayan ve savaşın eşiğine gelen Yunanistan, Türkiye gibi, Lozan Antlaşmasıyla kurulan
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statükoyu korumak ve barışı devam ettirmekten yanaydı. Venizelos’un statükocu anlayışının
belirleyici olduğu ve Metaksas’ın diktatörlüğünü ilan ettiği 1935 yılına kadar iki ülke Balkanlar
ve Ege denizi coğrafyasında birçok ortak girişimde yer almıştır. Bu girişimlerden birisi de
Balkanlar’da istikrar ve barışın korunmasını sağlamak için Balkan Antantını kurmak olmuştur.

6.2. Balkan Antantı
Yeni bir dünya savaşının yaşanmasını istemeyen ve iç siyasi, ekonomik ve kültürel
gelişmesine yoğunlaşan Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası çatışmaları barışçı yollarla çözmek
adına kurulan Milletler Cemiyeti’ne aday olmuştur. Bunun üzerine Milletler Cemiyeti Genel
Kurulu 6 Temmuz 1932’de İspanya temsilcisinin önerisi ve Yunanistan temsilcisinin de
desteğiyle Türkiye’nin kurula davetini öngören bir karar tasarısını kabul etmiş ve Türkiye
MC’ye davet edilmiştir. 18 Temmuz 1932’de Büyük Millet Meclisinde yapılan oylamada
Türkiye oybirliğiyle Milletler Cemiyetine üye olmuş, böylece Avrupa siyasetini yakından
gözlemleme fırsatı bulmuştur.
Türkiye’nin üye olmasından kısa bir süre sonra MC üyesi revizyonist devletler I. Dünya
Savaşını sona erdiren anlaşmaları tekrar gündeme getirmeye başlamışlar, MC kendi içerisinde
toprak ve sömürge kavgalarının yaşandığı bir örgüte dönüşmeye başlamıştır. Avrupa’da
revizyonist devletlerin politikaları uygulanmaya başlayınca, barışı korumak adına kurulan
Milletler Cemiyeti, zayıflamış ve etkisini kaybetmiştir. İtalya Doğu Akdeniz ile ilgili emelleri
doğrultusunda Arnavutluk’u işgal ederken, Bulgaristan da Romanya, Yugoslavya, Yunanistan
ve Türkiye’deki Bulgar veya Makedon azınlıkları yoluyla toprak ve hak talepleri ileri sürmeye
başlamıştır.
Balkanlar bölgesinde statükonun devamında yana olan Yunanistan ve Türkiye, bölge
siyasetinin büyük güçlerin yayılmacı siyasetinden uzak tutulması ve ekonomik işbirliğinin
geliştirilmesi için Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya ve Yugoslavya’yı da davet ederek 1930
ile 1933 yılları arasında, her Ekim ayında Atina, İstanbul, Bükreş ve Selanik’te Balkan
Konferansları toplanmaya başlamıştır. Bükreş konferansında Yugoslavya Krallığı ve
Romanya’nın da desteklediği bir kararla Balkanlar’da statükoyu korumak için bir Balkan
ittifakının kurulması kararı alındı. Yayılmacı emelleri olan Bulgaristan toplantıyı terketti.
Türkiye’nin de yoğun çabaları sonucunda 9 Şubat 1934 tarihinde Atina’da Türkiye, Yunanistan,
Romanya ve Yugoslavya’nın katılımı ile resmi adı Balkan Antantı Paktı (Pacte d’Entente
Balkanique) imzalandı.
Balkan Paktı’yla Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan ve Romanya, aralarındaki tüm
Balkan sınırlarının güvenliğini, karşılıklı olarak, bir Balkan devleti tarafından girişilecek
herhangi bir saldırıya karşı güvence altına aldıklarını açıklamışlardır. Balkanlı olmayan
herhangi bir devletin bölge ülkelere yönelik saldırısına iştirak eden Balkan devletlerine karşı da
Balkan Paktının hükümlerinin uygulanması kararlaştırılmıştır.
Balkan Antantı Üyesi Devletler
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Her nekadar pakt bir Balkan ülkesine karşı ortak müdafaayı öngörse de, Paktı imzalayan
ülkelerin büyük kısmı Mussolini İtalya’sının Arnavutluk ve Bulgaristan ile birlikte girişeceği
bir saldırıdan tedirgin olmuşlar, ancak İtalya’nın saldırısına uğrayan bir ülkenin müdafaasını
güvence altına almamışlardır. Bu nedenle Yunanistan Pakt’a İtalya’yı kastetmediğini belirten
gizli bir çekince koymuştur.
Diğer yandan, Türkiye, Pakt’ı Bulgaristan ve İtalya’nın bölgedeki saldırısına karşı
güvence olarak görmekle birlikte, esasen olası bir İtalya - Yunanistan ve/veya Bulgaristan
ittifakından da endişelenmiştir. Böyle bir ittifakın saldırısı durumunda, askeri anlamda zayıf bir
bölge olan Trakya ve Boğazlar’da savunma yaparken, aynı anda Akdeniz bölgesinde İtalya’ya
karşı koymak iki cepheli savaş anlamına gelecekti. Bu tür bir olasılığı zayıflatmak için
Yunanistan ile 1933 yılında imzalanan Samimi Antlaşma (Entente Cordiale) ve Balkan Paktı
çok önemliydi. Bu diplomatik girişimleriyle Türkiye, Trakya sınırını Yunanistan ve ilaveten
Romanya ve Yugoslavya tarafından garanti edilen bir statüye kavuşturmuş, endişe duyulan bir
İtalya - Yunanistan askeri birlikteliğini önemli ölçüde zorlaştırmış oluyordu. Bulgaristan’ın
Türkiye’ye saldırması durmunda Yugoslavya ve Romanya Bulgaristan’a cephe açacaklardı.
Balkan Paktıyla, kendi liderliğinde bir Türkiye ve Yunanistan ile Bulgaristan’ı buluşturmak
isteyen ve Yugoslavya’yı bölgeden soyutlamak isteyen İtalya’nın bu hedefi bölgesel statükocu
bir diplomasiyle engellenmiş oluyordu.
Balkan Paktı, dönemin büyük güçleri olan Sovyet Rusya, Fransa ve İngiltere’nin
eleştirileriyle karşılanmıştır. Batılı devletler Bulgaristan’ın izolasyonundan bahsederken, Pakt
Sovyet Rusya tarafından da şüpheyle karşılanmıştır. 1936 yılından sonra başta Almanya olmak
üzere Mihver devletleri Balkanlar’da nüfuzunu arttırmaya başlamış, bu da örneğin
Romanya’nın Pakt’a olan ilgisini azaltmıştır. 1938 yılında Pakt üyeleri ile Bulgaristan
arasındaki ilişkilerde de nispi bir yumuşama meydana gelmiş ve aynı yıl Selanik’te, Balkan
Paktı’nın dört üyesi adına Yunanistan ile Bulgaristan arasında kuvvete başvurmaktan kaçınma
anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmada ayrıca, Neuilly Antlaşması’nın Bulgaristan’ın
silahlanmasını önleyici maddeleri ile Lozan Barış Antlaşması çerçevesinde Trakya sınırına
ilişkin Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarının iki yanında 30 km’lik silahtan
arındırılmış bölge uygulamalarından karşılıklı olarak vazgeçilmiştir.
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Revizyonist devletlerle yapılan bu anlaşmalara yenileri de eklenmiştir. Yugoslavya
Krallığı, 1939 yılı Nisan ayında Roma ve Berlin ile iyice yakınlaşma sürecine girmiştir. Aynı
yıl Romanya, Almanya ile ticaret anlaşması imzalamak zorunda kalmış, o dönemde yapılan
Bükreş Balkan Antantı toplantısı şeklen gerçekleşiyor olmanın ötesinde bir anlam taşımamıştır.
Türkiye’nin de Balkanlar’a yayılan savaş tehlikesi karşısıda İngiltere ve Fransa ile
yakınlaşmasının ardından Pakt fiilen yok olmuştur.

6.3. Sadabad Paktı
Türkiye’nin Balkan Paktı’na benzer statükoyu koruma girişimi, 1930’lu yıllarda Orta
Doğu coğrafyasında da Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında oluşturulan Sâdâbad Paktı
ile gerçekleştirilmiştir.
İngiltere mandası altında olan Irak’ın Kralı Faysal, 6-8 Temmuz 1931 tarihlerinde
Türkiye’yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ile görüşmüş ve Kuzey Irak’taki Kürt
Barzani aşiretinden duyduğu rahatsızlığı belirterek, iki ülkenin yakınlaşması isteğini dile
getirmiştir. Londra’yı rahatsız etmeden, bölgesinde kendi siyasal çizgisini oluşturmaya çalışan
Irak, 1932 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra nispeten daha bağımsız bir bölge politikası
izlemeyi hedeflemişti. Aralarında sorunları olan İran ve Irak ile iyi ilişkileri bulunan Türkiye,
bu iki ülkeyi de kapsayacak bir tür saldırmazlık paktı oluşturarak, hem bu iki ülke arasında
arabuluculuk yapmak hem de bölge güvenliğinin istikrarını güçlendirmek için Sadabad Paktı’nı
önerdi.
Eski mandater devlet olarak Irak üzerinde önemli haklara sahip olan, İran ile 1933
yılında imzaladığı anlaşmayla bölgede petrole ilişkin çıkarlarını garanti altına alan ve Türkiye
ile ilişkileri giderek düzelmekte olan İngiltere, böyle bir bölgesel pakt içerisinde yer almaya
gerek görmemiş, ama Irak’ın katılımı konusunda da olumsuz yaklaşmamıştır. Afganistan’ın da
davet edilmesini öneren ve davet edilmesi halinde katılabileceği anlaşılan Sovyetler Birliği de,
İngiltere’nin tutumu üzerine Pakt’a ilgi göstermemiştir.
Türkiye, İran ve Irak bir antlaşma metni üzerinde anlaşmış ve 2 Ekim 1935 tarihinde
Cenevre’de parafe etmişlerdir. Afganistan pakta katılacağını açıklarken, Suudi Arabistan
çekinceli kalmıştır. Sadabad Paktı’nın gerçekleştirilmesinin önünde sadece İran - Irak sınır
anlaşmazlığı sorunu kalmıştır. Türkiye’nin öncülüğünü yaptığı yoğun diplomatik temasların
ardından iki ülke arasında sınır meselesi çözüme kavuşturulmuş ve 8 Temmuz 1937 tarihinde
Tahran’daki Sâdâbad Sarayı’nda dört ülkenin dışişleri bakanları Pakt’ı kuran antlaşmayı
imzalamışlardır. Pakt, 25 Haziran 1938 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Sadabad Paktı’nda taraflar ortak sınırlarının dokunulmazlığına saygılı olmayı,
içlerinden herhangi birine karşı hiçbir saldırı eylemine başvurmamayı ve/veya bu tür
davranışları engellemeyi garanti etmişlerdir. Sorunların çözümünde Milletler Cemiyeti’ni en
önemli adres olarak benimsemişlerdir. Böylece taraf devletler, bir yandan sınırlarını Kürt
ayaklanmalarına karşı karşılıklı olarak garanti etmeye çalışırken, bölgedeki statükonun
devamlılığına da vurguda bulunmşlardır. Milletler Cemiyeti’ne atıf yaparak da Avrupa’daki
statükocu devletlerin yanında yer aldıklarının mesajını vermişlerdir.
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Gerek Balkan Paktı, gerekse de Sadabat Paktı, Türkiye’nin barışçı bölgesel güç olarak
bölgesel istikrarı ve güvenliği koruma konusunda uyguladığı başarılı diplomasiye iyi iki örnek
oluşturmaktadır. Her iki “yurtta sulh, cihanda sulh” girişimi de Türkiye’nin etrafındaki komşu
ülkelerle ilişkilerini ve bölgesel imajını olumlu etkilemiş, uluslararası alandaki girişimlerine de
olumlu yansımıştır. İlk başlarda Sadabad Paktı’nın oluşumunu anlamlı bulmayan İngiltere,
Avrupa’da revizyonist devletlerin yükselişiyle birlikte Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye önem
vermeye başlamış, bu çerçevede bölgedeki istikrarın korunmasını amaçlayan Sâdâbad Paktı’nı
desteklemeye yönelmiştir.
Değerli bir öngörüyle başlatılan her iki bölgesel barış girişimi de, 2. Dünya Savaşı'nın
hızlı bir şekilde yayılması ve Alman ordularının Doğu’ya ilerlemeleriyle birlikte sekteye
uğramış ve nihai hedefe ulaşılamamıştır. Ancak her iki bölgesel barışı koruma girişimi de,
Türkiye’nin Lozan görüşmelerinden arta kalan Boğazlar ve Hatay meselelerinin, Türkiye
lehinde çözümlenmesinde kendisine stratejik diplomatik avantajlar sağlamıştır.

6.4. Montrö Boğazlar Sözleşmesi: 1936
İngiltere ile yaşanan sıkı pazarlıklar sonucunda Lozan’da Boğazlar rejimiyle ilgili bazı
önerileri kabul etmek zorunda kalan Ankara, 24 Mart-23 Mayıs 1933 tarihleri arasında
Cenevre’de toplanan Silahlanmanın Azaltılması ve Sınırlandırılması Konferansı görüşmeleri
sırasında, Boğazlar’a ilişkin Lozan düzenlemelerini değiştirme taleplerini gündeme getirmiştir.
İlk başlarda, başta İngiltere olmak üzere bu talepler muhatap bulmamıştır. İngiltere ve diğer
İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı mağlubu bazı revizyonist devletlerin Boğazlar’da uygulanacak
herhangi bir değişikliği misal alıp, I. Dünya Savaşı’nı sona erdiren anlaşmalarda revizyon
taleplerini ortaya koymasından çekinmişlerdir. Yine İngiltere, Türkiye’nin Boğazlar’la ilgili
değişiklik önerisinin arkasında Sovyetler Birliği’nin olduğuna inanıyordu.
1935 yılında Tevfik Rüştü Aras, Ankara’daki İngiliz Büyükelçisi Percy Loraine’e
Boğazlar meselesinde Türkiye’nin tek başına hareket edebileceğini, fakat bunu diğer devletlerin
genel desteğiyle yapmayı tercih etttiğini söylemiş, dost İngiltere’yi oldu-bittiye getirmek
istemediklerini belirtmiştir. Aynı zamanda Türkiye, Boğazlar Bölgesi'nin denetimine ilişkin
olarak gerçekleştirdiği hazırlıklarla, gerektiğinde Boğazlar’ın denetimini doğrudan ele
alabilecek hazırlığı tamamlamıştır. Türkiye’nin Lozan Konferansı’nda oluşturulan Boğazlar
rejimini sürdürülebilir bulmadığı görüşü, Mustafa Kemal’e yakınlığı ile bilinen dönemin
İçişleri Bakanı Şükrü Kaya tarafından tekrar edilirken, Batı basınında da geniş yer almaya
başlamıştı.
Türkiye, Boğazlar konusunu, Nisan 1935’te Milletler Cemiyeti Konseyi’nde, 10-13
Mayıs 1935’te Balkan Paktı Konseyi’nde ve 14 Eylül 1935’te Milletler Cemiyeti Genel
Kurulu’nda dile getirdi. Milletler Cemiyeti Genel Kurulu’nda konuşan Dışişleri Bakanı Tevfik
Rüştü Aras, uluslararası hukukta kabul görmüş rebus sic stantibus (koşullar değişince
anlaşmalar da değişir) ilkesine atıfta bulunarak, Lozan Barış Antlaşması çerçevesinde
hazırlanmış olan 1923 Boğazlar Sözleşmesi’nin yapıldığı dönemin siyasi koşullarının büyük
ölçüde değiştiğine işaret ederek, yeni düzenlemelerin hukuki zeminde halledilmesine verdikleri
önemi vurgulamıştır. Yani, Cumhuriyet dönemi dış politika yapıcıları uluslararası hukuk
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çerçevesinde çözüm önerisinde bulunarak, barışçıl yollarla ve meşru bir değişiklik talebinde
bulunuyorlardı.
Üstelik, 1923 yılından sonra Boğazlar meselesini sürekli olarak başarısız bir şekilde
gündeme getiren Sovyet Rusya’dan farklı olarak, Ankara meseleyi çok iyi hesaplanmış bir
zamanlamayla gündeme getiriyordu. Öyle ki, yıllardır Lozan Boğazlar rejiminde herhangi bir
değişikliğe ilgisiz kalan İngiltere, 1935 yılında Türkiye’nin girişimini meşru kabul etmiştir.
1934 yılında İtalyan lider Mussolini’nin Doğu Akdeniz ülkelerine yönelik saldırgan politika
izlemesi, 1935 yılında İtalya’nın Habeşistan’a saldırması sonucunda Akdeniz’deki durumun
gerginleşmesi, aynen Balkan ve Sadabat Paktlarında olduğu gibi, İngiltere’nin Türkiye’nin
çabasının önemini anlamasını sağlamıştır. Avrupa’daki gelişmeler İngiltere’nin Türkiye gibi
statükoyu somut girişimlerle savunan bir devlete ihtiyacını arttırmıştı. Bundan dolayı İngiltere,
Türkiye’nin Boğazlar meselesinde Sovyetler Birliği’ne yakınlaşmasından korkuyordu. Bu
çerçevede, askerileştirilerek güvenliği güçlendirilmiş Boğazlar’ın dost Türkiye’nin ellerinde
bulunması Londra açısından önem kazanmıştı. İngiltere Genelkurmay Başkanlığı’na ait 19
Temmuz 1935 tarihli raporda, Türkiye ile dostane ilişkilerin Doğu Akdeniz politikaları
açısından önemi ve Türkiye’nin Sovyetler Birliği’nin etkisi altında kalarak Boğazlar’ı
kapatmaya yönelmesi tehlikesine dikkat çekilmiş ve Türk tarafının bir fait accompli
gerçekleştirmeden tatmin edilmesi vurgulanmıştır.
Hitler’in Mart 1936 tarihinde, Versay Antlaşması ile silahsızlandırılmış Ren Bölgesi'ne
asker soktuğu ve genel askerlik hizmetini yeniden uygulamaya koyduğu, İtalya’nın da
Habeşistan’a yerleştiği günlerde, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras Boğazlar meselesini
Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Litvinov ve İngiltere Dışişleri Bakanı Eden ile görüşerek
harekete geçeceklerini belirtmiştir. 10 Mart 1936 tarihinde Başbakanlık açıklaması yapan
Tükiye, Boğazlar rejiminin yeniden revize edilmesi için imzacı devletler nezdinde resmi
girişimlere başlandığını bildirmiş ve bununla ilgili resmi notayı da 11 Nisan 1936 tarihinde
Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Fethi Okyar eliyle İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na iletmiştir.
1923 Boğazlar Sözleşmesi’ni imzalamış tüm ülkelere, Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri’ne
ve Yugoslavya’ya da iletilen Nota’da, Akdeniz’de giderek artan belirsizliğe ve silahlanma
eğilimine dikkat çekilmiş ve Boğazlar’ın güvenliği ile ilgili endişeler dile getirilmiştir:
•
denizlerdeki yoğun silahlanma dolayısıyla rebus sic stantibus kuralı gereği Lozan
düzeninde değişikliğe giderek Boğazlar’ın askerileşmesi gerekmektedir;
•
Boğazları savunma konusunda garantör olan dört büyük devlet olan İngiltere,
Fransa, İtalya ve Japonya’dan ikisi, yani İtalya ve Japonya, kolektif güvenlik sisteminin işleyişi
açısından beklenen teminat ve garantileri sağlayamamaktadır;
•
İzlediği statükocu politika bağlamında bölgenin güvenliğinin doğrudan Türkiye
tarafından sağlanması gereği belirginleşmiştir;
•
1923 Lozan Boğazlar Sözleşmesi savaş ve barış ikilemi mantığı ile bir düzenleme
getirdiğinden “yakın savaş tehdidi” durumu dikkate alınmamıştır;
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•
Yaşanan işgaller ve silahsızlanma çabalarıyla ilgili başarısızlıklar, Boğazlar’ın
güvenliğinin Milletler Cemiyeti Misakı’nın 10. Maddesi ve 1923 Boğazlar Sözleşmesi’nin 18.
Maddesi çerçevesindeki garantiler yoluyla sağlanamayacağını göstermektedir.
Türkiye’nin bu haklı gerekçelere dayalı çağrısı İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği ve
Balkan Paktı üyesi devletler tarafından desteklenmiş ve 22 Haziran 1936 tarihinde İsviçre’nin
Montrö kentinde Uluslararası Boğazlar Konferansı toplanmıştır. 20 Temmuz 1936’da Montrö
Boğazlar Sözleşmesi imzalanmıştır.
Türkiye’nin birçok talebi konferansta kabul edilmiş, Türkiye’nin Boğazlar’daki
egemenliğini sınırlayan maddeler kaldırılmış ve Türkiye yeniden Boğazlar üzerindeki
egemenlik haklarına kavuşmuştur. Türkiye, ticaret gemilerinin geçişi konusunda Lozan
Boğazlar Sözleşmesi’nden çok büyük farkı olmayan bir düzen önerirken, savaş gemilerinin
geçişi konusunda kendisi ve Karadeniz ülkeleri lehine, tonaj ve Karadeniz’de kalış süresi ile
ilgili sınırlayıcı düzenlemeler talep etmiştir. En önemlisi de, Türkiye, kendisini “pek yakın bir
savaş tehlikesi tehdidi” içerisinde hissettiği durumlarda savaş gemilerinin geçişi konusunda tam
denetim yetkisine kavuşmuştu. Lozan Boğazlar Sözleşmesi çerçevesinde Türkiye’nin
egemenlik haklarının sınırlanması anlamına gelen Boğazlar Bölgesi'nin askerden arındırılması
koşulunun ve Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması da Türkiye’nin kabul ettirdiği istekler
arasında olmuştur. Sovyet Rusya, Fransa, İngiltere ve Yunanistan arasında ve karşısında
yürütülen diplomasiyle Türkiye hedefıne ulaştı ve savaş zamanında Boğazlar’dan geçecek
savaş gemileri konusunda inisiyatif Türkiye’ye bırakıldı. Kendi taleplerini büyük ölçüder kabul
ettiren Türkiye’nin yanısıra, başta Sovyetler Birliği olmak üzere Karadeniz’e sahildar devletler
de kendi lehlerine değişiklikler kabul ettirebilmişlerdir. Türkiye’nin Lozan Boğazlar
Sözleşmesinde revizyon talebine karşı çıkan Romanya ve İtalya da 1938 yılında sözleşmeye
katılmıştır.12

6.5. Hatay (Sancak) Meselesi
İki dünya savaşı arası dönemde Cumhuriyet diplomasisinin zaferiyle sonuçlanan diğer
mesele de Hatay’ın aidiyeti meselesi olmuştur. 1936’da Atatürk, Hititlerin vatanı anlamına
gelen Hatay ismini verinceye kadar bu bölge İskenderun Sancağı veya Sancak olarak bilindi.
Sancak, Misak-ı Milli sınırları içine dâhil edilmişti. Mondros Bırakışması’ndan sonra İngiltere
Sancak’ı Fransa’ya bırakmıştı. 20 Ekim 1921 tarihli Ankara İtilafnamesi çerçevesinde Türkiye
ile Fransız mandası altındaki Suriye arasındaki sınır belirlenirken, İskenderun Sancağı Antakya Suriye sınırları içerisinde kalmış ve Anlaşmanın 7. Maddesi’yle İskenderun özel bir
statüye kavuşturulmuştur. Türkiye, 1921 Anlaşması Fransız Parlamentosu tarafından
onaylanmadığı için, Lozan Konferansı’nda da İskenderun Sancağı’nın özel yönetimi ile ilgili
hükümleri vurgulamıştır.
Türkiye’den farklı olarak Fransa, Sancak’ı Suriye’nin bir parçası olarak görmekteydi.
Fransa 1921 Anlaşması’nın yerel bir anlaşma olduğunu ve Suriye manda devleti adına

12

T.C. Dışişleri Bakanlığı, Montreux ve Savaş…
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imzalandığını, kendi parlamentosunun onayını gerektirmeyeceğini savunuyordu. Fransa’nın
İskenderun’u Suriye’nin bir parçası olarak görmesi yerel Türkler arasında tepkiyle
karşılaşıyordu. Suriye’nin bağımsızlığı ilan edilmeden çok önce, Sancak Türkleri arasında
Fransa yönetimine karşı isyan hareketleri ve ayrılma çabaları başlamış, Ankara ile sürekli
koordinasyon içinde olunmuştur. 1921 Anlaşmasından sonra, 1922’de, Fransa Suriye ve
Lübnan’ı dört devlete bölmüş ve İskenderun’u ayrı sancak olarak ilan etmişti. Ancak bölgede
oldukça merkeziyetçi bir yönetim kurduğundan halk arasında tepkilere yol açmıştı. Arap
ayaklanmalarını Ermeni birliklerle bastıran Fransa, Sancak’ı Halep ve Şam’a bağladı. Bunun
üzerine de Sancak Türkleri ayaklanmalar başlattılar.
1925 Şeyh Said isyanı üzerine 30 Mayıs 1926’da Türkiye-Fransa Dostluk Sözleşmesi
imzalanmış ve ek protokolde İskenderun’un özel statüsü tekrar edilmiştir. Kürt isyanlarının
sınırötesi eylemleri engellemesi, 50 km boyunca sınır bölgesinde suçluların iadesi, hırsızlıkları
ve yağmaları önlemek hedefleniyordu. 1926 antlaşması ile Türkiye-Fransa ilişkileri ve Sancak
Türklerinin durumu da iyileşti, çünkü 1921 Antlaşmasının Sancak’a öngördüğü hükümler
tekrar onaylanmış oldu. Sancak Türkleri harekete geçerek Ankara’nın reformları ve tavsiyeleri
doğrultusunda siyasal örgütlenmeye başladılar, Halk Partisi kuruldu, Fransa bu girişimleri
destekledi. İngiltere Irak’ın bağımsızlığını ilan edince, Suriye Arapları bağımsızlık
mücadelesine başladılar. 1934’te Gaziantep valisi Sancak’ta Türk bayraklarıyla karşılandı, bu
1936 sürecinin ilk somut işareti oldu.
1936’da İtalya Akdeniz’de, Almanya da Ren bölgesindeki silahlandırma faaliyetleriyle
ciddi bir tehdit haline gelmişti. Suriye’de beklenen petrol çıkmadığı gibi, Suriye’deki
ayaklanmalarla başetmek ve bölgeyi yönetmek Fransa'ya ek ekonomik maliyet oluşturdu.
Üstelik 1936’da iktidara gelen Halk Cephesi başkanı Leon Blum manda rejimlerine karşıydı.
İngiltere’nin Irak’ta yaptığı gibi, Suriye’nin bağımsızlığını tanıyıp, üzerinde dolaylı kontrol
kurmayı tercih eden Fransa, 9 Eylül 1936’da Paris’te Suriyeli liderler ile bir anlaşma
imzalayarak bu ülkenin bağımsızlığını tanıdı. Bu süreçte Fransa, Sancakla ilgili bütün
anlaşmaları Suriye’ye devretti.
Temmuz 1936’da Montrö Konferansı’ndan büyük bir zaferle çıkan Türkiye, doğrudan
Mustafa Kemal’in inisyatifiyle Fransa’nın Suriye ile yapılan bağımsızlık anlaşmasına benzer
bir anlaşmayı İskenderun Sancağı ile de yapmasını gündeme getirmeye başlamıştır. Bu teklife
sıcak bakmayan Fransa, İskenderun sancağı ile ilgili tüm haklarını Suriye’ye devrettiğini ve
bundan dolayı İskenderun’un bağımsızlığı ile ilgili herhangi bir girişim ve görüşmede
Suriye’nin de temsil edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Oysa Ankara, meselenin sadece FransaTürkiye arasında görüşülmesini istemiştir. Türkiye, Suriye ve Lübnan’a olduğu gibi Fransa’nın
İskenderun Sancağı’na da bağımsızlık tanıması gerektiğini 9 Ekim 1936 tarihli bir nota ile
tekrar etmiş, ancak yine olumsuz bir cevap almıştır. Fransa, 10 Kasım 1936 tarihli cevabında
bu tür bir kararın Suriye’nin bölünmesi anlamına geleceğini, konunun Milletler Cemiyeti’ne
götürülmesini önermiş, Türkiye de kabul etmiştir. Bunun üzerine Fransa, sorun halledilinceye
kadar Fransa - Suriye Antlaşması’nı onaylamayı askıya almış, böylece Sancak meselesi Türkiye
ile Fransa arasında görüşülmüştür.
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Tevfik Rüştü Aras, Milletler Cemiyeti’nde yaptığı konuşmada Fransa’nın doğrudan
Sancak halkıyla da antlaşma yapıp özerklik tanımasını istedi. Ancak Fransa’ya göre, böyle bir
anlaşma Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve mandayı sona erdiren sözleşmeyi ihlal anlamına
gelecekti. Konuyu ele alan Milletler Cemiyeti, Aralık 1936’da Sancak’a Sandler başkanlığında
bir inceleme heyeti gönderdi. Aynı yıl Sancak’ta yapılan nüfus sayımında Türkler’in oranı %40,
Aleviler'in yaklaşık %28, Ermeniler'in %11, Sünni Araplar’ın %10, Rum Ortodokslar'ın da %9
olarak çıkmıştı. Alevilerin bir kısmı Türkçe, bir kısmı Arapça konuşmasından dolayı, nüfus ve
seçmen kayıtları anadil ve dine göre yapılmıştı. MC inceleme heyetinin bölgeye gittiği 1936
yılı Aralık ayında, doğrudan Mustafa Kemal Atatürk’ün yönlendirmesiyle bölgedeki Türkler
örgütlenmeye, Fransız idaresine lobi yapmaya başladılar. 1937 ylının Ocak ayına gelindiğinde
Fransa ve Türkiye, Sancak’ın içişlerinde bağımsız “ayrı bir varlık” (entité distincte) olması
konusunda anlaşmış görünüyorlardı.
1937 yılı Sandler raporu, Türkiye’nin dünya savaşına doğru evrilen uluslararası
politikada artan önemini belirterek Türkiye’nin isteklerine yakın öneriler getiriyordu:
İskenderun ve Antakya, yani Sancak iç işlerinde bağımsız, dış güvenlik ve ekonomi alanlarında
Milletler Cemiyeti denetimindeki Suriye Hükümeti’nin kontrolünde olacaktı. Türkçe resmi dil
olacaktı. Böylece İskenderun Sancağı, yeni adıyla “Sancak”, ayrı bir Statü ve Anayasa ile idare
edilen, Suriye’den “ayrı bir varlık” olurken, Milletler Cemiyeti Konseyi bu konularda 2/3
çoğunlukla karar almaya yetkili organ olacaktı. Milletler Cemiyeti Konseyi sancakta anayasal
denetimi yapacak, askeri gücü olmayacak, ama polisi jandarması olacak, Türkiye sınırının ve
Sancağın bütünlüğü taraf devletlerce güvence altına alınacak, Milletler Cemiyeti Konseyi
Sancak’ın anayasa ve statüsünü saptayacaktı. Sandler Raporu, Milletler Cemiyeti Konseyi
tarafından oybirliği ile kabul edildi.
29 Mayıs 1937’de Sancak Milletler Cemiyeti’nin kararıyla ayrı varlık olarak hukuken
ayrıldı. Fransa ve Türkiye arasında imzalanan “ayrı varlık” statüsü, toprak bütünlüğü ve sınırın
dokunulmazlığı ile ilgili belge ile statüsü garanti altına alındı. Statü antlaşmasıyla Suriye’nin
Sancak’a müdahale olanakları zayıflatılmıştı. Sancak devlet içinde devlet olmuştu. Türkiye’nin
de İskenderun Limanını 50 yıl süreyle yıllık 1 Suriye altın lirası karşılığında Türk serbest
bölgesi dahilinde serbestçe kullanması sağlanmıştı. Parlamentoda Türkler en az 8, Aleviler 6,
Arap ve Ermeniler 2’şer milletvekili bulunduracaklardı. Türkiye ve Fransa Sancak’ın toprak
bütünlüğünü korumasını garanti altına almışlardı.
Tabii bu aşamaya gelinmesi, göründüğü kadar kolay olmamıştı. Üstelik Mustafa Kemal
Atatürk’ün nihai hedefi Hatay’ın bağımsızlığı idi. Mustafa Kemal 1 Kasım 1937’de TBMM’de
Hatay’ın bir milli mesele olduğunu ve Fransa ile ilişkileri yönlendireceğini vurgulamıştı. Aynı
zamanda Ankara, Hatay için mali tavizlerden de kaçınmamıştı. Osmanlı’nın en fazla
borçlandığı ülke Fransa’ydı. Sancak için Milletler Cemiyeti’nde yapılan görüşmeler esnasında
yapılan hesaplamalarla Türkiye, Osmanlı’nın Fransa’ya olan borçlarının ortalama %67’sini
ödemeyi kabul etti ve 1954 yılına kadar 100 milyon altın lira ödemede bulundu.
Fransa ve Türkiye gerilimli süreçler de yaşamıştı. Bunlardan en önemlisi, Hatay’da
yapılan seçimlerle ilgili düzenlemelerdi. Milletler Cemiyeti tarafından görevlendirilen bir
İngiliz yetkili Thomas Reid başkanlığındaki Seçim Komitesi, Fransız yetkilileriyle birlikte,
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Türk tarafına danışmadan seçim sistemini düzenledi. Seçim Komisyonu’na göre, seçmenlerin
doğru kayıt olabilmeleri, hangi topluluğa ait olduklarının sağlıklı belirlenebilmesi için, onlara
dinlerine, dillerine, etnik kökenlerine ilişkin bazı detaylı sorular sorularak sonuca ulaşmak
gerekiyordu. Buna karşılık Türk tezine göre ise, bölgede Türkler ile Ermeniler gibi kolayca
birbirlerinden ayrılabilecek topluluklar olduğu gibi, aralarındaki ayrımın pek net olmadığı
topluluklar da vardı. Dolayısıyla, Türk tarafı bu grup aidiyeti konusunun beyana tabi olarak
serbestçe belirlenmesi görüşünü savunuyordu. Seçim Komisyonu bu görüşe karşı çıkmaktaydı.
15 Aralık ve 24 Aralık 1937 tarihlerinde Cemiyet Konseyi’ne iki telgraf gönderen
Türkiye, Hatay’daki Türkler aleyhinde maddeler içeren seçim düzenlemelerini tanımadığını
açıklamış, bölgede Türkler ile Fransız makamları arasında gerginlik başgöstermişti. Beş gün
sonra da 29 Aralık 1937 tarihinde Ankara, Fransa ile 1930 yılında imzalanmış olan dostluk
anlaşmasını iptal kararını Paris’e bildirdi. Mayıs 1938’de Atatürk Suriye sınırına gitti ve orduyu
denetledi ve seçimlerin güvenliğini sağlama gerekçesiyle bölgeye 30.000 kişilik kuvvet
yerleştirdi. Bu kararlılık üzerine İngiltere’nin de baskısıyla Fransa geri adım attı. Her iki devlet
de aslında, Hatay seçimlerinde Türk asıllı milletvekili çoğunluğunu önlemek, böylece
Türkiye’nin bir plebisit aracılığıyla bölgeyi topraklarına katmasını engellemeye çalışıyorlardı.
Dolayısıyla Fransız ve İngilizler'i pek memnun etmemişse de, bu aşamadan sonra yapılabilecek
fazla bir şey kalmamıştı.
Türkiye ve Fransa birlikte Milletler Cemiyeti’ne başvurarak, Konsey’den Seçim
Komisyonu’nun çalışmalarını durdurmasını istediler. Milletler Cemiyeti seçim komisyonunu
geri çekti, Komisyon’un İngiliz Başkan Reid istifa etti ve seçimlerin üzerindeki denetimini sona
erdirdi. Atatürk’ün isteği üzerine Türkiye Dışişleri Bakanı ile Fransa’nın Ankara Büyükelçisi
arasında, bölgedeki güvenliğin iki ülke tarafından ortaklaşa sağlanması için 4 Temmuz 1938
tarihinde askeri nitelikli bir anlaşma imzalanmıştır. Buna göre bölgedeki güvenlik, 1.000’i
Sancak’tan, geri kalanı da yarı-yarıya Türkiye ve Fransa tarafından sağlanacak, toplam 6.000
askeri personel ile gerçekleştirilecekti. 2.500 kişilik bir Türk birliği 5 Temmuz 1938 tarihinde
bölgeye girmiştir.
22 Temmuz 1938’de Hatay’da seçimler yapıldı. 358 Türk, 113 Alevi, 55 Ermeni ve 18
Arap seçmen seçildi. İkinci derece seçimde de 40 üyelik mecliste 22 Türk, 9 Alevi, 5 Ermeni,
2 Arap milletvekili seçildi. Meclis Hatay ismini seçti ve bayrak benimsedi, Türk yasaları kabul
edilmeye başlandı, Türklerin nüfuzu artınca, Arap ve Ermeniler Suriye’ye göç ettiler. Her
açıdan Türkiye’ye yakın bir konumda bulunan Hatay devleti on ay yaşadı. Fransa Hükümeti’nin
9 Eylül 1936’da Suriye ile imzaladığı ve bu ülkenin bağımsızlığını tanıdığı anlaşma yasama
organından onay almadı. Bu sırada Avrupa’da ortaya çıkan gelişmeler, İngiltere ve Fransa’nın
Türkiye’ye olan ihtiyacını gün geçtikçe artırmıştır. 1939’da Almanya Çekoslovakya’yı işgal
etmiş, denge İtalya ve Almanya lehine dönmüştü.
Fransa’nın Hatay’ın Türkiye’ye katılmasını kabul etmesi, iki ülke arasındaki ilişkilerin
gelişmesi açısından önemliydi. Fransız ordusu Türkiye’nin stratejik öneminden yararlanmak
için Hatay’ın tam bağımsızlığını kabul etmeye hazırdı. 23 Haziran 1939’da Türkiye ile Fransa
sınır sorunlarının kesin çözümüne ilişkin bir anlaşma imzaladılar. Fransa 1. Madde
çerçevesinde Türkiye - Suriye sınırının Hatay’ın Türkiye’ye katılımını ve burada oturan Hatay
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vatandaşlarının Türk uyrukluğunu kendiliğinden edinmiş olacaklarını (Madde 2) kabul etmişti.
29 Haziran’da da Hatay Meclisi, oybirliği ile Türkiye’ye katılma kararı aldı. Böylece, iyi
zamanlama, barışçı diplomasi, uluslararası örgütlerin başarılı kullanımı ve kontrollü askeri
diplomasi ve demokratik seçim yoluyla Hatay, Türkiye’yenin bir ili olmuştu.
O yıllarda hala bağımsızlığını kazanamayan Suriye’nin Meclis Başkanı Nasuhi Buhari,
Fransız Hükümeti’ne ve Milletler Cemiyeti Konseyi’ne durumu protesto eden birer telgraf
göndermiş, ancak Hatay artık Türkiye’nin toprağı olmuştu. Suriye, bağımsızlığını kazandıktan
sonraki yıllarda da Hatay’ın Türkiye’ye katılışını hiçbir zaman resmen kabul etmemiştir.

6.6. Musul Sorunu
Hatay ve Boğazlar meselesinde elde edilen başarı hernekadar zamanlı, soğukkanlı,
yaratıcı, sağduyulu ve ölçülü bir diplomasi ile sağlanmış olsa da, Türkiye’nin 2. Dünya
Savaşında artan jeopolitik önemi de önemli etkenler arasında yer almıştı. Türkiye’nin denge
diplomasisinin etkisi altında tedirgin olan ve Türkiye’nin Rusya veya Almanya’ya
yakınlaşmasını istemeyen dönemin büyük güçlerinden İngiltere’nin her iki meselede
Türkiye’nin yanında yer alması, her iki meselenin gidişatını da etkilemiştir. Ancak İngiltere’nin
bu tutumunu belirleyen şey, Türkiye’nin Kurtuluş Savaşından beri izlediği ilkeli, tutarlı, barışçı,
sağduyulu, kararlı ve yaratıcı diplomasi geleneği olmuştur. Bu diplomasi geleneği Türkiye’yi,
uluslararası politikada ne istediğini bilen, güvenilir, müzakere edilebilecek, uluslararası hukuku
bilen ve tanıyan, diplomasi kültürü gelişmiş bir ülke olarak inşa etmiş, Türkiye’nin bu güçlü
imajı da diğer devletlerin Türkiye’ye yönelik tutumunu belirlemiştir. Peki, buna rağmen
Cumhuriyet kadrosu, Lozan, Hatay ve Boğazlar meselesinde elde ettikleri başarıyı Musul
sorununda neden elde edemediler?
Herşeyden önce dış politika farklı seçenekler arasında tercih yapmakla ilgilidir.
Demografik, kültürel, tarihsel vb. yapısal koşulları ve muhatap olduğunuz büyük gücün çıkar
tanımı bağlamında, uzun vadede asla barışçıl yollarla elinizde tutamayacağınız, içinizde sürekli
kanayan bir yara, bir çatışma ve savaş kaynağı olacak bir toprak parçası için sonu bilinmez bir
savaşı göze almak ve o güne kadar kazandıklarınızın tamamını kaybetme riskini üstlenmek ne
derece rasyonel bir dış politika kararı olabilirdi? Dış politikada karar verirken, kazanılacak ve
kaybedilecek unsurların titiz ve gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesi büyük önem
taşımaktadır. Hele hele işgalci, saldırgan, yayılmacı ve güvenilmez bir devlet imajı oluşturmak,
kolay olduğu kadar, uzun vadede, silinmesi zor ve dış politika potansiyelini yıllar boyunca
sınırlayan bir siyasi tercihtir. Bu nedenle dış politika sorumsuz, ilkesiz, irasyonel, tutarsız, fevri,
duygusal, sabırsız ve saldırgan çıkışları kaldırmaz. Musul sorunu, başarısızlık ve kayıp olarak
eleştirilse de, Türkiye’nin dış politika geleneğinin zayıflığını değil, rasyonel karar alma gücünü
ortaya koyan önemli diplomatik örneklerden birisidir. 1924’te başlayan Lozan Ahali
Mübadelesi’nin kargaşasından ve ağır bir savaştan yeni çıkmış Ankara, Doğu’da Kürt
ayaklanmaları, Anadolu’da Hilafet yanlısı isyanlar ve İran ile bazı sınır sorunları yaşanırken,
Musul sorunu nedeniyle kendisini ve bölgeyi daha büyük savaş felaketine sürükleyecek
irrasyonel kararlar almayacak kadar sağduyulu ve gerçekçiydi.
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Osmanlı sonrası dönemde, Musul, coğrafi olarak hem İngiltere’nin enerji ve sömürge
coğrafyasında bulunan, hem de Kürt milliyetçiliği hafızası güçlü bir bölge olarak bilinir.
Bölgeyi kontrolü altına almaya çalışan İngiltere, Kürt aşiretlerini denetim altına alamıyor, aşiret
çatışmalarıyla uğraşmak zorunda kalıyordu. Churchil Araplarla Türkiye arasında tampon Kürt
devleti öneriyor, Lord Curzon ise İngiliz nüfus bölgesi, Hindistan Bakanlığı ise özerk Kürt
devleti kurulsun önerisindeydi. 1920 San Remo Konferansı’ndan sonra İngiltere sadece petrol
olan Güney bölgeler, yani Musul ile ilgilendi, dağlık olan Kuzey bölgelerin denetlenmesi zordu.
Bu yüzden İngiltere Kürdistan’ı anlaşma ile Kral Faysal’a bıraktı ve Musul’u işgal etti. Bu
seçim Kürt aşiretleri arasında tepkiyle karşılanmış, isyanlara neden oluyordu. Musul’suz
Kürdistan istemiyorlardı.
Lozan Konferansı’nda Türkiye, Musul sorununun çözümü ve Türkiye’den ayrılmaması
ile ilgili çeşitli öneriler sunmuştu. Bu bağlamda; Musul öncelikle Musul halkının geleceği
sorunu olarak addedilmeliydi ve plebisitle çözülmeliydi, İsmet Paşa, Musul’da 263.000 Kürt ve
146.000 Türkün bir arada yaşadığını, Meclis’teki Kürtlerin Musul’un ayrılmasını
istemediklerini iletiyordu. Türkiye ayrıca, Mondros Bırakışmasından sonra İngiltere’nin
Musul’u işgalinin hukuk dışı olduğu, fetih hakkına dayandırılamayacağı, plebisit yapılması
gerektiğini ve Kürtlerin kendi kaderleriyle ilgili kararlarını kendilerinin alabilmeleri gerektiği
konusunda ısrarcı davranmakta idi. Bunun yanında, Musul, 11.y.y.dan beri aralıksız
Osmanlı’nın coğrafyasındaydı. Musul’un ekonomisi Diyarbakır’a ve Akdeniz limanlarına bağlı
olduğundan, Türkiye ile iktisadi ve kültürel bağları oldukça güçlüydü.
Türkiye’nin bu tezlerine karşın, İngiltere, Musul’un öncelikle sınır sorunu olarak kabul
edilmesi gerektiğini ileri sürmüş ve bu anlaşmazlığın Milletler Cemiyeti’nde çözülmesi
gerektiğini savunmuştur. İngiltere, cahil bir halkla plebisit yapılamayacağını, Kürtlerin seçim
sandıklarını bile silah zannedeceğini ileri sürmüştür. Demografik faktör bağlamında da
İngiltere, 455.000 Kürde karşılık bölgede sadece 66.000 Müslüman (Türk) azınlığın olduğunu
belirtmiştir. Türk ve Kürtlerin ayrı soylardan geldiği, Türklerin Ermeni ve Kürtlere baskı
yaptığı, Musul’un Türkiye’ye bırakılması halinde, Irak’ın toprak bütünlüğüne dair anlaşmanın
ihlal edileceğini, Irak’ın da bunu bir tehdit olarak algılayacağını iddia ediyordu. İngiltere,
sorunun Türkiye ile doğrudan görüşmeler, olmazsa Milletler Cemiyeti’nde müzakere yoluyla
çözülmesini teklif etmişti.
Musul sorunu iki ülke arasında çözülemeyince Milletler Cemiyeti’nde sözde bağımsız
bir komisyon oluşturuldu. Komisyonun hazırladığı raporda, Türkiye’nin bu bölgeye 11
yüzyıldır hakim olduğu, yerel halkın nötr bir görüşe sahip olduğu ve Musul’un ekonomisinin
Suriye ve Irak’a bağlı olduğu tespitleri yapıldı. Musul sorununun görüşüldüğü bu sırada Şeyh
Sait Ayaklanması da patlak vermiş, Milletler Cemiyeti raportörleri bu siyasi gerilim ve baskı
altında çalışmışlardı. Ancak Komisyon’un kararı daha başından beri belliydi. Görüşmeler
sonucunda Milletler Cemiyeti’nde “Brüksel Sınırı” esas kabul edildi ve İngiltere’nin öncelikleri
galip geldi.
Musul’un ülkeye katılmamasında etkili olan birçok gelişme vardır. Konu, Hatay ve
Boğazlar meselelerinden çok daha erken bir dönemde gündeme getirildi. Lozan’dan yeni yeni
çıkılmış, mübadele hala devam ediyordu. Yunanistan ve Bulgaristan’da revizyonist iktidarlar
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kurulmuş ve Türkiye ile ilgili saldırgan tutum içerisindeydiler. Musul sorununun MC’ye geldiği
1925 yılında Türkiye Milletler Cemiyeti üyesi olmadığı gibi, İngiltere Milletler Cemiyeti’nin
hem mali kaynaklarını sağlıyor hem de siyasi kararlarını belirliyordu. Dolayısıyla Milletler
Cemiyeti'ni arkasına alan İngiltere’nin Musul’daki petrol kaynaklarını kendi kontrolü dışında
bırakması düşünülemezdi. Diğer yandan İtalya ve Yunanistan’ın iki cepheden saldırı ihtimali
ile ilgili istihbarat alınmış, Kurtuluş Savaşı’ndan yeni çıkan ve askeri gücünü henüz
topralamamış Türkiye, iki cepheli yeni bir savaşı istemiyordu.
Türkiye’nin Adalet Divanı’na temsilci göndermemesi, Türkiye’nin dış politikası
açısından olumsuz bir durum yaratıyordu. Ayrıca; Milletler Cemiyeti temsilcisi Estonyalı
generalin bölgeye sokulmaması ve Hıristiyanlara baskı yapıldığı iddiası, tam bu sırada patlak
veren Şeyh Sait ayaklanması da Türkiye’yi diplomatik, askeri ve ekonomik olarak bir cendere
içine sokmuştu. Şeyh Sait halifeliğin kaldırılmasının Kürtlerle Türklerin arasındaki yegâne bağı
kestiğini savunmuş, İngiltere de doğal olarak bu durumdan yararlanmış, Kürt milliyetçiliğini
kışkırtmıştı. Bunun sonucunda, Türk heyetinin Türklerle Kürtler kader birliği içindeler savı
çürütülmüş, İngiltere’nin, Türkiye’nin hala Kürtlerle savaş içinde olduğu tezi kuvvetlenmiştir.
İçeride cumhuriyet reformlarını başlatan ve 3 Mart 1924 tarihinde Halifeliğin
kaldırılmasını kabul eden Ankara, aynı zamanda halifelik yanlısı ayaklanmalarla da
uğraşmaktaydı. Orta Doğu’nun ve Doğu’nun Müslüman ülkelerinin kamuoylarında yükselen
bazı olumsuz tepkiler, bölge halklarını kendi sömürgeci amaçları doğrultusunda yönlendirmek
isteyen Batılı sömürgecilerin de kışkırtmasıyla Türk-karşıtlığına dönüşmüştü. Sömürgeci
devletlerin mandalarında besledikleri Arap milliyetçiliği, bu ülkelerde Türkiye-karşıtı bir
kamuoyunun güçlenmesini kolaylaştırmıştır. Kaldı ki, Cumhuriyet kadroları, 1. Dünya
Savaşında Arap cephelerinde yaşadıkları ihaneti unutmamışlardı. Bu bağlamda Musul’un
alınması iki ayrı sorunun da içselleştirilmesi demekti: Arap milliyetçiliği ve Kürt aşiretlerinin
bağımsızlık hareketleri de İngiltere’nin teşvikiyle daha fazla toprağın kaybedilmesine neden
olabilirdi. Musul’daki petrol ise Türkiye’nin büyük güçlerle sürekli mücadele içerisinde
kalmasına yol açıp modern demokratik bir siyasal sistemi geliştirmesini, uluslararası toplumun
modern ve eşit egemen üyesi olmasını zorlaştırabilirdi. Musul, genç Cumhuriyet için sürekli bir
savaş ve istikrarsızlık kaynağı olacaktı.
İçeride ve dışarıda ayrılıkçı ve yayılmacı tehdit ve saldırılarla karşı karşıya kalan
Ankara, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve güçlendirmek için yeni bir savaştan
kaçınmalıydı. Mustafa Kemal, yeni bir savaşı önleyip önceliğin iç reformlara verilmesi
gerektiğini ifade ediyordu. Bu gelişmeler ışığında, 1926’da imzalanan antlaşmayla, Musul’da
belirlenen “Brüksel hattının” güneyi Irak’a kuzeyi de Türkiye’ye verildi ve bugünkü sınır
çizilmiş oldu. Anlaşmada en fazla ele alınan konu sınır güvenliğiyle ilgili oldu ve Irak-Türkiye
sınırı civarında eşkıyalık, silahlı saldırı, propaganda veya yağma olaylarının önlenmesi
hedeflendi. Özelllikle aşiretlerin çatışmaları ciddi bir sorundu. Anlaşmaya göre, Irak petrol
gelirinin %10’unu 25 yıl süreyle Türkiye’ye verecekti, Türkiye buna karşılık 500.000 Sterlin
almayı tercih etti. Türkmenlerin azınlık olarak hakları herhangi bir garanti altına alınmamıştı,
çünkü Türkiye, bölgedeki Türklerin zaten oranın otokton çoğunluğu olduklarını savunuyordu,
azınlık olduklarını kabul etmiyordu. Ayrıca Türkiye’nin bu konu ile daha fazla ilgilenmesi
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halinde, İngiltere’nin de Türkiye’deki Kürtlerin azınlık haklarını gündeme getirme durumu söz
konusuydu.
1936’da yapılan bir ek anlaşmayla 1926 Anlaşması süresiz olmak üzere uzatılarak
sınırların dokunulmazlığı ve egemenliğe saygı taahhüdü yeniden vurgulandı ve 1946’da da bu
konudaki ihlallerin BM’ye bildirilmesi hüküm altına alındı. 1946’da yapılan anlaşmayla 1926
anlaşması sona erdirilmiştir. Esasen yenilenen anlaşma, sınır güvenliği ve silahlı gruplarla
mücadele konusunu içermekteydi.
Hatay ve Boğazlarla ilgili meselelerde gösterilen ısrarın, Musul meselesinde
gösterilmediği aşikâr olmakla birlikte, Ankara’nın Milletler Cemiyeti’nin Musul kararına tepki
göstermediği de söylenemez. MC Komisyonu’nun kararı açıklamasından sonra Cenevre’deki
Türk temsilci hemen geri çekildi, İngiliz şirketleri protesto edildi, Mustafa Kemal Avrupa’nın
şark milletlerini ezmeye devam ettiğini ifade ederken İngiliz sömürgelerine mesaj gönderiyor
ve Musul’un da sömürgeleştirildiğini hatırlatıyordu. Ardından İngiltere’nin MC’deki ağırlığını
dengelemek için kararın açıklandığı yıl Sovyetler Birliği ile 1925 Dostluk Antlaşması
imzalandı. 17 Aralık 1925 tarihinde, yani Milletler Cemiyeti Konseyi’nin Musul konusunda
Türkiye aleyhine olan kararı almasından bir gün sonra, Paris’te iki ülke Dışişleri Bakanları
Tevfik Rüştü Bey ve Çiçerin, 1925 Türk - Sovyet Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması'nı
imzaladılar. Milletler Cemiyeti’ne henüz üye olmayan Türkiye, bu nüfuzu dengeleyecek bir
denge politikası başlatmıştı.
1928 yılından sonra Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında ekonomik ve siyasi ilişkilerde
karşılıklı bir hareketlenme başladı. Moskova, MC toplantılarına Ankara’nın da davet edilmesini
talep ediyordu. Örneğin, Milletler Cemiyeti’nin düzenlediği silahsızlanma konferansına
Moskova’nın isteği üzerine Ankara da davet edilmiş ve bu ilk toplantısında Sovyetler
Birliği’nin yanında yer alarak topyekûn silahsızlanmayı savunmuştur. İngiltere ve Fransa
temsilcileri Sovyet tezinin görüşülmesine karşı çıkarken, Türk tarafı Sovyet’lerden biraz farklı
görüşler ortaya koysa da, son kertede, Sovyet tezinin görüşülmesini desteklemiştir.
Bu yıllarda uluslararası ve bölgesel politikasında silahsızlanma, karşılıklı saldırmazlık
ve statükoculuğun savunuculuğunu yapan Türkiye, 1 Nisan 1929 günü Sovyetler Birliği’nin
önclüğünü yaptığı ve İran, Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Romanya’nın da dahil
olduğu bir tür çok taraflı saldırmazlık paktı olan Litvinov Protokolü’ne de taraf olmuştur. Diğer
yandan, Türkiye’nin Sovyetler Birliğine endeksli bir politika gütmediği, tam tersine
İngiltere’yle ilişkilerini Sovyetlerle dengelerken, Sovyetler’le ilişkilerini de Batılı devletlerle
ve MC üyeliğiyle dengelediği dikkati çekmektedir. Nitekim, Ankara’nın İngiltere’den sonra,
1928 yılında Akdeniz egemenliği peşinde olan İtalya ile bir Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması
imzalaması ve özellikle Fransa’nın nüfuzu altında olan Romanya ve Polonya ile ittifak
arayışları içerisinde olması, Moskova’yı endişelendirmiştir. Ancak Ankara bu endişeleri de
belirli iktisadi yatırım olanakları sunarak yatıştırmayı başarıyordu. Örneğin, 11 Mart 1927
tarihinde iki ülke arasında imzalanan “Ticaret ve Seyrisefain Anlaşması” ile Kars ve Ardahan
dışında, İstanbul, İzmir, Trabzon, Mersin, Erzurum ve Konya’da Sovyet Ticaret Temsilciliği
şubeler açabilmiş, buna karşılık Sovyetler Birliği de, üçüncü bir devlete gönderilecek mallarla
ilgili Türkiye’ye gümrük muafiyeti sağlıyordu.
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1928 yılından sonra Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de hızla yakınlaşması,
İngiltere tarafından olumlu karşılaşılıyordu. Yapılan yasal düzenlemelerle İngiliz
yatırımcılarına, Almanlara nazaran öncelik verilmeye başlanmıştı. Yaklaşan savaş karşısında
kendi güvenliğini sağlama hazırlığına giren Türkiye, bir yandan çok sayıda saldırmazlık ve
dostluk anlaşması imzalarken, diğer yandan da askeri savunma gücünü arttırmaya çalışıyordu.
Boğazlar’ın silahlandırılması İngiltere’ye verilirken, Akdeniz güvenliği konusunda ortak
hareket edilmesi ve İtalyan yayılmacılığının caydırılabilmesi için Akdeniz Paktı’na öncülük
yapıldı. İngiltere, Milletler Cemiyeti yaptırımlarına destek veren Türkiye’ye İtalya saldırısına
karşı yardım güvencesi verirken, Atatürk’ün statükocu politikası İngiltere’nin yatıştırma
politikasına denk düşüyordu.
Dönemin büyük gücüyle paylaştığı bu ortak beklenti de, Türkiye’nin barış diplomasisini
sürdürmesini kolaylaştırıyordu. İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya ve Almanya II. Dünya Savaşı'na
girerken, saldırmazlık ve ekonomik işbirliği anlaşmalarıyla etrafında sağlam bir güvenlik
kalkanı ören Türkiye, hassas jeopolitik konumuna ve tüm savaşa taraf büyük devletlerin yoğun
baskısına rağmen, iradeli ve kararlı bir diplomasiyle statükocu ve barış yanlısı dış politika
tutumunu 2. Dünya Savaşının sonuna dek sürdürmüş ve savaşın sonuna dek savaş dışı kalmıştır.
Savaşa giren devletler savaştan büyük ekonomik, demografik, askeri ve toplumsal yıkımla
çıkarken, Türkiye, büyük güçlerle yürüttüğü diplomasi sonucunda askeri gücünü arttırmış,
uyguladığı savaş ekonomisisiyle ciddi mali kaynaklar biriktirmiş ve en önemlisi, büyük
devletlerin yeniden Sevr’de olduğu gibi, onun egemenliğindeki topraklarla ilgili karar
vermesini önlemiştir.
Yani Sevr’in yeniden yaşanmasına fırsat vermemiş, bağımsızlığını ve egemenliğini
güçlendirmiş, gençlerini savaş alanlarında telef etmemiş ve yabancı askeri güçlerin topraklarına
girmesine fırsat vermemiştir. Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk’ün Sevr sonrasında başlattığı ve
öncülüğünü yaptığı barış diplomasisini hem Kurtuluş Savaşı, hem de 2. Dünya Savaşı
koşullarında, yani savaş koşullarında, 1947 yılına kadar kararlı bir şekilde devam ettirmiştir.
Bu dönem Türkiye’nin dış politika tarihinde dış politika becerisi ve diplomasi üstünlüğü
açısından en başarılı ve gurur verici dönemdir. İlginçtir ki, yılların Osmanlı diplomatları değil,
Osmanlı’nın çaresizce çırpındığı zamanlarda 11 savaşın cephelerinde savaşmış, savaşın tüm
vahşetini tanımış bir asker, Türkiye’nin dış politika tarihinde ilk barış diplomasisi döneminin
öncülüğünü yapmıştı.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kurtuluş Savaşı ve Lozan diplomasisi gibi, I. ve II. Dünya Savaşı arasındaki buhranlı
dönem de Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşıyla başlattığı barış diplomasisinin başarılı
örnekleriyle doludur. Değerli bir öngörüyle başlatılan Balkan Paktı ve Sadabat Paktı adındaki
bölgesel barış girişimleri, Atatürk’ün ölümü, 2. Dünya Savaşının hızlı bir şekilde yayılması ve
Alman ordularının Doğu’ya ilerlemeleriyle birlikte sekteye uğramış ve savaştan sonra devam
ettirilememiştir. Ancak her iki bölgesel statüko ve barışı koruma girişimi de, bir yandan
Türkiye’yi bölgesel güç konumuna yükseltirken, diğer yandan Lozan görüşmelerinden arta
kalan Boğazlar ve Hatay meselelerinin Türkiye lehinde çözümlenmesinde stratejik diplomatik
avantajlar sağlamıştır.
Kurtuluş Savaşı döneminde temeli atılan Mustafa Kemal’in barış diplomasisi, Hatay ve
Boğazlar meselelerinde somut toprak ve egemenlik alanı kazanımıyla taçlanmıştır. Hatay ve
Boğazlar meselelerinde sergilenen Türk diplomasisinin zaferi, Türkiye’nin dış politika
tarihinde bir daha yaşanmamıştır. Her iki örnekte de Türkiye, askeri girişimde bulunmadan,
barışçı diplomasiyle egemenlik alanını genişletmiştir. Bu bakımda bu sorunlarda sergilenen
diplomatik yetenek ve başarı, devletlerin kolayca tehdit ve savaşa başvurdukları o savaşarası
byıllarda, biricik örnek oluşturmaktadır. Mustafa Kemal’in gerçekçi, soğukkanlı, kıvrak, onurlu
ve barışçı diplomasisi Kurtuluş savaşının kazanılmasını, yurdun kurtarılmasını, dışta kalan
Hatay’ın yurda katılmasını, Türkiye’nin Boğazlar’daki egemenlik alanının tam
bağımsızlaşmasını sağlamıştır. Daha da önemlisi bu dönemde başlattığı Balkan Antantı,
Sadabad Paktı, Akdeniz Paktı gibi bölgesel girişimler ve çok sayıda ikili saldırmazlık ve
ekonomik işbirliği anlaşmasıyla Türkiye etrafında bir barış kalkanı örmüş ve jeopolitik
konumuna ve büyük güçlerin yoğun baskısına rağmen dünya savaşının dışında kalabilmiştir.
Musul sorunu konusunda Türkiye’nin askeri stratejiden çekinmesi günümüzde
eleştirilirken, o dönemin buhranlı koşullarında yine yurtta ve dışarıda barışı koruma adına
barışın tercih edilmesi, herşeyden önce Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Türk halkının barış
özlemini ve refahını önemsediklerini ve ülkeyi içeriden ve dışarıdan yeni bir savaş sarmalına,
yıkıma sürükleyecek hayalperest girişimlerden kaçındıklarını göstermektedir. Savaşarası
yıllara baktığımızda, yok denecek kadar az sayıda dış politika karar alıcısının ve liderin, ulusal
çıkarları ve dış politika önceliklerini saptarken halklarının beklenti ve refahına öncelik verdiği
söylenebilir. Türk dış politikasında bu halk ve vatan-odaklı dış politika kararalma kültürünün
son örneği, barış diplomasisiyle ülkeyi İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkisi dışında bırakmayı
başaran İsmet İnönü’nin diplomasisi olmuştur. Savaş yıllarında ülkede artan yoksulluktan
şikayetçi olan vatandaşa cevap veren İnönü, “Doğrudur! Çayı şekersiz içtiniz, ama oğlunuz
ölmedi, yanınızda, kaybetmediniz!” demiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi barış diplomasisinin unsuru değildir?

a)

Silahlandırma

b)

Balkan Antantı

c)

Sadabad Paktı

d)

Statükoculuk

e)

Saldırmazlık anlaşmaları

2)
almadı?

Aşağıdakilerden hangisi Musul sorununda Türkiye’nin çekinceleri arasında yer

a)

Kürt isyanları

b)

Halifelik yanlısı ayaklanmalar

c)

İtalya’nın saldırgan tutumu

d)

Sovyet Rusya ile ilişkiler

e)

Milletler Cemiyeti üyeliği?

3)

Musul sorunu ile ilgili Milletler Cemiyeti kararı hangi tarihte açıklandı?

a)

18 Temmuz 1926

b)

17 Aralık 1925

c)

20 Temmuz 1929

d)

18 Ekim 1936

e)

5 Ekim 1924

4)

Sancak meselesini hangi devletler müzakere ettiler?

a)

Suriye-Türkiye

b)

İngiltere-Türkiye

c)

Fransa-Türkiye

d)

Fransa-Suriye

e)

Suriye-Irak
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5)

Türkiye hangi tarihte MC üyesi olmuştur?

a)

12 Mayıs 1925

b)

18 Temmuz 1932

c)

20 Temmuz 1929

d)

18 Ekim 1936

e)

5 Ekim 1924

6)

Hangi devlet revizyonist sayılmaz?

a)

Bulgaristan

b)

İtalya

c)

Arnavutluk

d)

Almanya

e)

Türkiye

7)

Balkan Antantı hangi tarihte imzalandı?

a)

9 Şubat 1934

b)

12 Mayıs 1925

c)

18 Temmuz 1932

d)

20 Temmuz 1929

e)

18 Ekim 1936

8)
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin Montrö Boğazlar Konferansında dile
getirdiği gerekçeler arasında değildir?
a)

Rebus sic stantibus kuralı

b)

Koşulların değişmesi

c)

Yakın savaş durumu tehditi

d)

fait accompli olasılığı

e)

Boğazların güvenlik sistemi çökmüştür.
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9)

Montrö Boğazlar Sözleşmesiyle Türkiye hangi amacına ulaşmıştır?

a)

Boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını geri almıştır

b)

Boğazları silahsızlandırmıştır

c)

Rusya’yı devre dışı bırakmıştır

d)

Boğazlar Komisyonunun devamını sağlamıştır

e)

Boğazlar tarafsız olmuştur

10)

Hangi sorunun çözümünde Türkiye plebisit önerisinde bulundu?

a)

Musul

b)

Boğazlar

c)

Dobruca

d)

Sadabad

e)

Hatay

Cevaplar
1)a, 2) d, 3)b, 4)c, 5)b, 6)e, 7)a, 8)d, 9)a, 10)e
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7. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI DİPLOMASİSİ 1939-45
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
II. Dünya Savaşı öncesinde Japonya, İtalya ve Almanya’da meydana gelen ekonomik
ve siyasi gelişmeleri öğrenerek tarihsel arka plana hakim olacağız. Ardından, Almanya, İtalya
ve Japonya’nın yayılmacı bir politika izlemelerinin neden ve sonuçlarını değerlendireceğiz.
Bunun yanı sıra, Almanya’da Hitler’in faaliyetlerinin II. Dünya Savaşı’nın başlamasına
etkilerini görerek Mihver ve Müttefik devletlerin ortaya çıkışını göreceğiz.
Almanya’nın 1 Eylül 1939’da Polonya’ya saldırması ile II. Dünya Savaşı’nın çıktığını
öğreneceğiz. Savaşın Avrupa ve Kuzey Afrika’daki gelişimini takip ederek, ABD’nin savaşa
girmesine neden olan gelişmeleri, Pasifik Okyanusu’nda Amerikan – Japon savaşlarını
inceleyeceğiz. Nihayetinde Müttefik devletlerin, Mihver devletler grubuna karşı üstünlük elde
etmesini, Yalta ve Potsdam Konferanslarını, Almanya ve Japonya’nın teslim olmasını, II.
Dünya Savaşı’nın sona ermesini, II. Dünya Savaşı’nın siyasi, ekonomik ve toplumsal
sonuçlarını sırasıyla öğreneceğiz.
Sonuç olarak da, II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin takip ettiği dış politikayı,
müttefik devletlerin Türkiye’yi kendi yanlarında savaşa sokmak istemelerinin nedenlerini, II.
Dünya Savaşı’nın Türkiye’de neden olduğu siyasi, ekonomik ve toplumsal sonuçları
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Hitler’in temel hedefleri nelerdi ve bunlara ulaşmak için II. Dünya Savaşı
öncesinde nasıl bir politika izledi?
2)
II. Dünya Savaşı öncesinde Türkiye’nin ne gibi uluslararası yükümlülükleri
bulunmaktadır?
3)

ABD neden savaşa katılmıştır ve savaşın gidişatına nasıl etki etmiştir?

4)

1943 öncesi ve sonrası Türk-Alman ilişkilerini ana hatlarıyla karşılaştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

II. Dünya Savaşı Öncesi II. Dünya Savaşı’na doğru
Dünya ve Türkiye’de Durum dünya
ve
Türkiye’deki
İlgili konuda okuyarak
durumu açıklayabilmek
II. Dünya Savaşı’nın Çıkış Çok sayıda etken olduğunu İlgili konuda okuyarak
Nedenleri
kavramak ve çok yönlü
değerlendirme
yapabilme
yeteneği kazanmak
II. Dünya Savaşı

Savaşın nasıl geliştiğini ve İlgili konuda okuyarak
savaşın taraflarının savaş
süresince nasıl bir taktik
izlediğini kavramak

II. Dünya Savaşı Türk Dış Savaş süresince Türk dış İlgili konuda okuyarak
Politikası
politikasının nasıl bir seyir
izlediğini ve ne gibi
dönüşümler
geçirdiğini
açıklayabilmek
Türkiye Üzerine Baskılar

Savaş döneminde savaşan İlgili konuda okuyarak
tarafların Türkiye üzerindeki
baskıları ve Türkiye’den
isteklerini açıklayabilmek
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Anahtar Kavramlar


Faşizm



Totalitarizm



Nüfuz Bölgesi



Yayılmacılık



Hayat Sahası



Varlık Vergisi



Veto Hakkı



Emperyalizm



Birleşmiş Milletler Teşkilatı



Milli Korunma Kanunu



Yatıştırma Politikası
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Giriş
I. Dünya Savaşı sonunda kazanan tarafta yer alan devletler, özellikle de İngiltere ve
Fransa, yenilen devletlere ağır ekonomik, siyasi ve askeri yükümlülükler getirdiler. ABD’nin
Wilson İlkeleri ile dâhil olup sonucunu şekillendirdiği savaşın ardından kurulacak yeni
uluslararası platforma katılmak yerine Monroe Doktrini ile kabuğuna çekilmesi İngiltere ve
Fransa’yı dizginlemeyi imkânsızlaştırdı.
Ayrıca Osmanlı Devleti, Rus Çarlığı, Avusturya - Macaristan İmparatorluğu’nun
yıkılması kuvvetler dengesini bozdu. Osmanlı Devleti’nin yıkılmasıyla Orta Doğu’da meydana
gelen boşluğu İngiltere ve Fransa yayılmacı politikalarla doldurmaya çalıştı.
1925 Locarno Antlaşması ve 1928 Briand - Kellogg Paktı ile uluslararası politikada
yumuşama ile barışın korunması ve sürekliliği sağlanmaya çalışıldı. Bu olumlu süreci tersine
çevirecek olay ise 1929 Dünya Ekonomik Krizi olacaktır. Dünyanın dört bir yanında ekonomik
ve siyasi çalkantılara neden olmuştur. Ardından, 1931’de Japonya’nın Mançurya’ya saldırması
ve art arda çıkan siyasi sorunlar, dünyayı yeni bir savaşın eşiğine getirdi.
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7.1. II. Dünya Savaşı’nın Tarihsel Arka Planı
I. Dünya Savaşı sonunda oluşturulan yeni düzenin özellikle Almanya üzerindeki ağır
yükü, bu düzenin sürdürülebilirliğini tehlikeye sokmuştur. Wilson İlkeleri doğrultusunda
savaşa giren fakat Monroe Doktrini’ne dönüş ile yeni kurulan uluslararası düzende rol alamayan
ABD’nin yokluğunda İngiltere ve Fransa savaşın bilançosunu Almanya’nın sırtına
olabildiğince yüklemiştir. Bu durum ekonomik sıkıntılarla birleşen ortamda ideolojik olarak
radikal milliyetçi görüşlerin oluşmasına ve güçlenmesine ortam hazırlamıştır.
Savaş sonrası yapılan barış görüşmeleri mağlup devletler aleyhine ağır koşullar içeren
antlaşmalar ile noktalandı. 28 Haziran 1919 tarihli Versailles Barış Antlaşması, Almanya
açısından toprak ve sömürge kaybının yanı sıra askeri ve ekonomik açıdan ağır şartlar
içermekteydi. Öyle ki Almanya 1923 yılında borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmiş ve bunu
dünyaya ilan etmiştir. Buna karşın Fransa, Almanya’nın önemli sanayi bölgesi Ruhr’u işgal
ederek savaş tazminatından doğan alacaklarını tazmin yoluna gitmiştir. Bu nedenle de önemli
bir kriz doğmuştur. Krize Müttefikler hızla el koymuştur. 1924 Dawes Planı ardından 1925
Locarno Antlaşması imzalanmış ve iki savaş arası dönemde görece barışçıl bir dönem olarak
anılan Locarno Dönemi başlamıştır. Ancak Almanya’nın antlaşma koşullarını yerine
getirmedeki sıkıntıları ve bundan kurtulma çabası yine de ortadan kaldırılamamıştır.
Locarno Dönemi’nin kırılgan olumlu havası Amerika’da başlayan ve Avrupa’yı da içine
alan 1929 Ekonomik Bunalımı ile sarsılmıştır. Ekonomik kriz, ülkelerin ulusal ekonomilerini
koruma reflekslerini tetiklemiş ve gümrük uygulamaları artmıştır. Bunalım, ekonomik
durgunluk ve işsizliği de beraberinde getirmiştir. Toplumsal yapıda etkisiyse faşist ve totaliter
parti ve liderlerin güçlenmesi oldu. Kuşkusuz bu partilerin iktidara gelişinde Versailles
Antlaşması’nın sebep olduğu onur kırıcı ortam etkili olmuştur. Almanya’da Hitler’in
liderliğindeki Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi 1933 yılında iktidara geldi. Mağduriyetleri
ortak noktaları olmuş ülkeler bu dönemde bir araya gelmeye, Mihver Devletleri yavaş yavaş
oluşmaya başlamıştır. 1936 yılında Roma-Berlin Mihveri adıyla İtalya ve Almanya ittifak
kurdular. Bu ittifaka daha sonra Japonya da katıldı.
Toprak ve ham madde arayışı içinde olan Japonya 1931 yılında Çin’e saldırmıştır.
Saldırı ilerleyen süreçte işgale dönüşmüştür. Milletler Cemiyeti’nin pek önemli bir tepki
göstermemesi Japonya’yı daha da cesaretlendirmiştir. İşgal sürecine karşı Milletler Cemiyeti
Lytton Raporu’nu yayınlayınca da Japonya bu raporu reddederek 1933 yılında Milletler
Cemiyeti üyeliğinden ayrılmıştır. Görülüyor ki Milletler Cemiyeti barışın sürdürülebilir olduğu
bir uluslararası düzen yaratma konusunda başarılı olamamıştır.
Japonya’nın hamleleri Avrupa’daki totaliter ve otoriter faşist liderlerin gözünden
kaçmamıştır. Japonya’nın hamlelerinin uluslararası mekanizma tarafından cezalandırılmaması
Mussolini İtalya’sının Kuzey Afrika fetihlerine yol açmıştır. Orta ve Doğu Avrupa hâkimiyeti
hedefi olan Hitler için de Japon hamlesi ve sonuçları teşvik edici olmuştur. Nitekim 1933
yılında Almanya da Milletler Cemiyeti üyeliğine son vermiştir. 5 Ekim 1935 tarihinde İtalya
Etiyopya’ya yani o dönemki adıyla Habeşistan’a saldırdı. Ardından 1937’de Japonya ve
Almanya örneklerini takiben Milletler Cemiyeti’nden ayrılmıştır.
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Hitler, 16 Mart 1935 tarihinde Versailles Antlaşmasına aykırı olmasına rağmen zorunlu
askerlik sistemini getirmiştir. Ayrıca bir hava gücü ve donanmanın da kurulacağını
duyurmuştur. Almanya’nın git gide artan tonda silahlanma ve saldırganlık politikalarını
engellemeyen Batılı güçlerin düşüncesi bu savaş makinasının Sovyetlere karşı kullanılmasıdır.
Savaşın başladığı ilk dönemde dahi Fransa ve İngiltere’de Almanya’nın Batı yerine Sovyetlere
saldırabileceği ihtimal olarak değerlendiriliyordu. Bu politika saldırgan Almanya’nın
yatıştırılmasına yönelik Münih Politikası olarak anılacaktır. 1938 Münih Antlaşmaları ile
Almanya’nın doğuya dönük genişlemesine bir anlamda göz yumulmuştur. I. Dünya Savaşı
sonrasında savaşın önlenmesi ve ülkeler arasında yaşanabilecek sorunları barışçı yollarla
çözmek amacıyla 1920 yılında kurulan Milletler Cemiyeti, bu işlevini yerine getirmekte
başarısız olmuş ve II. Dünya Savaşı arifesinde bütün etkisini yitirmiştir.
Savaş arifesinde İspanya İç Savaşı’nda General Franco’yu destekleyen Almanya ve
İtalya, büyük savaşın bir anlamda provasını burada gerçekleştirdi. Yeni silah ve uçaklarını
deneme imkanı buldular. Öte yandan Almanya, Versailles Antlaşması’nı Ren bölgesine asker
çıkararak çiğnemiş oldu. 1938 yılında Anschluss yani Birleşme ile Avusturya, Almanya ile
birleştirildi. Tüm bu saldırganlıkların komünizm tehlikesine karşı bir güç olarak
kullanılabileceği düşüncesi İngiltere, Fransa ve ABD tarafından paylaşılmaktaydı.
1938 Münih Antlaşmaları ile verilen bölgelerle yetinmeyen Hitler, Almanlara “yaşam
alanı” (lebensraum) açmak amacıyla Litvanya ve Çekoslovakya’nın geri kalan kısmını işgal
etmiştir. 1939 yılının Nisan ayında ise İtalya, Arnavutluk işgalini gerçekleştirir. Öte yandan,
gizli bir antlaşma ile Almanya ve SSCB, Polonya’yı aralarında paylaşmışlardır. Almanya’nın
SSCB ile savaşmayacağı anlaşıldıktan sonra, İngiltere ve Fransa nihayet 3 Eylül 1939 tarihinde
Almanya’ya savaş ilan ederler. Böylelikle II. Dünya Savaşı başlar.

7.2. II. Dünya Savaşı’na Giden Süreçte Türkiye
Büyük savaşlar atlatıp kurulan ve zayıf durumda olan Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası
politikada barışçı ve büyük devletler arasında “denge stratejisi” öncelikli bir dış politika
izlemiştir. Bu doğrultuda pek çok uluslararası antlaşmaya imza atılmıştır.
Resmi adı “Savaşın Terk Edilmesi İçin Genel Antlaşma” olan Briand-Kellog Paktı’na
1928’de imza atılmıştır. Ayrıca Paris Paktı olarak da anılmaktadır. Dengeli bir dış politikanın
izi olması bakımından 1925 yılında Sovyetler Birliği ile imzalanan Dostluk ve İşbirliği
(Saldırmazlık) Antlaşması önemli bir yere sahiptir. Büyük güçler arasındaki denge gözetilirken
bölgesel dinamikler de ihmal edilmemiştir. 1934 yılında Balkan Antantı (Türkiye, Yunanistan,
Romanya ve Yugoslavya), 1937 yılındaysa Sadabad Paktı (Türkiye, Irak, İran ve Afganistan)
imzalanmıştır.
Akdeniz’de git gide daha çok tehditkar bir tutum üstlenecek olan İtalya ile de dengeler
kurulmaya çalışılmış; 30 Mayıs 1928’de Tarafsızlık, Uzlaştırma ve Yargısal Çözüm Antlaşması
imzalanmıştır. Antlaşma ile iki ülke içlerinden birine karşı yöneltilmiş hiçbir siyasal ya da
ekonomik anlaşmaya ve hiçbir tertibe katılmama yükümlülüğü ve taraflardan birisinin saldırıya
uğraması durumunda diğerinin tarafsız kalacağı üzerinde anlaşılmıştır.
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SSCB ile 17 Aralık 1925 tarihinde imzalanmış olan Dostluk ve Saldırmazlık
Antlaşması, 17 Aralık 1929’da ek protokolle uzatılmıştır. Ek protokol uyarınca “…öteki tarafa
bildirmeksizin, onun kara ya da denizden doğrudan komşusu olan devletlerle siyasi antlaşmalar
yapmayı amaçlayan görüşmelere girmeme ve bu gibi antlaşmaları ancak söz konusu tarafın
mutabık kalmasıyla…” yapma taahhüdü karşılıklı olarak verilmiştir.
Sadabad Paktı öncesinde, 5 Aralık 1932 tarihinde İran ile imzalanan Dostluk Antlaşması
ile Güvenlik, Tarafsızlık ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması çerçevesinde saldırmazlık ve
tarafsızlık taahhüdü verilmiştir. Türkiye, Balkan Antantı ve Sadabad Paktı ile batıda ve doğuda
bir güvenlik sistemi kurmuş ve kendisi için önemli olan bu iki bölgede barış politikasını
kuvvetlendirmiştir. Ancak İtalya’nın Etiyopya’yı işgali ile başlayan süreçte Türkiye’yi
Akdeniz’de güvenlik endişeleriye İngiltere ve Fransa ile bir savaş çıkarsa yardımlaşma
taahhüdü içeren antlaşmalar imzalamaya motive etmiştir. İngiltere ile 12 Mayıs 1939’da, Fransa
ile de 23 Haziran 1939’da bahsi geçen antlaşmalar imzalanmıştır.
II. Dünya Savaşı Tarafları
Müttefikler

Mihver Devletleri

SSCB (1941-1945)

Nazi Almanyası

ABD (1941-1945)

Japonya

Birleşik Krallık

İtalya (1940-1943)

Çin Cumhuriyeti

İtalyan Sosyal Cumhuriyeti ( 1943-1945)

Fransa (1939-1940)

Macaristan (1940-1945)

Özgür Fransa (1940-

Vichy Fransası (1940-1944)

Yunanistan

Bulgaristan (1941-1944)

1944)
(1940-

1945)
..................

Romanya (1941-1944)

3 Eylül 1939 tarihinde İngiltere ve Fransa, Almanya’ya savaş ilan ettiler. Ancak ilk
dönemde ciddi çatışmalar olmadı. Almanya ve SSCB aralarındaki gizli pakt uyarınca
Polonya’yı 28 Eylül 1939 tarihine kadar paylaşacaklardır. Bu paylaşımın ardından SSCB;
Letonya, Litvanya, Estonya ve Finlandiya’yı işgal etmiştir. İlk altı aylık dönemdeyse batıda
ciddi bir çatışma olmamıştır. Savaş ilan edilmiş fakat Almanya ile savaşılmamış; Münih
Politikası beklentisi hakim olmuştur. Almanya Danimarka ve Norveç’i işgal ettmiştir. Savaşın
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henüz batıya taşınmamış olması, İngiltere ve Fransa açısından olası bir Alman-Rus savaşı
ihtimali bakımından değerliydi.
Nisan 1940’ta Almanlar Fransa, Belçika ve Hollanda’ya aynı anda saldırı düzenlediler.
I. Dünya Savaşı’ndan kalma ve geçilmez olarak anılan Fransızların Maginot Hattı’nı geçen
Almanlar, Paris şehrini 14 Haziran’da teslim aldılar. Ardından güneye doğru ilerlemeye
başladılar. 22 Haziran’da ateşkes imzalanana kadar kuzey ve batı Fransa işgal edilmiş ve
Fransız silahlı kuvvetleri etkisiz hale getirilmişti. Fransa’nın güneyinde Nazi yanlısı Vichy
Hükümeti kuruldu. Fransız hükümeti ise Paris işgalinden hemen önce 10 Haziran 1940
tarihinde İngiltere’ye kaçmıştır. Bu tarihte İtalya da İngiltere ve Fransa’ya savaş ilan ediyordu.
Temmuz 1940’da Hitler, İngiltere’ye yoğun bir hava harekatına başlamıştır. Nisan
1941’e kadar devam eden bu harekatlarda Alman Hava Kuvvetleri büyük kayıplar vermiş, diğer
yandan İngiltere de büyük bir direniş örneği göstermiştir. Hava harekatları devam ederken
Hitler ordusunu SSCB ile yapılacak savaş için hazırlamaktadır. Gözünü doğuya dikmiştir artık.
Savaşa varmayan diplomatik girişimler ile Macaristan, Romanya ve Bulgaristan kontrol altına
alınarak olası Alman-Rus savaşında güneyde kalacak Balkanlar güvence altına alınmıştır.
İtalyanların da saldırıları sonucunda Yugoslavya’nın büyük bölümü ve Yunanistan da Mihver
kuvvetlerinin kontrolüne girmiştir.
Bir yandan da Afrika’da devam eden ve Ortadoğu’ya yayılan savaşta İngilizler,
İtalyanlara karşı üstünlük sağlamıştır. Öte yandan, Irak’ta Alman yanlısı bir yönetimin iktidarı
elde etmesinin ardından Mayıs 1941’de İngilizler Basra’ya çıkarma yaparak Irak’ı işgal etmiş
ve bu Alman yanlısı yönetimin iktidarına son vermişlerdir. Bu süreçte Suriye ve Lübnan
yönetimleri de Fransızların eline geçmiştir.
1941-1943 dönemi, Almanya’nın SSCB’ye saldırması olarak özetlenebilir. Bu cephede
1943 yılındaki kesin yenilgisinden sonra toparlanamayan Nazi Almanyası büyük savaşı da
kaybedecektir. Savaşın kırılma noktası Sovyetlerin Stalingrad’da yarattığı direniştir. Bu hat
geçilemeyince Sovyetlerin teslim alınması planları da suya düşüyordu. Ardından SSCB saldırı
konumuna geçmiştir.
Diğer bir gelişme ise Pasifik kıyısında yaşanır. Japonya, Pasifik’teki etkinliğini artırmak
ve olası ABD müdahalesini daha en başından bertaraf etmek için Pearl Harbor’da ABD
donanmasına ani bir baskınla çok büyük bir darbe vurur. Esasında Avrupa savaşının dünyaya
yayılması bu şekilde gerçekleşmiştir. ABD’nin çıkarma yapması Kuzey Afrika’da Mihver
kuvvetlerinin yenilgiye uğramasına neden olacaktır.
Kuzey Afrika’dan İtalya’ya geçen Müttefikler Eylül 1943’te İtalya’ya ateşkes
antlaşması imzalatır. Mussolini artık devrilmiştir. Ancak Almanlar Nisan 1945’e kadar
dayanacaklardır. Almanlar ile SSCB arasındaki mücadele belki de Stalin’in isteği
doğrultusunda Amerikan ve İngilizlerin ortaklaşa açacağı bir Batı cephesi ile desteklenebilirdi.
Fakat, görünen o ki, SSCB’nin Almanlar ile mümkün olduğunca uzun süre çarpışması zımni
olarak istenmiş, iki tarafın da azami güç kaybı hedeflenmiştir.
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Batılı Müttefikler tarafından 6 Haziran 1944’te Normandiya çıkarması başlamış ve
sonrasında 7 Mayıs 1945’te Almanya resmen teslim olmuştur. Japonya ise 6 Ağustos Hiroşima
ve 9 Ağustos Nagasaki atom bombalarının ardından 2 Eylül 1945’te koşulsuz şartsız teslim
olmuştur. Böylelikle II. Dünya Savaşı sona ermiştir.

7.3. Dönemin Dış Politika Kararalıcıları
Savaş dönemi Türk dış politikasının gereğince değerlendirilmesi açısından dönemin
politikasını yönlendiren kadronun anlaşılması oldukça önemlidir. Bu kadro ana hatlarıyla
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Cumhurbaşkanı

İsmet İnönü

Hükümetler

Dışişleri Bakanı

II. Refik Saydam Hükümeti

Şükrü Saracoğlu

(3 Nisan 1939 - 9 Temmuz 1942)

(11 Kasım 1938 - 13 Ağustos 1943)

I. Şükrü Saraçoğlu Hükümeti

Numan F. Menemencioğlu

(11 Kasım 1938 – (9 Temmuz 1942 - 9 Mart 1943)
22 Mayıs 1950)
II. Şükrü Saraçoğlu Hükümeti
( 9 Mart 1943 - 7 Ağustos 1946)

(13 Ağustos 1943 - 25 Haziran 1944)
Hasan Saka
(13 Eylül 1944 - 10 Ekim 1947)

Türkiye, II. Dünya Savaşı döneminde tarafsız kalmamış fakat savaş dışında kalma
yönünde bir tutum sergilemiştir. Sonuç itibariyle, Türkiye’nin o dönemdeki dış politikası
“savaşa girmeme” üzerine kuruludur.
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İsmet İnönü

Refik Saydam

Şükrü Saraçoğlu

7.4. Üçlü İttifak - “Ankara Paktı”
Almanya’nın 15 Mart 1939’da Çekoslovakya’yı, ardından İtalya’nın 7 Nisan 1939’da
Arnavutluk’u işgal etmesi, Türkiye’yi Mihver devletlerinin saldırganlığı karşısında güvenlik
arayışına itmiştir. 12 Mayıs 1939’da İngiltere ile bir deklarasyon imzalanmıştır. Bu
deklarasyona göre iki taraf kendi milli güvenlikleri için bir ittifak antlaşması imzalayacaklardı.
Öte yandan Hatay sorununun çözülmesinin ardından da Fransa ile 23 Haziran 1939 tarihinde
bir deklarasyon imzalanmış, taraflar Akdeniz’de bir savaş çıkması durumunda yardımlaşmaya
yönelik niyet beyanında bulunmuşlardır.
Doğu Anadolu ve Balkanlarda saldırıyı durdurabilmek amacıyla Türkiye, SSCB ile de
bir antlaşma imzalama girişiminde bulunmuştur. Görüşmeler sürerken SSCB 23 Ağustos 1939
tarihinde Almanya ile anlaştığını belirterek müzakerelerden çekilmiştir. Cumhuriyetin
kuruluşundan beri dostane ilişkiler geliştirilen SSCB ile ilişkilere yönelik tedirginlik ortaya
çıkmıştır. SSCB ile İngiltere’yi yakınlaştırma politikası güdecek olan Türkiye; İngiltere ve
Fransa ile imzalayacağı Üçlü İttifak antlaşmasını SSCB’ye bildirerek onayını almak istemiştir.
Savaşın başlamasından hemen sonra ise SSCB’nin daveti üzerine 25 Eylül 1939’da Dışişleri
Bakanı Şükrü Saraçoğlu Moskova’ya gitmiştir. 23 gün süren görüşmelerde Montrö ve Üçlü
İttifak üzerinde Rusların istediği değişiklikler nedeniyle sonuç alınamamıştır.
II. Dünya Savaşı’nın başlamasının ardından SSCB ile ilişkilerin de olumsuz yönde
değişmesi Türkiye’yi İngiltere ve Fransa ile devam eden görüşmeleri hızlandırmaya ve Ankara
Paktı olarak da anılan Türkiye, İngiltere ve Fransa Arasında Karşılıklı Yardım Antlaşması’nı
imzalamaya ve “Üçlü İttifak”ı gerçekleştirmeye zorlamıştır. Bu antlaşma ile Türkiye, Doğu
Akdenizi ve Balkanları korumak niyetindedir. 19 Ekim 1939 tarihli ittifak antlaşmasıyla birlikte
SSCB, Türkiye’ye yapmakta olduğu petrol sevkiyatını durdurmuştur.
Türkiye, antlaşmanın 2 numaralı protokolüne dayanarak savaşa katılmadı ve
tarafsızlığını sürdürdü. Bu protokol daha yaygın kullanımda “Sovyet Çekincesi” olarak da
adlandırılır. İlerleyen süreçte Fransa’nın kesin yenilgisi, Türkiye’nin savaş dışında kalma
politikasını netleştirmiştir. İngiltere ise, Türkiye’nin Mihver saflarında olmasındansa savaş
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dışılığını yeğlemektedir. Türkiye’nin savaşa girmeyiş “bahane”si olarak görülen “Sovyet
Çekincesi” Batı’da, Türkiye’yi yaptığı ittifakın sorumluluklarını yerine getirmeyen bir ülke
olarak göstermiştir. Bu dönemde Türkiye savaş dışında kalmayı İngitere, Almanya ve SSCB
arasında bir denge politikası yürüterek başarmıştır.

7.5. II. Dünya Savaşın’da Türkiye’nin Dış Politika Hedefleri
II. Dünya Savaşı’nda Türkiye, üçü özel ikisi ise genel olmak üzere toplamda beş hedef
doğrultusunda dış politikasını sürdürmüştür. Başlıca ele alınması gereken genel iki hedefi işgale
uğramamak ve savaşa girmemektir. Bu hedefler doğrultusunda II. Dünya Savaşı’nda Türkiye
“non-belligerent” bir devlet olarak karşımıza çıkmaktadır.
İlk olarak Fransa’nın erken gelen yenilgisi Türkiye’yi zor duruma sokmuştur. Ekim
1939’da İngiltere ve Fransa ile yapılan Üçlü İttifak’ta Türkiye’nin hedefi hem Alman
saldırılarının karadan ve hem de İtalyan saldırısının denizden Fransa tarafından meşgul edilmesi
ve engellenmesiydi. Erken gelen bu Fransız yenilgisi Türkiye’nin Üçlü İttifak’tan beklentilerini
büyük ölçüde sekteye uğratmıştır. Bu durumun ardından Türkiye’yi zor durumda bırakan iki
gelişme meydana gelir. İlk olarak 10 Haziran 1940 tarihinde İtalya savaşa girer. Böylelikle
savaşın alanı Akdeniz’e doğru genişlemiş olur. İkinci endişe verici gelişmeyse kara sınırında
Mart 1941’de Alman ordusunun bulunmasıdır. Tüm bu endişe verici ortamda Türkiye, Üçlü
İttifak olarak anılan Ankara Paktı’nın Fransa’nın yenilgisiyle geçerliliğini yitirdiği tezi
doğrultusunda bahane gösterecek ve savaşa girmeyecektir. Türkiye bu hamlesiyle,
Akdeniz’deki İtalyan tehdidinden ve Batı sınırındaki Alman tehdidinden böylelikle uzak
kalmayı başarabilmiştir.
İkinci gelişmeyse, Almanya’nın Haziran 1941’de SSCB’ye saldırması olmuştur. Bu
gelişme, Türkiye’yi “Polonya Sendromu” şeklinde ifade edilen en büyük korkusundan, yani
Almanya ile SSCB arasında ortak bir işgalden kurtarmıştır.
Üçüncü gelişme ise, Şubat 1943’te Almanların Stalingrad’da kesin yenilgiye uğramaları
ve bundan sonra artık toparlanamamaları olmuştur. İki olası büyük tehdit olan Almanlar ile
SSCB’den birinin savaşı kaybetmesi demek, Rus tehdidini tekrar gündeme getirmiştir. Esasında
Türkiye, bu bahsi geçen iki gücün de kesin bir zafer kazanmasını ya da kaybetmesini
istemiyordu.
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7.6. Almanya ve SSCB’nin Türkiye’den Talepleri
22 Haziran 1941’de Almanların Sovyetlere saldırısı savaşın yeni bir safhasıdır ve bu
dönem Türkiye açısından çok daha zorlu bir sürece işaret etmektedir. Savaşan taraflar
Türkiye’ye savaş dışı konumunu kendi lehlerine terk etmesi doğrultusunda hatırı sayılır bir
baskı yapmaktalardır. Önceleri Rusya ve Kafkasya cephelerinde başarılı olan Almanya’nın
baskısı vardır. 1942 yılı sonlarında savaş yön değiştirince gerek SSCB gerekse de İngiltere,
Türkiye’nin Almanya’ya savaş ilan etmesini istemişlerdir.
Almanya’nın Balkanlarda ilerleyerek Türk sınırına dayanması bir yandan, İtalya’nın da
Yunanistan’a saldırması diğer yandan, Türkiye’nin kaygılarını artırmaktadır. Öte yandan
İngiltere de Türkiye’yi Müttefikler yanında savaşa sokmak adına “Polonya Sendromu”
propagandası yapmaktadır. Bu sendromun en kısa açıklaması Almanya ve SSCB tarafından
işgale uğrama korkusudur. Türk yetkililer bu nedenle bir hayli endişelenmişlerdir.
1941 yılında, bir yanda Yunanistan ve Bulgaristan Mihver devletleri işgalinde, bir diğer
yandaysa Irak’ta İngilizler aleyhinde hareketler sürmektedir. İngiliz ve Fransız askerleri
bölgede çarpışmaktadır. İran ise henüz savaşa girmemiştir. Bu dönemde İngilizlerin etkisiyle
SSCB ile Türkiye ilişkileri yumuşamaya başladı ve SSCB, 19 Aralık 1925 Dostluk ve
Saldırmazlık Paktı’nın yürürlükte bulunduğunu belirtiyordu. Böylece savaşın henüz başında
bozulan Türk-Sovyet ilişkileri yeniden iyileşmeye başlamıştır.
1939-1940 döneminde Almanya’nın cephelerde aldığı başarılı sonuçlar ortadadır.
İngiltere’nin yoğun ısrarlarına rağmen Türkiye’nin bu dönemde Balkanlar’da Mihver
devletlerine karşı bir cephe açmamış olması Türk-Alman ilişkilerinde olumlu bir etki
yaratmıştır. Bunun sonucu olarak da 12 Haziran 1940 tarihinde, iki ülke arasında 42 milyon
mark değerinde mal alışverişi yapılması kararlaştırıldı ve ardından da 25 Temmuz 1940
tarihinde Türk-Alman Ticaret Antlaşması imzalandı. Ancak savaş sanayii açısından kritik
öneme sahip krom satışı bu antlaşmanın dışında tutuldu.
Büyükelçi Von Papen aracılığıyla kurulan diplomatik temaslar neticesinde 18 Haziran
1941 tarihinde, Türk-Alman Dostluk Antlaşması imzalanır. Almanya, on yıllık bu antlaşmayla
Türkiye’ye saldırmayacağını belirtirken, Türkiye de böylece tarafsızlığını sürdürme imkanı
sağlamıştır. Türkiye açısından “mevcut yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla” kaleme alınmış
ve imzalanmış bu metin; 1939 Üçlü İttifak’ına ve 1925 Türk-Sovyet Saldırmazlık
Antlaşması’na da sadık kaldığını ortaya koymaktadır. Böylece Türkiye, iki blok ile de asgari
iyi ilişkiler kurmuş, savaş dışılığını sürdürmüştür.

7.7. Savaşın Son Dönemi ve Konferanslar
1942 sonlarında Türkiye’nin savaşa girmesi doğrultusunda Almanya’nın baskısı
azalırken, Müttefiklerin baskısı artacaktır. 14 Ocak 1943 tarihli Casablanca Konferansı’nda bir
araya gelen ABD Başkanı Roosevelt ile İngiliz Başbakanı Churchill, savaşın düşmanın kayıtsız
şartsız teslimiyetine kadar sürdürülmesine karar verirler. Görüşme’de Türkiye’nin savaşa
katılması doğrultusunda görüş birliği vardır. Churchill tarafından durumun Türkiye’ye
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bildirilmesine karar verilir. Bu doğrultuda gerçekleşen 30 Ocak – 1 Şubat 1943 Adana
Konferansı’nda İnönü ile Churchill görüşür. Türkiye’nin iki çekincesi vardır. İlk olarak Sovyet
Rusya’dan çekinmektedir. Churcill, yeni kurulacak uluslararası örgütün olası Rus saldırısından
Türkleri koruyacağını ifade eder. İkinci çekinceyse Türk ordusunun eksikleridir. Bu noktada
ise ABD ve İngiltere, Türkiye’ye yardım sözü verir.
1943 yılında savaşın rengi iyiden iyiye değişmiş, Müttefikler avantajı eline almıştır.
Kuzey Afrika’da ABD müdahalesiyle başarı elde eden Müttefikler bu ordunun sevkiyatının
yönü konusunda anlaşmazlık yaşar. 12-16 Mayıs 1943 tarihlerinde Washington’da bir araya
gelen Churchill ve Roosevelt arasında görüş ayrılığı vardır. İkinci cephenin açılacağı yerin
Balkanlar olmasını Churchill savunurken, Roosevelt Normandiya’da ısrar etmektedir.
Anlaştıkları noktaysa, Türkiye üzerinden bir hava saldırısı yapmak konusunda Türkiye’ye baskı
yapılmasıdır. Hava saldırısının hedefi Romanya’nın petrol tesisleridir. Bu görüş ayrılıklarının
gölgesinde 11-24 Ağustos 1943 tarihinde Quebec’te toplanan bir diğer konferansta cephenin
Normandiya’dan açılmasında uzlaşılır. Ekim 1943’te yapılan Moskova Konferansı
Normandiya cephesinin denizden çıkarma yöntemiyle açılacağını netleştirmekle birlikte,
Türkiye’ye sene sonuna kadar Almanya’ya savaş ilan etmesi tavsiye edilmiştir. Bu kararlar, 56 Kasım 1943 tarihinde I. Kahire Konferansı’nda İngiliz Dışişleri Bakanı Eden tarafından Türk
mevkidaşı Menemencioğlu’na iletilir. Türkiye, bu teklifi tatlı sert tehditlere rağmen reddeder.
Eden, Sovyetlerin Türkiye üzerinde yayılmacı bir politikası olmadığını, olsa bile Türkiye’nin
savaş dışılığının bunu önleyemeyeceğini, fakat İngiltere ile ilişkilerini gerginleştireceğini
belirtir.
Tahran Konferansı; Roosevelt, Stalin ve Churchill’in katılımıyla 28 Kasım - 1 Aralık
1943 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Ruslar ikinci cephenin açılması konusunda ısrarcı
olmuş ve tarih olarak 1 Mayıs 1944 tespit edilmiştir. Bunun dışında üç lider, Türkiye’nin yıl
sonuna kadar savaşa katılmasına karar vermiştir. Ardından düzenlenen 4-8 Aralık 1943 tarihli
İkinci Kahire Konferansı’nda Türkiye’nin savaşa katılımı halinde galip devletler yanında yer
alarak barış görüşmelerin elinin güçlü olacağı, aksi halde savaş sonrası gelişmelere seyirci
kalacağı belirtilmiştir. Ocak-Şubat 1944 döneminde Türk ve İngiliz askeri heyetlerinin
görüşmeleri, İngilizlere göre Türklerin çok fazla şey istemeleri nedeniyle kesildi. 2 Mart
1944’te İngiltere, 1 Nisan 1944’teyse ABD Türkiye’ye yaptıkları silah ve malzeme yardımını
durdurdular.
5 Haziran 1944 tarihinde Boğazlardan Karadeniz’e Alman savaş gemilerinin geçişinin
yarattığı kriz Dışişleri Bakanı Menemencioğlu’nun istifasını getirdi. İlerleyen dönemde
Ankara, Almanya’nın askeri durumunun kötüleşmesi ve Müttefiklerin ısrarıyla, 2 Ağustos 1944
tarihinde TBMM aldığı karar ile Almanya ile tüm ilişkileri kesmiştir. Müttefiklerle bozulan
ilişkilerde yeniden bir olumlu hava yaratılmıştır.
6 Haziran 1944 tarihinde Normandiya Çıkarması ile iki cephe arasında sıkışan
Almanya’nın durumu iyice zorlaşmıştır. Türkiye’nin en büyük çekincesi olan SSCB, Kasım
1944’te Bulgaristan ve Romanya’ya girmiştir. Türkiye’nin endişelerini haklı çıkarır şekilde 9
Ekim 1944’te, Yüzdeler Antlaşması ya da Churchill-Stalin Oranlar Uzlaşısı olarak adlandırılan
antlaşmayla Güneydoğu Avrupa nüfuz bölgelerine göre paylaştırılır.
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4-11 Şubat 1945 tarihlerinde Yalta Konfreansı’nda, Nisan sonunda San Fransisco’da
toplanacak Birleşmiş Milletler Konferansı’nda sadece 1 Mart 1945 tarihine kadar Almanya ve
Japonya’yla savaş durumunda olan devletlerin kurucu üye olabilecekleri karara bağlanır. Bunun
üzerine Türkiye, 23 Şubat 1945 tarihinde Almanya ve Japonya’ya savaş ilan eder. Türkiye’nin
bu “göstermelik” savaş ilanı kararı, BM Konferansı’na kurucu üye olarak katılma amacı dışında
bir anlam taşımamaktadır.

(Birleşmiş Milletler San Fransisco Konferansı -1945)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
I. Dünya Savaşı sonunda yapılan antlaşmaların, II. Dünya Savaşı’na etkilerini
değerlendirerek başladık. Savaş öncesinde Almanya, İtalya ve Japonya’nın yayılmacı bir
politika takip etmelerini ele aldık. Tüm bu yayılmacı, saldırgan politikalara karşı, Milletler
Cemiyeti’nin yetersiz kaldığını vurguladık. Bu ortamda Mihver ve Müttefik devletler grubunun
ortaya çıkışını inceledik. Almanya’da Hitler’in iktidara geliş sürecini, Versailles
Antlaşması’nın yaptırımlarından kurtulma aşamalarını, Avusturya’yı ilhak etmesini sırasıyla
ele aldık.
Almanya’nın SSCB ile ortaklaşa şekilde Polonya’yı işgal etmesiyle, İngiltere ve Fransa
tarafından Almanya’ya savaş ilan edilmesi yoluyla II. Dünya Savaşı’nın başladığını öğrendik.
Almanya’nın kısa sürede Avrupa’nın büyük bir bölümünü ele geçirdiğini ve Fransa’yı işgal
ettiğini gördük. Ardından Hitler’in yoğun hava saldırılarına rağmen İngiltere’yi yenememesi
üzerine SSCB topraklarını işgal etmek istemesini değerlendirdik. Sovyetlerin, Alman
ilerleyişini durdurmalarını ve bunun II. Dünya Savaşı’ndaki kırılma noktası değerindeki yerini
irdeledik. Öte yandan II. Dünya Savaşı’nda Kuzey Afrika’daki gelişmeleri, ABD’nin savaş
sırasında takip ettiği politikayı, ABD’nin II. Dünya Savaşı’na girmesinin nedenlerini, Pasifik
üzerinde Japon - ABD savaşlarını değerlendirdik.
Nihayetinde, II. Dünya Savaşı’nın sona ermesini ve bununla birlikte II. Dünya
Savaşı’nın dünya üzerindeki siyasi, ekonomik ve toplumsal sonuçlarını çok yönlü bir bakış
açısıyla değerlendirme imkanı bulduk. Ayrıca, II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’nin takip
ettiği dış politikanın özelliklerini, Mihver ve Müttefik devletlerin Türkiye’yi kendi yanlarında
savaşa sokmak istemelerini ve elbette ki, II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’de meydana getirdiği
ekonomik, toplumsal ve kültürel sonuçlarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)

II. Dünya Savaşı’nın çıkmasından belirtilenlerden hangisinin etkisi yoktur?

a.

Almanya’nın Versailles Antlaşması’nı bozması

b.

İngiltere’nin Kuzey Afrika’daki planları

c.

Almanya ve Fransa arasındaki anlaşmazlıklar

d.

Almanya’nın dünya üzerindeji planları

e.

Fransa’nın Avrupa’da söz sahibi olmasının etkileri

2)

1941 yılında Newfoundland Konferansı hangi iki ülke arasında olmuştur?

a.

ABD-Fransa

b.

ABD-İngiltere

c.

İngiltere-Fransa

d.

Almanya-Sovyetler Birliği

e.

ABD-Sovyetler Birliği

3)
II. Dünya Savaşı’nda Stalingrad, hangi yılda Almanlar tarafından kuşatılmaya
başlanmıştır?
a.

1939

b.

1940

c.

1941

d.

1942

e.

1943

4)

Aşağıda sayılan devletlerden hangisi II. Dünya Savaşı’na en geç katılmıştır?

a.

Japonya

b.

Sovyetler Birliği

c.

Türkiye

d.

İtalya
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e.

Fransa

5)
II. Dünya Savaşı’nda aşağıdaki devletlerden hangisi önce Almanya’nın yanında
savaşa katıldıktan bir süre sonra Almanya’ya savaş ilan etmiştir?
a.

İtalya

b.

Belçika

c.

Fransa

d.

Hollanda

e.

ABD

6)
1943 yılında yapılan Tahran Konferansı’na aşağıdaki liderler üçlüsünden hangisi
katılmıştır?
a.

İsmet İnönü – Roosevelt – Mussolini

b.

Mussolini – Hitler – Rıza Şah Pehlevi

c.

Roosevelt – Churchill – Stalin

d.

Rıza Şah Pehlevi – de Gaule – İsmet İnönü

e.

Mussolini – Hitler – İsmet İnönü

7)
Churchill ve Roosevelt’in katıldığı Casablanca Konferansı hangi yılda
gerçekleşmiştir?
a.

1938

b.

1939

c.

1940

d.

1941

e.

1942

8)
değildir?

Aşağıdaki devletlerden hangisi Birleşmiş Milletlerin kurucu üyelerinden

a.

Fransa

b.

ABD

c.

SSCB
167

d.

İtalya

e.

Çin

9)
Aşağıda sayılan devletlerden hangisi II. Dünya Savaşı sonucunda toplanan Paris
Barış Konferansı’na katılmamıştır?
a.

Portekiz

b.

İzlanda

c.

İtalya

d.

Lüksemburg

e.

Türkiye

10)

Aşağıdaki devletlerden hangisi NATO’nun kurucu 12 üye ülkesi arasında yer

a.

Portekiz

b.

İzlanda

c.

İtalya

d.

Lüksemburg

e.

Türkiye

almaz?

Cevaplar
1.) b 2.) b 3.) d 4.) c 5.) a 6.) c 7.) d 8.) d 9.) d 10.) e
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8. DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI
1950-1960
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1950’li yıllarda Türkiye’nin iç ve dış politikasında belirleyici bir kopuş yaşanmış,
Türkiye Cunhuriyeti, kuruluşundan sonra ilk defa Soğuk savaş döneminde hem iç siyasal,
iktisadi ve kültürel sisteminde, hem de dış politikasında temel bir değişim içerisinden geçmiştir.
İkinci dünya savaşının sonuna kadar ulusal egemenlik ve bağımsızlığına, yurtta ve dünyada
barışa önem veren Türkiye, 1950’li yıllardan sonra ABD’nin kurduğu NATO ittifakında yer
alarak, Sovyet Rusya ile iyi komşuluk ilişkilerini sona erdirmiştir. İki kutuplu sistemde denge
politikasını sürdüremeyen Türkiye, yine Batı’da yer almış, ancak bu tercihiyle kendisini yakın
savaş tehditine açık hale getirmiştir. Bu dönem Türkiye’nin iktisadi, kültürel ve askeri
yapısından hızlı ve kararlı bir Amerikanlaşma tarzında modernleşme dönemi olarak
tanımlanabilir. ABD’nin Truman, Marschal, IMF, Kore savaşı vb. askeri ve ekonomik kredi ve
yardımları Türkiye’nin hem iç hem de dış politikalarını yakından belirlemiştir. Diğer yandan,
Türkiye’de onlarca ABD askeri üs ve tesisisn açılması, nükleer füzelerin yerleştirilmesi ve
ABD askeri personeline geniş imtiyaz ve tavizlerin verilmesi, Türkiye’nin güvenliğini yakından
etkilemiş, Anadolu olası bir ABD-SSCB savaşına açık hale gelmiştir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Uluslararası Ortam’da temel değişim hangi düzeyde meydana gelmiştir, nedir?

2)

Ulusal Ortamda neler değişti ve dış politikayı nasıl etkiledi?

3)

“Çıplak Olsa da Silahlı”: Türkiye-ABD ilişkileri Türkiye’nin dış politikasında

neleri değiştirdi? NATO’ya nasıl üye olundu? Kore savaşına katılmak şartmıydı?
4)

“ABD’nin müttefikten de öte müttefiki” Türkiye söylemi dış politikada ulusal

bağımsızlık ve egemenliği nasıl etkilemiştir?
5)

Stalin: “Eğer Türkler Sovyet dostluğunu istiyorlarsa bunu dile getirsinler…”

çağrısı neden cevap bulamadı? İki ülke ilişkileri hangi krizlerden geçti?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Uluslararası
sistemdeki Sistem analizi yapmak
değişimin Türkiyenin dış
politikasına etkisi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Konuya ilişkin
okuyarak

literatürü

İç-Dış politika etkileşimi İç-dış politika bağlantısını Konuya ilişkin
Türkiye’nin dış politikasında analiz etmek
okuyarak
nasıl yaşandı?

literatürü

ABD ile askeri, ekonomik ve ABD’nin
dış
politika Konuya ilişkin
siyasi ilişkiler Türkiye’ye stratejilerini öğrenmek
okuyarak
neler
kazandırdı,
neler
kaybettirdi?

literatürü

SSCB ile ilişkilerde temel Denge politikasının önemini Konuya ilişkin
dinamikler
ve
krizlerin kavramak
okuyarak
gelişimi

literatürü
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Anahtar Kavramlar


Kore Savaşı



Truman Doktrini



Marshal Yardımı



IMF borcu



ABD askeri tesisleri



U-2



Jupiter füzeleri krizi



Kızıl Tehdit



NATO



Demokrat Parti
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Giriş
1945-1960 yılları arası iki kutuplu uluslararası sistemin ve iki büyük güç: SSCB ve ABD
arasında bloklaşmanın ve kutuplaşmanın en sert biçimde yaşandığı döneme denk gelmektedir.
ABD ve SSCB’nin uluslararası sistemin karşıt iki büyük gücü olarak yükseldiği bu dönemde,
2. Dünya savaşına kadar uluslararası sistemin merkezinde yer alan ve dünya siyasetini
yönlendiren Avrupa, hem iki büyük gücün etki allanları arasında bölündü, hem de bölgesel altsistem olarak uluslararsı politikada yerini aldı. İki farklı siyasal ideoloji ve iki farklı
sosyoekonomik sistem uygulayan ABD ve SSCB, bir yandan nüfuz alanlarını genişletmeye ve
dünyayı paylaşmaya devam ederken, diğer yandan da uzay ve askeri teknolojisinde sert
silahlanma yarışı içerisine girdiler. ABD, NATO askeri ittifakını kurarken, SSCB de Varşova
Paktı olarak anılan askeri ittifakını kurdu. Böylece uluslararası sistemde iki büyük savunma
ittifakı kurulmuştu: Birisi ABD liderliğinde kapitalist gelişme modelini ve liberal demokrasiyi
savunan Batı Bloğu, diğeri de devlet planlamasına dayalı sosyalist gelişme modelini
benimseyen SSCB liderliğindeki Doğu Bloğu. Her iki blok lideri devlet de, ABD ve SSCB,
Avrupa’nın bölünmesine, Doğu Avrupa’da Berlin Duvarı’yla Almanya’nın ve Uzak Doğu’da
Kore’nin bölünmesine yol açan sert nüfuz alanlarını genişletme politikası başlatmışlardı. Soğuk
savaş olarak adlandırılan bu dönem 1960’a kadar iki bloğun içerisinde veya dışında kalan
devletlerin dış politikalarını belirledi.
Demokrat Parti dönemi dış politikası iki kutuplu uluslararası sistemde izlenebilecek dış
politikalar ve bu politikaların karşı karşıya kaldıkları handikaplar, zayıflıklar ve olanaklar
açısından verimli bir dış politika dönemi oluşturmaktadır. Blok politikasının iç siyasal
tercihlerle bütünleşmesi, dış politikada bağımlılık ve edilgenliğe yol açabilmekte ve bağımız
dış politikanın izlenmesini zorlaştırabilmektedir.
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8.1. Uluslararası Ortam
Doğu ve Batı bloklarının rekabetine sahne olan 1950-60’lı yıllar, Doğu Avrupa’da
Stalin’in sert toprak ve nüfus reformlarının uygulandığı bir dönemi, ABD’de ise McCarthy’nin
sert Sovyet-karşıtı tedbirlerinin uygulandığı, karşılıklı olarak iki süpergücün kendi bloklarının
etraflarına siyasi ittifaklaşmalarla güvenlik kuşakları ördükleri, bu bağlamda da, her iki blokta
da yoğun insan hakları ihallerinin yaşandığı bir süreç olarak yaşanmıştır.
ABD, SSCB’ye karşı psikolojik, askeri ve iktisadi politikalar uygulamıştır. A.B.D.’de
McCarthycilik, Kızıl tehdit olarak tanımlanan Sovyetlerin genişleme stratejisi karşısında
ABD’de ve Batı Bloğu ülkelerinde NATO, ABD ve kapitalist rejime sadık yurttaşlar ve
devletler inşa etmek amacıyla ABD ve Batı kamuoyunu Komünist tehdit ile korkutma stratejisi
uygulamış, farklı ve karşıt görüşleri olan ABD vatandaşları ve 3. Dünya ülkeleri komünist ajan
olarak tehdit edilmiş, tutuklanmış ve yargılanmıştır. Böylece komünizmin uluslararası alanda
etkisine karşı psikolojik savaş yürütülmüştür.
Yunanistan’daki iç savaşı ve Türkiye, Ortadoğu ve Balkanlar’daki iç siyasal
mücadelelerin Sovyetler lehinde sonuçlanmasından endişelenen ABD, bu coğrafyalara Truman
Doktrini adıyla bilinen askeri yardım başlatmıştır. Doğu Blokunu güneybatıdan kuşatmayı
hedefleyen bu askeri yardımlar, bir yandan Sovyet rejiminin genişlemesini önleyecek bir
güvenlik kuşağının kurulmasını ve bu güvenlik kuşağındaki ülkelerin Amerika’nın beklentileri
yönünde askeri modernizasyonunu hedeflemiştir. Son kertede, 1960 yılına kadar devam eden
bu askeri yardımlar, olası ABD-SSCB sıcak savaş olasılığını Akdeniz ve Ortadoğu
coğrafyasına taşırken, ABD’nin silah endüstrisi için de büyük silah pazarı sağlamışlardır.
ABD’nin bu askeri tedbirleri 1949’da NATO’nun kurulmasıyla küresel düzeyde yayılmaya
başlamışlardır. ABD’nin bu askeri ittifaklaşma girişimine karşı çıkan SSCB de, Doğu Bloku
ülkeleri arasında askeri yardım ve koordinasyonu öngören Varşova Paktını kurmuşlardır.
Her iki blok liderinin kendi blok üyeleri arasında birlikteliği arttırmak için ekonomik
işbirliği ve yardım programları da başlattığı dikkati çekmektedir. ABD komünist bloğa
ambargo uygularken, bloklararası ticarete son verilmiş ve kendi iktisadi örgütlerini kuran
ekonomik bloklaşmaya gidilmiştir. ABD, IMF ve Dünya Bankası gibi finansal yapıları
kurarken, Doğu Blokunda da COMECON ilan edilmiştir. Savaşın hemen sonrasında, ABD
tarafından ilan edilen “Marshall Yardımı” her nekadar bölgesel sistem düzeyine inen Avrupa
ekonomisini toparlamayı hedeflemişse de, esasen ABD’nin Doğu Blok’una sınır olan Batı
Bloku ülkelerinde hegemonyasını pekiştirmeyi amaçlamıştır.

8.2. Ulusal Ortam
Uluslararası sistemde hızla radikalleşen bu kutuplaşma ve blok mücadelesi Sovyetler
Birliği ile sınırı olan Türkiye’de büyük endişelere yol açmış ve ülkenin hem iç siyasi ve iktisadi
dinamiklerini hem de dış politika tercihlerini etkilemiştir. Özellikle,
Demokrat
Partinin
iktidara geldiği 1950 yılından sonra Türkiye’nin, gerek ekonomik sistemini, gerekse de ulusal
güvenlik ve dış poltikasını ABD ve Batı Bloğu’na entegrasyon çabası bağlamında değiştirdiği
ve Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan ekonomide devletçi ve ithal ikameci kalkınma, yerel
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sanayileşme ve savaşta tarafsız kalmayı esas alan “Yurtta sulh, dünyada sulh” odaklı dış
politikanın terk edildiği dikkati çekmektedir. Demokrat Parti döneminde Türkiye Soğuk savaşta
taraf almış ve aynen 2.Abdülhamid döneminde veya 1. Dünya savaşı döneminde olduğu gibi,
Soğuk savaşın bir tarafı olmuştur.
Savaş sonrasında ABD’nin yürüttüğü ABD güdümlü bir serbest piyasa modeli ve askeri
güvenlik ihraç etme politikası Sovyetler Birliği ve Ortadoğu ile en uzun sınırı olan Türkiye’de
destek bulmuş ve askeri gücünü ve ekonomisini güçlendirmek isteyen Türkiye, ABD’nin
önerdiği gelişme ve güvenlik modellerini uygulamaya koymuştur.
“Büyük Türk Dostu” Thornburg’un açıklamalarında yansıma bulan bu iktisadi kalkınma
modeli, devletçiliğin terk edilmesini, devletin elindeki işletmelerin ve her türlü iktisadi varlığın
özelleştirilmesi ile yabancı sermayenin girişini teşvik etmek üzere yerli sermaye ile “eşit”
hakların sağlanmasını öngören düşük enflasyon ile yavaş ve aşamalı kalkınmaya dayanmıştır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında hızla uygulanan yerli sanayileşme terk edilirken, tarım teşviklerine
dayalı ekonomiye öncelik verilmiş, “Köylünün cebine para girmiştir”. Özellikle 1957 yılına
kadar Türkiye Avrupa ülkelerine yoğun tarım ürünleri ihracatında bulunmuş, karşılığında da
Avrupa ülkelerinden ve ABD’den hazır ürün veya teknoloji satın almıştır. Bu dönemde Türkiye,
ABD’nin sanayi malları ve tarım makineleri için bir pazar haline gelmiştir.
Bu yıllar Demokrat parti’nin oy kaynağı olan tarım üreticilerinin hızlı bir şekilde yüksek
gelir elde ettikleri bir dönem olmuştur. Ülkede kişi başına gelir 1953 yılında %28 artarken,
1954 seçimlerinde Demokrat Parti’nin milletvekili oranı %58 arttı. 1957 yılına geldiğinde tarım
ihracatı ikiye katlanmış ve Türkiye 1950’li yıllarda Avrupa’nın Manavı olarak anılır olmuştur.
Bu dönemde verimli çalışmasına rağmen, Demir –Çelik gibi bazı stratejik işletmeler özel
sektöre devredilmiş, ülkedeki yatırımlar dış pazarın beklentilerine göre yönlendirilmiştir. Bu
bağlamda, demiryolu yapımına son verilirken, ABD’nin sağladığı Marshal Yardımı koşulları
bağlamında karayolları yapımına geçilmiş, daha sonra da bu yollar gerek ABD’den ithal edilen
otomobiller, gerekse de ABD’nin Anadolu’da açtığı 92 askeri üs ve tesise erişimi
kolaylaştırmıştır.
Bununla birlikte, ülkede lüks tüketimin hızla artması, pahalı teknoloji ve hazır lüks
mamül ithalatını hızla yükseltirken, ucuz tarım ürünleri ihracatı, dış ticaret açığındaki büyümeyi
dengelemeye yetmemiştir. Ülkeye ABD kaynaklı 3 milyar ABD doları değerinde askeri ve
altyapı koşullu mali yardımın girmesine rağmen, Türkiye’nin ABD’ye ve IMF’e borçlanması
hızla artmıştır. Öyle ki, 1947 yılında 21 milyon ABD Doları olan dış ticaret açığı, 1960’da 147
milyon ABD Dolarını bulmuştur. Söz konusu dönemde, ilk defa IMF’ten yüklü borç talebinde
bulunan Türkiye’de sürekli hale gelen dış borçlanma 1949-1960 yılları arasında 1 milyar ABD
Dolarına ulaşarak 8,5 kat artmış, IMF ve Dünya Bankası Türkiye’nin borç taleplerini
reddederken, Türkiye borç erteleyen ilk IMF kredisi kullanan ülke olmuştur. Özelllikle 1954
yılından sonra ekonomi hızla yörüngesinden çıktı ve Türkiye ilk devalvasyonunu yaşamak
durumunda kaldı. Peki bu kadar dış yardıma rağmen bu duruma nasıl gelindi?
İlk 4 yılda yaşanan tarımsal büyümenin verdiği özgüven ile 1954 yılından sonra
hesapsız bir açılma yaşanmaya başladı. Plansız ve kontrolsüz tarım politikası sonucunda
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üretilen tarım fazlası, tarım ürünlerinin fiyatlarını düşürdü. Avrupa ülkeleri de kendi tarımsal
kalkınmalarını planlı bir şekilde uygulamaya başlamışlardı. İhracat geliri hızla azalırken,
ihracat hem daha pahalı, hem de daha da fazla çeşitlenmiş oldu. Yerli teknoloji ve sanayi
üretiminin terk edilmesi, ABD’den pahalı otomobil, petrol vb. teknoloji ve lüks mal ithalatını
zorunlu hale getirdi. Türkiye tam anlamıyla dünya ekonomik sisteminin çevre ülkesi haline
gelmiş ve merkez ekonomilerle sürekli açık veren bir eşitsiz bağımlılık içerisine girmişti. Para
rezervlerinin tükenmesi üzerine para basılmaya başlandı, bu da doğal olarak Türkiye iktisat
tarihinde enflasyon dönemini başlattı. Enflasyon 1952’de % 0.8 iken, 1957’de % 19’a çıktı.
Tarım ürünlerinin fiyatı düşünce, tarımda üretim de düşmüş, dış borç büyüdükçe dış
kredi kaynakları da azalmış, ağır koşulları olan borç alımları başlamıştır. 1957 yılında devlet
“nal çivisi ithal edemeyecek duruma düşmüştür”. 1958 yılında uygulanan büyük devalüasyon
sonucunda dolar 2.80 TL’den 9 TL’ye çıkmıştır. Aynı yıl 250.000.000 ABD doları değerinde
yeni kredi alınmış, 600.000.000 dolarlık borç ödemesi ertelenmiştir. Bu olumsuz gelişmeler
sonucunda vergiler arttırılmış, KİT ürünlerine zam yapılmış, ve Türkiye IMF kotasını aşkın
borcu olup borç erteleyen ilk ülke olmuştur. Böylece IMF vb dış borçlara dayalı gelişme modeli
izlenmeye başlanmıştır. Tarım sektöründe işsizlik artarken, kente göçler ve kentlerde işsizlik
her geçen gün artmaya başlamıştır. Gecekondulaşmanın başlangıcı bu yıllara denk gelmektedir.

8.3. “Çıplak Olsa da Silahlı”: Türkiye-ABD ilişkileri
Cumhuriyetin kuruluşundan İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Türkiye’nin
hazinesinde güvenlik amacıyla 245 milyon dolarlık altın ve döviz rezervi biriktirilmişti. Savaşın
sonuna kadar tüm baskılara rağmen savaşın dışında kalması, genç Cumhuriyet’in ekonomik
açıdan büyük bir yıkıma uğramasını önlerken, ustaca bir askeri ve iktisadi diplomasiyle savaş
ekonomisine rağmen sınai üretime ve mali birikime devam etmesine fırsat vermişti. Avrupa
kıtasında birçok ülke savaşta gördükleri yıkımı ve zararı telafi etmenin yollarını ararken,
Türkiye oldukça istikrarlı bir ekonomiye sahipti. 1923 yılında bir Amerikan doları 80 kuruş
değerinde iken, 1946 yılında Türk lirasının bir Amerikan doları karşısındaki değeri 1,80 TL
idi.1959 yılında bir Amerikan doları 9 TL olmuştu.
Üstelik, iki savaş arası dönemde Rus sınayi yatırımları dışında, dış yardım akışı oldukça
sınırlıydı. Bu nedenle 2. Dünya savaşından hemen önce, özelllikle Gayrımüslim vatandaşların
hayatını karartan Varlık vergisi toplanmış, böylece olası savaşa sürüklenme durumunda
silahlanma için kaynak yaratılmaya çalışılmıştır. 100 milyon ABD doları değerinde askeri
yardım sağlayan 1947 Truman Doktrini’nden sonra ise, Türkiye’ye 3.174 milyon askeri ve
tarımsal altyapı yardımı girmiş, ancak bu paranın tamamına yakını ABD’nin dayattığı koşullar
bağlamında harcandığı için Türkiye’nin ekonomik gelişmesine katkı sağlamamıştır. Aksine,
ABD’nin verdiği kullanılmış askeri malzeme ve silahların bakımı için Türkiye aldığı
yardımların çok daha üzerinde harcama yapmak zorunda kalmıştır. Kaldı ki, NATO üyeliği,
Kore savaşı ve ABD üslerinin Kurulması bağlamında verilen yardımlar ABD’nin güvenlik
politikası bağlamında ABD tarafından harcanmıştır. Örneğin, ABD’nin Truman Doktriniyle
Türkiye’ye verdiği 100 milyon dolar (1 Dolar=2.80 TL) değerinde 2. Dünya savaşından kalma
silahların bakımı ve geliştirilmesi için Türkiye ABD’ye 400 milyon TL ödemek zorunda
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kalmıştır. Yine Marshal yardımıyla gelen paranın büyük bir kısmı ABD üs ve tesislerinin
kurulduğu illerde gereken otoyol ve altyapı çalışmaları için kullanılmıştır.
Yıl/lar

Yardım Adı

Kullanım Koşulu ve Şekli

Tutar
ABD Doları

1947

Truman
Doktrini

100 milyon

1948

Marshal
Yardımı

352 milyon

1952

Askeri malzeme ve silah
177 milyon: OECD ülkeleriyle
ticaret yardımı
175 milyon: ABD’den mal alımı
yardımı
84 milyon: borç
73 milyon şartlı hibe
ABD firmalarının ortaklığında
otoyol ve rıhtım yapımında kullanıldı

1949

Askeri Yardım

305 milyon

NATO üyeliği ve Kore savaşına
katılımla ilgili askeri harcamalar

Askeri yardım

1.550
milyon

1954 Askeri Tesisler Anlaşmasıyla
açılan 92 ABD üssünün kuruluş ve altyapı
çalışmaları

Tarımsal
malzeme
yardımı

867 milyon

TOPLAM

3.174 Milyon ABD Doları

1953
1954
1962
1954
1962

40.000 traktörü ve tarım fazlasını
kapsar

ABD’nin verdiği yardımlar13, Türkiye’nin sağ siyasi alanında büyük bir takdirle
karşılanmış ve ABD’ye olan hayranlık ve ilgili psikolojik ortam 1954 yılında Celal İnce’nin
yazdığı şiirde Türk dış Politikasında ABD’nin Kızıl tehdite karşı yürütülen özgürlük savaşı
bağlamında yükselişi açıkça görülmektedir:

13

Ayrıntılı Bkz: Baskın Oran, Türk Dış Politikası, 1. Cilt, İletişim Yayınları, 2003.
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2. Dünya Savaşı sonrası uluslararası sistemde derinleşen Soğuk savaş koşulları
Demokrat Parti tarafından büyük bir korku ile algılanmış ve ateist, komünist Sovyet rejimi
başlıca tehdit olarak saptanmıştır. Bu algılar da Türkiye’yi ABD ve Batı Bloğu’nun yörüngesine
sürüklemiş, Türkiye dibindeki “Kızıl tehdit” Sovyetler birliğine karşı Batı ittifakının içerisine
girmiştir. Bu bağlamda Demokrat Parti döneminde ABD “kusursuz bir kurtarıcı” olarak
görülmüş, Marshall, Truman ve NATO üyeliği bağlamında sağlanan askeri yardımlar
bağlamında Türkiye’nin iç ve dış politikaları ABD ve kısmen Batı Avrupa’nın beklentilerine
endekslenmiştir. Türkiye, topraklarını ABD üslerine açıp Jupiter füzeleri yerleştirirken, U-2
casus uçak olayında da görüldüğü gibi, olası ABD-SSCB sıcak nükleer savaşının da muharebe
alanına dönüşmüş, Türk halkı iki büyük gücün arasında sıkışmıştır.
Türkiye yönetiminin, ABD’nin öncülüğünü yaptığı Batı ittifakının şemsiyesi altına
girişini ve ABD’nin Anadolu’yu adeta askeri üsse dönüştürmesine göz yummasını veya
görememesinin açıklayan birçok sebebi söz konusudur. Bunların başında üstte de belirttiğimiz
Demokrat Parti’nin siyasal ideolojisi bağlamında Sovyet rejimini bir dini, siyasi ve askeri tehdit
olarak algılamasıdır. Diğer somut bir sebep ise, Stalin’in 1945-1946 yılları arasında Ankara’ya
verdiği notaların Türk dış politika elitinde yarattığı güvensizlik ve kaygılardır.
İkinci Dünya Savaşında savaş sonuna kadar savaş dışı kalan Türkiye, savaş sonunda
kaybetmeye başlayan Almanya’nın karşısında savaşa girmiş, bunun için de İngiltere ve
müttefikleri tarafından savaşın uzamasına sebebiyet vermekle eleştirilmişti. Türkiye’nin RusAlman savaşında Boğazlar’dan geçişleri kapatarak İngiltere’nin Sovyet Rusya’ya yardım
sağlamasını engelleyen Türkiye’nin bu tutumundan rahatsız olan Sovyet Rusya, savaş biter
bitmez, Mart 1945’de Türkiye’ye bir nota gönderdi. Molotov notada SSCB’nin 1925 Dostluk
Anlaşmasını feshettiğini açıklamış ve 1921 Doğu sınırlarını düzenleyen anlaşmanın revizyonu
ile Kars ve Ardahan’ın kendisine bırakılmasını istemiştir. Aynı dönemde Pravda, İzvestiya ve
Komunistıy gazetelerinde meşru toprak diye “Doğu Lazistan”ın istenmesi de gündeme
getirilmiştir.
Bu taleplerle Sovyetler, bir bakıma Sovyet Rusya’nın Kurtuluş savaşına verdiği desteği
hatırlatırken, Alman savaş gemilerinin geçişini durdurmayarak Türkiye’nin Sovyet Rusya’yı
Almanlar’a karşı savaşta zor durumda bırakmasına tepki gösterilmiştir. Nitekim notanın
maddelerinden birisi, Montreux Boğazlar sözleşmesi’nin yeniden görüşülmesi ve Boğazlar
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rejiminin SSCB ile Türkiye’nin ortak denetimine konulması ile ilgili olmuştur. Lozan
görüşmelerinde Boğazlar meselesinde Ankara’ya destek veren Moskova, şimdi Karadenize kıyı
devlet olması bağlamında Boğazlar’da üs kurma hakkını da talep etmiştir. İstenen değişiklikle,
Boğazlar’ın Karadeniz’e kıyısı olan devletlerin transit geçişlerine her zaman (savaş ve
tarafsızlıkta) açık olması, Karadeniz’e kıyısı olmayan devletlerin savaş gemilerine geçişin ise
her zaman yasak olması öneriliyordu.
“Notalar Savaşı” Türkiye’nin savaş dışı kalmasından sonra en yalnız kaldığı dönemde,
Mart 1945-Ağustos 1946 tarihleri arasında iki ülke arasında karşılıklı olarak yaşanmış ve İnönü
hükümeti notaları tek başına göğüslemiştir. Ankara’nın destek çağrılarına rağmen Churchill ve
Truman, Sovyet notalarına cevaben toprak sorununu Türkiye-SSCB ilişkilerini ilgilendiren
sorun olarak tanımlamışlar, Türkiye’ye açık destek vermekten kaçınmışlardır. Ankara
yönetimi, Ağustos 1946 tarihli cevap notasında kendi önceliklerini belirtmiştir:


Boğazların güvenliğinden Türkiye’nin tek başına sorumlu olması esastır


Boğazlar rejimi sadece Karadeniz’e kıyısı olan devletlerin salahiyetinde olamaz,
uluslararası deniz hukuku esastır.
ABD zırhlısı Missouri’nin Boğazlar’a demir attığı Nisan 1946’ya kadar SSCB
karşısında yalnız kalan Türkiye, 1946 yazında İran’da Muhtar Azerbaycan Cumhuriyeti ile
Mahabad Kürt Cumhuriyeti’nin ilanından sonra ancak ABD tarafından desteklenmiştir. ABD,
Stalin’in asıl amacının Türkiye’yi ve Akdeniz’i kontrolüne almak olduğunu anlamıştı. Nisan
1946’da ABD’nin Missouri zırhlısını Boğaz’da demirlemesi ile Boğazlar statüsünün ancak
ABD ile belirlenebileceği mesajı verilmiştir.
Bu bağlamda, ABD Türkiye’nin 1947 Truman Doktrini’nden yararlanma başvurusunu
desteklemiştir. 1947 Truman Doktrini bir bakıma soğuk savaşın ilanıydı. Başkan Truman:
“Dünya iki ideolojik bloka bölündü” derken, Amerikan halkı arasında “Kızıl Tehdit” korkusu
yayılmaktaydı. ABD, SSCB’yi diğer kutba iterken, kapitalizmi evrensel değer olarak yaymak
amacı da gütmekteydi. Yugoslavya, İtalya veya Yunanistan’ın SSCB’nin eline geçmesi
Avrupa’nın kaybedilmesi anlamına gelecekti. Türkiye’nin SSCB nüfuzu altına girmesi ise
Asya, Afrika, Ortadoğu’ya giden stratejik yollara ve Akdeniz coğrafyasına el konması anlamına
gelmekteydi. Bu bağlamda; söz konusu bölgelere askeri yardımların verilmesini hedefleyen
Truman Doktrini, ABD’nin Güneydoğu Avrupa ve Akdeniz bölgelerini kendi kontrolü altına
alma amacını içermekteydi.
Truman Doktrini Yunanistan’a 350 Milyon Dolarlık bir askeri yardım öngörmüş,
Türkiye ise Orta Doğu’da “özgürlük-sever halkların” desteklenmesi için programa sonradan
dahil edilmiş ve 100 milyon dolarlık bir askeri techizat ve silah yardımı almıştır. Rusya,
Türkiye’nin Truma Doktrini’ne dahil edilmesini “kuzey Atlantik’e uzak ama SSCB’ye sınır bir
ülkenin katılımı” olarak yorumlamıştı. Dış politika rasyonalitesi bağlamında bir ülkenin
herşeyden önce kara harbine dönüşme potansiyeli yüksek olan komşu devletlerle çatışma
içerisine girmemesi, sınır devletlerle barışçıl ilişkiler sürdürmesi gerekir. Bu bakımdan ortak
sınır paylaştığı Sovyetler Birliği’ne karşıt bir askeri ittifak içerisinde yer almak, Türkiye
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açısından oldukça riskli bir tercih olmuş, ancak tersi durumda da Türkiye’nin Sovyet uydusuna
dönüşme potansiyeli söz konusuydu. Kaldı ki, Baltık devletlerindeki Sovyet karşıtı mücadele,
Yunanistan’da yaşanan iç savaş, 1950’li yıllardaki Prag baharı ve Macaristan’daki Sovyet
karşıtı ayaklanmalar Stalinist politikalara yönelik anlamlı bir tepkiydi. Üstelik daha 2. Dünya
Savaşından beri Ankara’da yoğun bir Sovyetler tarafından işgal edilme korkusu hakim idi.
Her halükarda hangi ittifakı seçerse seçsin, Türkiye, ABD ile Sovyetlerin genişleme
mücadelesine sahne olabilirdi. Askeri gücünün yetersiz olması ve Demokrat Parti’nin ideolojik
formasyonu Türkiye’yi Sovyetler’e karşı ABD’nin yanına itmiştir. Türkiye’nin sertleşen
kutuplaşmada ABD’nin yanında yer alması ise, SSCB’ye coğrafi yakınlığından dolayı kendisini
güvensizlik ve müdahale korkusu içerisine sürüklemiştir. Bu güvensizlik çıkmazı ve tehdit
algısı, ABD’nin Türkiye’yi hızla silahlandırıp ABD askeri üssüne dönüştürmesiyle daha da
derinleşmiştir. ABD’nin askeri üslerle yerleştiği Türkiye, SSCB için doğrudan bir tehdit olarak
öne çıkmıştır. Türkiye’nin ABD’nin ülkedeki askeri varlığını sınırlaması, SSCB’nin tehdit
algısını depreştirmese de, SSCB’nin Türkiye üzerinde nüfuz mücadelesi başlatmasına ortam
sağlaması muhtemeldi.
Demokrat partinin en fazla eleştirildiği konulardan birisi, ABD’nin verdiği askeri veya
altyapı yardımları üzerinde hiçbir söz veya denetim hakkına sahip olmadığı halde, onları kabul
etmesi ve diğer iktisadi politikalarını da ABD’nin önceliklerine göre belirlemesidir.. Örneğin,
100 milyon ABD doları tutarında askeri malzeme ve techizatın Türkiye’ye verilmesini öngören
Truman yardımının kullanımı tamamen ABD Büyükelçiliğinde kurulan Olivier komisyonunca
belirlenmiştir. Bu yardımın kullanımına ilişkin, ABD vatandaşı gazeteci ve yetkililere rapor
verilmesi gerekirken, 1947 Truman Anlaşmasının 4. maddesi: “Türkiye basın mensupları,
subay, memur ya da temsilcisi bu konuda bilgi edinemez ve kullanamaz.” ve “Yardımla ilgili
bilgi ve malzemenin mülkiyeti ve zilyetliği devredilemez” koşulları getirilmişti. Buna göre,
Türkiye, aldığı silahları ABD güdümlü bir savunma maksadı haricinde kullanamazdı. Nitekim
bu şart Kıbrıs Barış Harekâtı’nda da etkin kılınmış ve ABD Türkiye’ye silah ambargosu
uygularken bu silahları kullanmasını da yasaklamıştı.
Demokrat Parti çevrelerine göre, Truman yardımı, Türk ordusunun gelişmesine katkıda
bulunmuş ve Türkiye’nin askeri gücünün gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Ancak diğer
yandan ABD’nin doğrudan veya NATO ittifakı kapsamında verdiği askeri yardımlar,
Türkiye’nin dış ekonomik, teknolojik ve siyasal bağımlılığına da yol açmıştır. Bu yıllarda ABD
ve Batı’ya endeksli dış politika geliştirilmiş, askeri açıdan ABD’ye bağımlılık oluşmuş,
karşılıksız verilen 100 milyon dolarlık savaş artığı askeri malzemelerin bakımı ve yedekleri için
de ABD silah şirketlerine yılda 400 milyon TL ödenmiştir. Yardım kapsamında alınan silahların
ek donanımları ve bakımı, ABD askeri tesislerin altyapı hazırlıkları vb. harcamalar dış ticaret
açığını kısır döngüye sokmuştu. Türkiye ekonomik, siyasi, kültürel ve askeri düzeniyle hızla
Amerikanlaşmaya başladı: “Amerikan Hayat Tarzı” tüketim kültürü gelişirken, Amerika’dan
daha Amerikancı, Batı’dan daha Batıcı dış politika izlenmeye başlandı.
Truman yardımından sonra, ABD, 1948 yılında George Marshall Planını devreye
koyarak iki blok arasında bölünen Avrupa’da liberal demokrasi ve serbest piyasa değerlerini
benimseyen Batı Avrupa’nın savaş sonrası iktisadi kalkınmasını desteklemiştir. Bu desteğin
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sebebi, Batı Avrupa’da Sovyet etkisini bertaraf etmek için belirli ekonomik gelişmenin
sağlanmasını desteklemek ve Batı Almanya, İtalya ve Fransa’yı da Batı ittifakı içerisinde
tutmaktı. Gerçekte, ABD, Marshall yardımıyla kendi şirketlerinin Avrupa pazarını “tek pazar”
olarak tekellerine almasını sağladı. ABD’nin bu nüfuzundan kurtulmak için Batı Avrupa
ülkeleri 1950’li yıllarda Kömür-Çelik birliği ile ortak ekonomik entegrasyonu başlattı.
Marshall yardımı essasında savaştan zarar gören Batı Avrupa devletlerine ayrılmış ve
Türkiye dışta bırakılmıştı. Ancak ABD’nin SSCB ile mücadelesinde Türkiye’ye ilişkin genel
politikası doğrultusunda yardıma Türkiye de dâhil edildi. Türkiye’nin, Avrupa ülkelerinin tarım
ve hammadde (krom) ihtiyaçlarını karşılaması için tarım araç ve malzemelerinden oluşan bir
yardım paketi oluşturuldu. Türkiye-ABD Ekonomik İşbirliği Anlaşması ile yardımın nasıl ve
kim tarafından kullanılacağı belirlendi. Bu yardım kapsamında Türkiye’ye 1948-1952 yılları
arasında 352 milyon dolar gelir aktarıldı. Bu rakam, toplam yardımın % 36’sını kapsamaktaydı.
175 milyon ABD Dolarının, ABD’den satın alınacak mallar için ayrılması, 84 milyon ABD
Dolarının borçlar için ayrılması öngörülüyordu. 73 milyon ABD Doları şarta bağlı hibe ve
yardımlara ayrılmıştı. 177 milyon ABD Dolar da OECD ülkelerinden mal satın alımı için
dolaylı yardım olarak tahsis edilmişti. Türkiye bu yardımın % 60’ını tarım üretiminde, geri
kalanını ise otoyol ve rıhtım yapımında ABD firmaları vasıtasıyla kullandı. Yardım, tarım
üretiminde hızlı artışı sübvanse ederken, Türkiye, Avrupa’nın manavına dönüştü. Türkiye’de
tarım hızla gelişirken, Batı Avrupa’da kaynaklar hızlı sanayileşmeye yönlendirildi. 1950’li
yıllara gelindiğinde ekonomisini tarım ihracatına endeksleyen Türkiye, Batı Avrupa’nın kendi
tarım üretimini kurmasıyla, elindeki tarım fazlasını düşük fiyatlarla elinden çıkarmak zorunda
kaldı ve devalvasyon ve IMF kredileriyle tanıştı.

8.4. “ABD’nin Müttefikten de Öte Müttefiki” Türkiye
Bununla birlikte ekonomik durum kötüleştiğinde bile Türkiye Başbakan Hasan
Saka’nın deyimiyle “Türkiye, ABD’nin müttefikten de öte müttefiki!” oldu. 1949 yılında
ABD’nin liderliğinde kurulan Kuzey Atlantik İşbirliği Teşkilatı –NATO’ya iki defa aday olan
Türkiye, iki defa da reddedildi. Bir askeri güvenlik ve işbirliği ittifakı olan NATO, Sovyetlere
karşı komünist olmayan Batı ülkelerini korumak için oluşturulmuştu. Bu bağlamda, esasen
SSCB’ye coğrafi yakınlığı bağlamında Türkiye, Batı Almanya ve Yunanistan gibi devletlerin
öncelikle ittifaka dahil edilmesi bekleniyordu. Ancak İngiltere, Türkiye ve Yunanistan ile ilgili
olarak Ortadoğu’da Batı İttifakı’nın çıkarlarını savunma planları hazırlamıştı. İngiltere’nin
önerdiği Ortadoğu Komutanlığı çerçevesinde, Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak, Norveç ve
Danimarka gibi Kuzey Avrupa ülkelerinin Akdeniz ülkeleri için savaşmak istemediğini, bu
nedenle Türkiye, Mısır, İngiltere, İsrail, İtalya ve Yunanistan arasında bir Akdeniz Paktı’nın
gerekli olduğunu vurgulamıştır.
İki defa NATO üyelik başvurusu reddedilen Ankara, NATO’ya girme kararlılığı ile,
harp vazifelerinde tek yetkili olan TBMM’ye sormadan Temmuz 1950’de 4.500 Türk askerinin
“hür dünyanın diğer unsurlarıyla birlikte” Kore’ye gönderilmesi kararını alıp ilan etmiştir. ABD
ordusuna yakın bir sayıda yaklaşık 6.000 Türk askeri 25. Amerikan Tümenine bağlı olarak
görev almış ve 8. Amerikan Tugayının Çinli birlikler tarafından imha edilmesini önleyerek
ABD tarihinde kahramanlıklarıyla yer ettiler. Bununla birlikte, çok çetin ve göğüs göğüse geçen
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muharebelerde Türk Birliği’nden 721 şehit verilmiş, 672 asker yaralanmış, 234 esir verilmiş ve
175 kişi kayıp olarak kayıtlara düşmüştür. Daha sonraki yıllarda eleştirilere konu olan Kore
savaşına katılım, o dönemde muhalefette olan CHP Genel Başkanı İsmet İnönü tarafından milli
birliğin göstergesi olarak nitelendirilmiş ve Kore’deki birliklere “Meclis’in sevgi ve selamı
yollanmıştır.” Türkiye’nin Kore Savaşı’na sağladığı stratejik katkılarının da etkisiyle Eylül
1951’de Türkiye’nin, Yunanistan ile birlikte NATO’ya üyeliği kabul edilmiştir.
NATO üyeliği Türk dış politika yapıcıları tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken,
ABD, NATO aracılığıyla herhangi bir Sovyet saldırısını “sünger gibi emen” bir Türkiye inşa
etmeyi tasarlıyordu. Buradaki amaç SSCB saldırılarını ABD topraklarından uzak bir noktaya
yöneltmek idi. Buna göre, NATO’nun askeri üsleri SSCB’ye en hızlı mukabele için SSCB’ye
yakın konumda bulunan Türkiye’de kurulmalı ve bu üslere nükleer silahlar da
yerleştirilmeliydi. Yine Ortadoğu’yu ABD kontrolüne alabilmek için bölgede Türkiye aracılığı
ile askeri ittifakların kurulmasına başlanmalıydı. Bunun için Türkiye’deki siyasal istikrar
ABD’nin Ortadoğu projeksiyonları için önemliydi. Menderes yönetiminin “Yardımlarla
Türkiye’yi Küçük Amerika” yapacağız vaadi bu bağlamda ABD’ye büyük fırsatlar sunuyordu.
NATO üyelik pazarlıkları sürecinde Türkiye hertürlü askeri yardımları kabul etmişti.
Nitekim NATO üyeliği ve Kore savaşı sürecinde, 1949-1953 yılları arasında aldığı 305
milyon ABD Doları yardım karşılığında Türkiye 1951 yılında NATO ile askeri personel
statüsüne ilişkin bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşmayla, ABD askeri personelinin
yargılanması her durumda ABD mahkemelerine bırakılmış, Türkiye’deki ABD vatandaşlarını
yargılama yetkisi de öncelikle ABD’ye verilmiştir. Duyun-u Umumiye’den sonra ilk defa
Türkiye, kendi egemenlik alanında suç işleyen bir yabancıyı yargılama hakkından feragat
etmişti. 1956 yılında yargı muafiyeti sadece resmi görevlilere tanınmış olsa da, kimin resmi
görevli olduğu ABD üs komutanının kararına bırakılmış, dolayısıyla önceki durumda fazlaca
bir değişiklik olmamıştır. Böylece Türkiye, bir ittifak adına kendi egemenliğinden fedakarlık
etmiş oluyordu.
Türkiye’nin en büyük miktarda ABD kaynaklı askeri yardım aldığı dönem 1954-1962
yılları arasıdır. NATO kapsamında Türkiye’de 92 ABD askeri tesisinin açıldığı bu dönemde
Türkiye 1.550.000.000 ABD Doları askeri yardım, 867 milyon ABD Doları tarımsal fazla ve
malzeme (40.000 traktör) yardımı almıştır. 1954 yılında Türkiye, ABD ile Askeri Tesislere
ilişkin Anlaşma imzalamış, bu anlaşmaya uygun olarak her türlü savunma tesisi ve üs
bölgesinin kurulmasına koşulsuz izin verilmiş, toplamda 92 ABD askeri tesisi kurulmuştur.
ABD uçaklarının Türk havaalanlarını serbestçe kullanmaları sağlanırken, ABD kendisine ait
askeri posta işletmesiyle malzemelerini taşıyabilecekti. Askeri üsler Türk vatandaşlarına
tamamen kapalıyken, Türk askeri personelinin de yararlanabildiği askeri tesislerin masrafları
ortak karşılanacaktı. 1954 tarihinde imzalanan “Vergi Muafiyet Anlaşması”na göre de, ABD
askeri malzemesi ile ABD personelinin her türlü malvve eşyaları vergiden muaf giriş-çıkış
yapabiliyordu.
Nihayet, 1956 yılında imzalanan bir Nükleer Araştırma Geliştirme Anlaşmasıyla da
ABD’nin ödünç verdiği zenginleştirilmiş uranyumla, barışçı amaçlarla çalışacak bir Nükleer
Araştırma Merkezi’nin kurulması sağlanmıştır. Antlaşmanın geçerli olduğu süre boyunca
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Merkez, ABD personelinin denetiminde ve onun silah deneyleri için kullanıldı. Bu anlaşmaya
dayanarak ABD Adana askeri üssüne nükleer başlıklı Jupiter füzelerini yerleştirdi. Nükleer
başlıklı Jüpiter füzelerinin Türkiye’ye yerleştirilmesi, U-2 casus uçağı meselesiyle birlikte
Türkiye’nin doğrudan SSCB’nin hedefi olmasına yol açmış ve bir bakıma Türkiye iki güç
arasında rehin alınmıştır.
1957 yılında Sputnik-1 uzay uydusunu uzaya fırlatması, SSCB’nin kıtalararası balistik
füzeler üretebileceği veya ürettiği anlamına geliyordu. Bu, hem SSCB’nin ABD’yi doğrudan
hedef alabileceği, hem de olası bir sıcak savaşın nükleer savaşa dönüşebileceğini gösteriyordu.
SSCB’den atılan herhangi bir füzenin ABD topraklarına ulaşmasını engellemek ve savaş alanını
ABD coğrafyası dışına taşımak bu bakımdan büyük önem taşıyordu. Bu çerçevede ABD’nin
SSCB’den kalkan hrhangi bir füzeyi hızlıca yakalayıp imha edebilmesi ve herhangi bir savaşta
ilk vuruş üstünlüğü sağlaması gerekiyordu.
Bunun için SSCB’yi kuşatan yeşil kuşaktaki NATO üyelerine ABD tarafından nükleer
başlık taşıyan orta menzilli Jüpiter füzelerinin yerleştirilmesi önerildi. Çoğu ülke bu öneriye
karşı çıkarken, teklifi sadece Türkiye, İngiltere ve İtalya kabul etti. Türkiye’nin yaptığı
fedakarlıklar, ABD’nin Türkiye’yi koruyan ve gözeten tavrı ile ödüllendirilirken, Türkiye
“batırılamaz bir uçak gemisi”ne benzetilmiştir.
ABD ile Türkiye arasındaki bu yoğun askeri işbirliği, ABD için değerli bir güvence
sağlarken, Türkiye’yi SSCB’nin saldırısına açık hale getirmiştir. Örneğin, U-2 casus uçağı
krizinde ABD’ye ait bir casus uçağı, Adana’daki İncirlik Üssü’nden havalandıktan sonra
Sovyet sahasında düşürülmüştür. Bu duruma tepki gösteren Kruşçev, bundan sonra Sovyetler
sahasına yönelik düşman uçak girişlerinde, sadece uçakların değil, güdümlü füzelerle uçakların
havalandığı üslerin vurulacağı tehdidinde bulunmuştur. Türkiye bu tehdide cevaben: “Türkiye
ancak kendi uçaklarından sorumlu tutulabilir. ABD uçağı hava sahasından geçtiyse, bu,
Türkiye’nin kontrol edemeyeceği bir durumdur” açıklamasını yapmış ve kendisinin bu ve
benzer durumlardan sorumlu tutulamayacağını iddia etmiştir. ABD, uçağın casus uçağı
olduğunu kabul etmiştir. 1962’de Küba Füze krizinde de ABD gizlice İncirlik askeri üssünü
kullanmak istemiş, ancak Türkiye’nin ısrarı üzerine 1965 yılından itibaren bu uçuşların Türkiye
üzerinden yapılmasına son verilmiştir. Dış politika karar alıcıları ve ulusal güvenlik elitinin
öncülüğü ile 1967 yılında DP’nin imzaladığı askeri anlaşmalara son verilmiş ve askeri tesislerin
statüsü yeniden düzenlenmiştir.
Gerek U-2 uçak krizi, gerekse de Esnek Mukabele Stratejisi çerçevesinde 1959 yılında
Türkiye’ye yerleştirilen Jüpiter füzeleri SSCB’yi caydırmayı hedeflemişler, ancak tam tersine
Türkiye’yi SSCB’nin hedefine yerleştirmişlerdir. Türkiye’nin, olası bir ABD-SSCB savaşında
muharebe alanı olacak olması Türkiye halkı açısından kritik bir önem arz etmekteydi. Kaldı ki,
ABD ile yapılan ikili anlaşmalar ve sağlanan adli ve askeri ayrıcalıklar yabancı askeri personel
tarafından istismar edilmiştir. Örneğin, 1959 yılında Adana’da bir Türk vatandaşının yaşamına
son veren Yarbay Morrison, Türkiye’de değil ABD’de yargılanmıştır. Vergi muafiyetleri de
yoğun bir şekilde istismar edilmiş, ve ABD askeri tesislerin bulunduğu illerde halk arasında
rahatsızlık yaratmıştır. ABD’nin askeri yardımları ve ayrıcalıklarıyla Türk ordusunun
geleneksel yapısı değiştirilirken, ABD ordusuna benzetilerek uzun vadeli bağımlılık
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yaratılmıştır. Böylece ABD yapımı askeri istihbarat, techizat ve düzeniyle Türkiye’nin ulusal
güvenliği ABD’ye açık hale getirilmiştir. Demokrat Parti’nin ABD’nin ülkede hızla genişleyen
askeri varlığına sınırlama getirmemesi, ülkedeki sol örgütler arasında ABD karşıtlığını
güçlendirirken, tam bağımsız Türkiye çağrısı muhalefetin ana soyleminde yer etmiştir.
ABD’nin Sovyetler Birliği ile sınırdaş olan Türkiye’yi, NATO kapsamında dahi olsa,
bir ABD askeri üssüne dönüştürmesi, Demokrat Parti hükümetinin ise buna sessiz kalması,
ülkede sol ABD-karşıtı muhalefetin sokaklara dökülmesine neden olmuştur. Muhalefetin tepki
gösterdiği diğer uygulama ise, Eylül 1951 yılında NATO üyeliğinin kabul edilmesiyle birlikte
imzalanan Askeri Personel Anlaşmasıyla, Osmanlı İmparatorluğundan beri ilk defa,
Türkiye’nin, kendi topraklarında kalan ve tesislerde görevli ABD vatandaşlarına yargı
muafiyeti tanıması ve işledikleri suçlarla ilgili yargılayamaması olmuştur.
Bir yandan ekonomide ve siyasette liberalleşme açıklamasında bulunan hükümet, çok
partili sistemi teşvik ederek dini haklar alanında Cumhuriyetle birlikte getirilen tüm
sınırlamaları kaldırmış, ilahiyat fakülteleri, Kuran kursları, imam-hatip okulları, türbe ve
zaviyeler açılmış, ezan yeniden Arapçaya çevrilmiş, devlet okullarında İslam dinini esas alan
din ve ahlak dersleri zorunlu kılınmıştır. Devletçilik ve laiklik yumuşak bir biçimde
yorumlanmıştır. Üniversitelerde özerklik tasarısı kabul edilmiştir. Ticaretin liberalleştirilmesi
için adımlar atılmış, petrol kanunu ile ülkenin enerji kaynaklarının kullanımı yabancı
sermayeye bırakılmış, yabancı sermaye teşvik kanunu ile yabancı sermayeye yerli şirketlerle
aynı haklar tanınmıştır.
Milli sanayiyi kalkındırma hedefinin terk edilmesi, yabancı sermayeye yerel sermaye
ile aynı hakların tanınması, ve ülkenin doğal kayaklarınınözelleştirilerek yabancı şirketlere
pazarlanması CHP ve sol muhalefet içerisinde yoğun tepkilere neden olmuştur. Üniversitelerde
ABD-karşıtı öğrenci ayaklanmaları yaygınlaşırken, üstteki politikaları eleştiren akademisyenler
tutuklanmaya başlanmış. Ülkede bir nevi Türk usulü McCarthycilik uygulamaya koyulmuş,
hükümetin uygulamalarını eleştiren herkes komünist ilan edilmiştir. Ülkede her türlü eleştirel
düşünce yasaklanmış ve cezalandırılmıştır. Bu gelişmelere tepki gösterenler, Tan gazetesi ve
sol yayınevleri kapatılmış, sol parti ve dernekler kapatılmış, eleştirel yaklaşımlar yasaklanmış,
muhalefet engellenmiş, komünist olduğu gerekçesiyle Türki’yede sosyal bilimin kurucuları
arasında yer alan P. N. Boratav, Behice Boran, Niyazi ve Mediha Berkes, Adnan Cemgil, Azra
Erhat gibi hocalar üniversitelerden uzaklaştırılmıştır. Yurtdışında burslu okuyan öğrencilerin
bursları kesilmiş, komünist olduğu gerekçesiyle birçok aydın tutuklanmış, “İslam komünizmi
reddeder” düşüncesi sloganlaştırılmış, Demokrat Parti militanı öğrenciler Zincirli Hürriyet gibi
muhalif matbaaları tahrip etmiş, akademik konferansları basmışlar, rektör ve yöneticilere
saldırmışlar, ölümle tehdit etmişlerdir. Bu baskılar 27 Mayıs askeri darbesiyle sona ermiş, DP
liderleri yargılanmışlardır.
Peki, gerçekten DP’nin daha fazla yardım alabilmek için ABD’nin nezrinde dile
getirdiği boyutlarda ciddi bir Komünist tehdit varmıydı? 1953 yılında Stalin’in ölümünden
sonra Kruşçev’in parti başkanlığına gelmesiyle birlikte SSCB’nin Türkiye’ye yönelik tutumunu
yumuşattığı ve ekonomik ilişkileri geliştirme çabasında olduğu dikkati çekmektedir. Genel
olarak uluslararası sistemde de, Stalin sonrasında Soğuk savaş ortamında gerilimin yerini
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yumuşama döneminin aldığı ve iki büyük süper güç arasında iletişimin başladığı dikkati
çekmektedir. Ancak Oran’a göre, DP bu bloklar arası yumuşama sürecini görmezden geliyor
ve ABD yardımlarının devamlılığını sağlamak için 1959 yılına kadar Sovyet tehditi argümanını
kullanmaya devam ediyordu. Ancak aynı zamanda SSCB ile eknomik ilişkilerinde
ilerletiyordu. İki ülke arası ticaret hacmi 1950-58 yılları arasında 15 kat artmış ve 18.300.000
Rubleye yükselmişti.

8.5. Stalin: “Eğer Türkler Sovyet dostluğunu istiyorlarsa bunu dile
getirsinler…”
Türkiye’nin soğuk savaş döneminde SSCB ile ilişkileri iki dönem halinde ele alınabilir:
1945-53 yılları arasında Stalin Dönemi ve 1953-1960 yılları arasında Kruşçev Dönemi.
2. Dünya savaşında Türkiye’nin savaş dışı kalması ve Almanya’nın Sovyetlere
saldırısında Sovyetlerin dostane yaklaşımına ve destek arayışına olumlu karşılık vermeyip
Almanya ile iyi ilişkilerini sürdürmesi, özelllikle Stalin’de Türkiye’ye karşı olumsuz bir tutum
geliştirmişti. Türkiye’nin Almanya, İngiltere ve Sovyetlerle yaptığı anlaşmalardan doğan
yükümlülüklerini bağdaştıramadığını ileri süren Stalin, buna rağmen, Türkiye’nin SSCB ile iyi
ilişkiler geliştirme isteğini açıkça ortaya koyması durumunda, Moskova’nin orta yolda
buluşmaya hazır olduğunu açıklamıştır. Bu açıklama üzerine Moskova ile ilişkilerini geliştirme
girşiminde bulunan İnönü, Stalin’in küçümseyici tavrıyla karşılaşınca Sovyetlere güvenini
yitirmiş ve İngiltere ile yakınlaşmaya yönelmiştir. Sovyetlerin toprak talepleri ve Boğazlar
meselesi gündemi meşgul etmeye başlayınca, iki ülke arasında karşılıklı “Notalar Savaşı”
başlamıştır.
Stalingrad savaşı ve Sovyet Rusya’nın Almanya’ya tek başına direnmek zorunda
kalması ile Sovyetler İkinci Dünya Savaşı’nda 27 milyon insanını yitirmiş ve büyük ekonomik
kayıp yaşamıtı. Savaş sonrasında reform ve yeniden yapılanma çalışmaları başlatılmıştı.
Güvenlik sorunu önemli bir mesele haline gelmiş, 1949’da atom bombası denemesinin başarılı
olması geleceğe yönelik güvenlik kaygılarını artırmıştı. SSCB tarafından, sosyalist ülkeleri
kendi kontrolünde bir araya getirmek için COMECON ve Kominform kurulmuştu. Böylece
NATO, Truman Doktrini ve Türkiye dahil olmak üzere Avrupa’ya yapılan Marshall yardımları,
Bağdat ve Balkan paktları gibi ittifak girişimleri ile ABD’nin çevreleme politikası
engellenmeye çalışılmıştır.
1925 Dostluk Antlaşmasının tek taraflı olarak SSCB tarafından feshedildiği Mart 1945
tarihli Molotov notası ile Ağustos 1946 dönemi iki ülke arasında “Nota Savaşları” dönemi
olarak yaşanmıştır. ABD’nin Ağustos 1946 tarihli notasına kadar SSCB karşısında yalnız kalan
Türkiye, bu baskıları hafifletmek ve hatta yok etmek amacıyla 1947 yılında Truman Doktrini’ne
katılmıştır. Sovyetler Birliği bu durumu “kuzey Atlantik’e uzak ama SSCB’ye sınır bir ülkenin
katılımı” olarak yorumlamıştı.
Türkiye’nin Batı’yla ilişkilerini geliştirmesi üzerine SSCB, Kasım 1951’de Türkiye’nin
NATO üyeliğini, Ocak 1952 Notası ile de Türkiye’nin Ortadoğu komutanlığı girişimini
protesto etmiştir. SSCB, 1947 yılında Türkiye’ye saldırmayacağını vurgulasa da, Türkiye’ye
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yönelttiği talepler, Stalin’in sert söylemi, Yunanistan’da da iç savaşın yaşanması ve bunun
Türkiye’ye sıçrama korkusu Türkiye’yi Batı’ya itmiştir.
Stalin’in bu tehditkâr yaklaşımı, Türkiye’nin 500.000 askeri silah altında tutmasını,
sürekli olarak askeri yardım arayışı içerinde olmasını ve NATO üyeliğini teşvik etmiştir. Diğer
yandan, Stalin’in Türkiye’ye yönelik nota politikası ve talepleri Türkiye’nin NATO’ya
girmesini kolaylaştırmış, Kore’ye Türk askeri birliklerinin gönderilmesiyle birlikte de NATO
üyeliği gerçekleşmiştir. SSCB’nin Türkiye politikası, SSCB-ABD ilişkilerinin bir uzantısı
haline gelmiş, SSCB’nin Orta Doğu ve Akdeniz’e inmesi önlenmeye çalışılmıştır.
Stalin döneminden farklı olarak, “Barış içinde Birarada Yaşama” ilkesiyle
özdeşleştirilen Kruşçev dönemi, soğuk savaşta yumuşamanın başlangıcı olarak bilinir. SSCB
liderinin “Biz kapitalizmi bombayla yıkmayacağız. Kişi başına et, yağ, süt üretiminde ABD’yi
yakaladığımızda kapitalizm en büyük darbeyi yiyecek” ifadesi bu yumuşamanın ve sıcak
savaştan uzaklaşmanın ilk belirtilerinden birisidir. Bir yandan ekonomik gelişme ve sosyal
refah yoluyla sosyalizmi evrensel düzeyde bir değer olarak yükseltmek, diğer yandan ise ABD
ile uzay çalışmalarında devam eden rekabeti sürdürmek Kruşçev dönemi Sovyetler Birliği’nin
başlıca mücadele alanları olarak öne çıkmıştır. Nitekim daha 1957 yılında SSCB Sputnik-1
uzay uydusunu başarıyla uzaya fırlatmış, böylece teknoloji alanında da ABD ile sıkı bir
üstünlük mücadelesi yürütmekteydi. NATO’nun kurulmasından yıllar sonra 1955 yılında Batı
Bloku’nın askeri ittifakı NATO’ya karşı Varşova Paktı kuruldu. SSCB liderliğindeki Doğu
Bloku, Çin’le ilişkilerin geliştirilmesi ve Bağlantısızlar gurubundaki Arap devletlerinde
Sovyet-yanlısı rejimlerin kurulmasıyla birlikte genişlemiş, 800 milyonu aşkın insan sosyalizm
altına girmişti.
SSCB-Türkiye ilişkilerinde yaşanan yumuşama ile birlikte, Mayıs 1953 tarihindeki
“Barış Notası” ile birlikte Sovyetler Birliği toprak ve boğazlarla ilgili isteklerden vazgeçmiştir.
Bu şekilde, ABD’nin çevreleme politikası kırılmaya çalışılmış, ABD’nin Türkiye’deki askeri
faaliyetlerine çekinceli bir cevap verilmiş, Blok politikası bağlamında dönemin Başbakanı
Menderes İngilizlerle birlikte hareket etmiştir. Türkiye’nin NATO üyeliğini eleştiren SSCB,
Türkiye’yi Batı ittifakından ve Orta Doğu Kumandanlığı’ndan uzaklaştırmak ve askeri
harcamalarda ve stratejik konumuna bağlı dış yardımlarda azaltıma gitti.
Nasır, Nehru ve Tito ile birlikte güçlenen Bağlantısılar hareketinin güçlenmesiyle
birlikte, SSCB 3. Dünya’yı emperyalistlere karşı koruyan bir rejim olarak öne çıktı. Bu
bağlamda SSCB BM Genel Kurulunda temsil edilen devletlerin büyük kısmının desteğine
sahipti. Ortadoğu ve Güney Yarıküre’de ardı ardına yaşanan birçok devrim ve rejim değişikliği
de Sovyet rejimini uluslararası alanda ve Ortadoğu coğrafyasında güçlendiriyordu. Nitekim
Irak darbesinde ve Suriye buhranında SSCB, Irak ve Suriye’nin yanında yer almış, Türkiye,
SSCB’nin yayılmacılığı ve askeri kuşatmasına tepki göstermişti. Nitekim, 1957 yılında SSCB
ve Türkiye Suriye Buhranında savaşın eşiğine geldiler. Kruşçev, 1954 yılından sonra
Türkiye’nin ABD’ye verdiği askeri ayrıcalıkları eleştirirken Türkiye’nin içerisinde bulunduğu
çıkmaza da işaret etmekteydi: “Türkiye çok zayıf. Harp halinde bir gün bile dayanamaz. Harp
halinde Türkiye bize yakın, Amerikalılar uzak”.
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Ülkesinde 92 ABD askeri tesisisin kurulmasına izin veren Türkiye, 1957 yılında
ABD’nin Türkiye’ye Jüpiter füzeleri yerleştirmesini de kabul etmiştir. SSCB için bu gelişmeler
doğrudan güvenlik sorunu ve açık tehdit anlamına gelmekteydi. SSCB 1958 yılında Türkiye’ye
verdiği Bulganin notası ile şu uyarıda bulunmuştur: “Türkiye kendisini “karşı vuruş” hedefine
dönüştürdü. “Bir tek kibrit büyük bir yangın çıkarabilir, ama ilk yanan kendisi olacaktır”
Türkiye’nin adeta NATO’nun nükleer üssüne dönüşmesi, SSCB’nin güvenliği için önemli bir
sorun teşkil ediyordu. Silahlanarak güvenliğini arttırmaya çalışan Türkiye, komşusu olan SSCB
karşısında bir tehdit kaynağı olarak çıkmıştı. ABD’nin Türkiye’den habersiz şekilde Sovyetler
hava sahasında Adana üssünden U-2 casus uçağa uçurması ise, Türkiye’nin SSCB ile ABD
arasındaki konumunu açıkça ortaya koymuştur. SSCB, bir daha tespit edilen bir casus uçağı
yakalandığında, doğrudan uçağın havalandığı üssün (Türkiye’deki üs) vurulacağını ifade
etmiştir. SSCB’ye cevaben Menderes, Türkiye’deki NATO füzelerinin konuşlandırılmasının
SSCB’nin füzelerine karşı savunma amaçlı olduğunu açıklamıştır. Iraktaki Sovyet yanlısı rejim
değişikliğiyle ilgili eleştirilerde de bulunan Türkiye, SSCB’nin baskıcı rejimi altında Kuzey
Irak’ta 500.000 Türkmenin ve SSCB’de 50 milyon Müslümanın zulüm altında yaşadığını ileri
sürmüştür.
Diğer yandan, Moskova’nın Türkiye ile ekonomik ilişkilerini geliştirme çabası
içerisinde olduğu dikkati çekmiştir. 1954 yılından itibaren Türkiye’nin SSCB ile ekonomik
ilişkilerinde yavaş bir artış yaşanmıştır. 1954 yılından sonra SSCB kökenli işletmeler İzmir
Fuarına katılmaya başlamıştır. Bu yakınlaşmayı Demokrat Parti ve resmi basın sıcak
karşılamamış, ancak Türkiye’nin bu türden kontrollü yakınlaşma örneklerini ABD’ye karşı
kullandığı ileri sürülmektedir. Gerçekte, SSCB’ye hiçbir şekilde güvenmeyen DP’nin
Moskova’nın ekonomik yardım önerilerine tamamen olumsuz baktığı bilinmektedir. Nitekim
bu türden bir öneriye Hüseyin Cahit Yalçın, “komünisttir, kabul etmeyiz, gerisinde Duyun-u
Umumiye var!14 diye tepki vermiştir.
Bu tepkilere rağmen, Sovyet Büyükelçisi Rijov’un Ankara’ya atanmasıyla birlikte
Sovyetler Birliği iki ülke ilişkilerini 1920’li yıllara döndürme çabasını belirginleştirdi. 1957
yılında, İş bankası ile Sovyet fabrikaları arasında teknoloji transfer sözleşmesi imzalandı.
Sovyetler Türkiye’de cam fabrikaları açıp % 2,5 faizle 3 yıllığına 3.400.000 Ruble tutarında
kredi açtı. Sovyetler, yaptığı yatırımlarla üretilen ürünleri 3,5 yıl boyunca satın alma garantisi
verdi. Ekonomik açıdan zor günler geçiren Türkiye için bu önemli bir imkan sunarken, toplum
içerisinde oluştrulan SSCB karşıtlığı bu noktada da etkili oldu. ABD yardımları karlı diye
nitelendirilirken, Doğu Blokundan gelen yardımlar karsız, barışçı olmayan yardım olarak
nitelendirildi.
Türk Basını, Sovyet sermayesinin bir siyasi baskı aracı olduğunu ve bu nedenle
güvenilmez olduğunu ve sonunun Duyun-u Umumiye’ye benzeyeceğini vurgulamıştır.
Kamuoyundaki genel kanı da Doğu Bloğuyla ticaretin kârsız olduğu, SSCB’nin verdiği
yardımın “barışçıl olmayan iktisadi bir yardım” olduğu şeklinde olmuştur. Bu önyargılı
değerlendirmelere karşı çıkan Bülent Ecevit, Sovyet Rusya’nın Cumhuriyet yıllarındaki
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Ayrıntılı bkz: Baskı Oran ve diğerleri, Türk Dış Politikası, 1. Cilt, İstanbul: İletişim Yayınları,2002.
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yatırımları ile ilgili 1934 yılında imzalanan ve Kayseri Mensucat Fabrikası ile Nazilli
kombinalarının kurulması için öngörülen 8.000.000 dolarlık kredi protokolünü hatırlatmıştır.
Ecevit, bu girişimle ilgili Moskova’ya bir heyetin dahi gönderilmediğini ve oradan gelecek
teknisyenlerin kabul edilmediğini, İş Bankası aracılığı ile Cam fabrikası kurma ve
Sümerbank’ın dokuma tezgahları alım-satımı ile ilgili fırsatların da ideolojik sebeplerle geri
çevrildiğini vurgulamıştır.
Sonuç itibarıyla 1950’li yılların sonlarında Türkiye ciddi dolar sıkıntısı yaşamaktaydı.
Bu nedenle dış ticarette takas yöntemini kullanan Doğu Bloku ülkeleri ve SSCB ile ticari
ilişkileri geliştirmekten başka çare de kalmamıştı. Ayrıca bu yıllarda ABD-SSCB nüfuz
mücadelesi Ortadoğu ve Güney Asya’ya taşınmış, ABD’yi SSCB kaynaklı tehdit konusunda
ikna etmek zorlaşmıştı. Üstelik ABD, Türkiye’de hedeflediği askeri çıkarlarını gerçekleştirmiş
ve kendisine SSCB’Nin dibinde nükleer silah sistemlerinin de bulunduğu bir savunma üssü inşa
etmişti. Bu bağlamda SSCB ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerde ticaret hacmi 15 kat
artarak 1950’deki 1.200.000 Rubleden 1958 yılındaki 18.300.000 Rubleye yükseldi.
Uluslararası sistemdeki yapısal değişime pararlel şekilde, bloklar arasındaki yumuşama
SSCB ile ilişkileri de olumlu etkilemiştir.15 Türkiye ile SSCB arasında 1959-60 yıllarında bir
yumuşama dönemi yaşanmıştır. Ancak Menderes Moskova ile görüşmelerin ancak NATO
çerçevesinde süreceğini, silahsızlanma ve füzelerin konuşulmayacağını ifade etmekteydi.
Menderes’in Temmuz 1960 yılında Moskova’ya gitmeye hazırlandığı sırada 27 Mayıs askeri
darbesi yaşanmış ve Demokrat Parti dönemi dış politikası sona ermiş, çok partili sisteme dayalı
ve kamuoyunun dış politikayla içiçe yaşadığı bir Türkiye dış politikası dönemi başlamıştır.

Uluslararası sistemin rolü hk: Faruk Sönmezoğlu, Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası,
İstanbul: Der Yayınları, 2016.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Demokrat Parti dönemi dış politikası, bir yandan Soğuk savaş döneminde bloklararası
mücadelenin en yoğun yaşandığı yıllara denk geldiği için, hem de bugünden baktığımızda en
yoğun tartışmalara konu olduğu için Türkiye’nin dış politika tarihinde büyük önem
taşımaktadır. Türkiye’nin dış politikası nasıl olmalıdır sorusuna yönelik, çok sayıda dersin
çıkarılabileceği bir dönemi kapsamaktadır aynı zamanda. Gerçekten ABD’ye bu denli fazla
taviz vermek şart mıydı? O yıllarda resmi söylemde söyledniği gibi, ABD Sovyetlere karşı
Türkiye’nin kurtarıcısı mıydı? Türkiye’nin, mevcut jeopolitik konumuyla iki büyük güç
arasında denge politikası yürütmesi mümkün olabilirmiydi? Stalin’in Türkiye’ye yönelik
emelleri neydi? SSCB Türkiye’deki tüm muhalif gurupları kullanıyormuydu? Dış politika
kararalma sürecinde Meclis’e daha fazla görev verilseydi ve kamuoyu devreye sokulsaydı
Türkiye bu dönemi hangi şekilde atlatırdı? Bu ve benzer sorular hala araştırmalara kaynaklık
etmekte ve arşivler açıldıkça yeni veriler ışığında gerçekler değişmektedir.
Aslında Türkiye, jeopolitik konumuna ve büyük güçlerin yoğun baskısına rağmen
İkinci Dünya Savaşı esnasında ustaca bir diplomasiyle savaş dışı kalmayı başarmış bir dış
politika geçmişine sahiptir. Benzer şekilde Türkiye, Kurtuluş savaşı ve Lozan görüşmeleri
esnasında Büyük güçlerin işgalinde olduğu halde, onlara karşı askeri ve diplomatik mücadele
vermiş ve Batı ile Doğu’nun büyük devletleri arasında denge politikası yürüterek kendi
bağımsızlığını elde edebilen bir diplomasiyle kurulmuştur. Bu açıdan bakıldığında Soğuk savaş
döneminde de Türkiye’nin benzer orta büyüklükte devlet stratejileri uygulayabileceği aşikârdır.
Nitekim savaşın hemen sonrasında Türkiye’ye yönelik Sovyet baskısı Mart 1945’ten
itibaren artarak devam etmiştir. Bir yıla yakın bir süre Ankara Nota savaşını kendi başına
yürütmüştür. SSCB’nin Boğazların statüsü ile ilgili talepleri üzerine ancak ABD’nin Missuri
zırhlısı Nisan 1946’da Türkiye’ye gelip İstanbul Boğazı’na demir atmıştır. Boğazlar’dan
geçişleri kendi çıkarları açısından önemseyen Chirchil ve Truman, Stalin’in Türkiye’ye
yöneltttiği toprak talepleriyle ilgilenmemiş, bunları Türkiye’nin kendi sorunu addetmiştir.
Dolayısıyla Ankara, Sovyetlerin sınırlar ve topraklarla ilgili talep ve iddiaları kendi başına
göğüslemiştir. Yine, Türkiye’nin Truman Doktrini’ne dördüncü Sovyet notasından sonra dahil
edildiği dikkati çekmektedir.
Yine ABD’ye verdiği bütün tavizlere rağmen, Türkiye iki kere NATO’ya üyelik için
başvurmuş, ancak ikisinde de alınmak istenmemiş, ortak üyelik teklifi ile rededilmiştir. NATO
üyeliği için Türkiye’de kamuoyunun tam desteği sağlanıp Kore Savaşı’nda 721 şehit
verilmiştir. Türkiye, Kore savaşına katıldıktan sonra, 1952 yılında NATO üyeliğini elde
edebilmiştir.
Türkiye’nin ABD ile ilgili tutumu sol muhalefetle karşı karşıya kalırken, ülkede güçlü
bir antikomünist ortam oluşmuştur. Demokrat Parti dönemiyle başlayan ABD’ye endeksli dış
politika geleneği, Türkiye’nin hem bölgesel, hem de uluslararası dış politikasında uzun yıllar
devam etmiştir. Öyle ki, Türkiye, DP’nin ideolojik pozisyonuyla çelişir şekilde Filistin
sorununda İsrail’in kuruluşunu, Kıbrıs sorununda ise İngiltere’nin argümanlarını
destekleyebilmiştir. Lozan’da Fener Patriğinin Türkiye vatandaşı olması gerektiğini savunan
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Türkiye, 1950’li yıllarda Fener Patriği olarak ABD vatandaşı Athinagorası kabul etmiştir.
Süveyş bunalımında da İngiltere ve Fransa’nın yanında, Suriye Buhranında ve Irak darbesinde
ABD’nin yanında yer alan ve Bağdat Paktı girişimiyle Ortadoğu ülkelerini ABD güdümüne
sokmaya çalışan Türkiye, bu politikaları sonucunda bölgesel düzeyde yalnızlaşmıştır.
Faruk Sönmezoğlu’na göre DP dış politikasında belirleyici olan uluslararası sistemdeki
gelişmeler ve iki kutuplu sistem iken, Baskın Oran’a göre belirleyici olan sosyo-psikolojik
durum ve Türkiye’nin sınıfsal yapısı olmuştur. Oran’a göre, ABD bağımlılığı, siyasal iktidarın
plansız programsız iktisadi politikalar yürütmesiyle ilgili olmuştur. Menderes, “aşırı komünizm
fobisi sahibi” bir politikacı olarak Batı Bloğuna fazla bağımlı bir politika izlemiş, Batı-Doğu
dengelerini gözetmemiştir. Komünizm tehdidi abartılarak dış yardım ve dış borç sağlamak
uğruna, komşu olan bir güce karşı katı politika izlenmiştir. Sovyetlerin yakınlaşma girişimleri
görmezden gelinmiş veya reddedilmiştir.
Sonuç itibariyle, dış politika yapım sürecinde çokseslilik ve karşıt görüşlerin çatışması,
sağlıklı ve savunulabilir bir dış politikanın geliştirilip uygulanabilmesi açısından büyük önem
taşımaktadır. Gerek uluslararası alanda, gerekse de iç siyasette farklı, karşıt görüş, duruş ve
öncelikler arasında denge politikası izlemek, maksimum yararı ortaya çıkaracak yegane dış
politika stratejileri arasında yer almaktadır. SSCB ile ABD arasındaki nüfuz mücadelesi
Türkiye için tehdit olduğu kadar, tarafsız, pragmatik ve kamuoyunun desteğini arkasına almış
bir diplomasiyle büyük avantajlara da imkan sağlayabilir, Türkiye iki ülke ile ilişkilerini
dengeleyerek daha bağımsız askeri ve ekonomik kazanımlar elde edebilirdi. Güçlü dış politika,
genellikle kamuoyunun desteğini arkasına almış, demokratik dış politika yapım sürecinden
süzülmüş ve meşru uluslararası norm ve kurallara dayalı bir dış politikadır.
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Bölüm Soruları
1)

Süveyş Buhranında Türkiye hangi ülkenin politikasını desteklemiştir?

a)

İngiltere

b)

Libya

c)

Irak

d)

Suriye

e)

SSCB

2)

DP’nin dış ekonomik politikasıyla ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlış?

a)

Türkiye’nin dış ticaret açığı 8 kat arttı

b)

Türkiye 600.000.000 dolar borç ödemesi erteledi

c)

Türkiye 3.174.000.000 dolar yardım aldı

d)

Türkiye IMF borç kotasını aştı

e)

1950 yılına kadar Türkiye’nin altın ve döviz rezervi yoktu

3)

Türkiye hangi tarihler arasında Sovyet notalarına karşı tek başına direndi?

a)

Mart 1946-Nisan 1947

b)

Mart 1945-Nisan 1946

c)

Mart 1945-Nisan 1947

d)

Mart 1950-Nisan 1954

e)

Mayıs 1947-Temmuz 1949

4)

ABD’nin Missuri Zırhlısı neden İstanbul Boğazına demirledi?

a)

SSCB’nin toprak taleplerini caydırmak için

b)

Türkiye’yi SSCB’ye karşı savunmak için

c)

SSCB’nin Boğazlarla ilgili statü taleplerini caydırmak için

d)

Demokrat Parti çağırdığı için

e)

Karadeniz’e geçişleri kontrol altına almak için
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5)

Türkiye hangi tarihte NATO üyesi olmuştur?

a)

1949

b)

1950

c)

1947

d)

1955

e)

1952

6)

Hangi olayda Türkiye ile SSCB sıcak savaş eşiğine gelmiştir?

a)

Suriye Buhranı

b)

Süveyş krizi

c)

Jüpiter Füzeleri krizi

d)

U-2 Olayı

e)

Irak Darbesi

7)
SSCB-Türkiye ilişkilerinde güvensizliği ve tehdit algısını güçlendiren gelişme
hangisidir?
a)

Ortadoğu Komutanlığı

b)

Akdeniz Paktı

c)

Truman Doktrini

d)

Jüpiter Füzelerinin yerleştirilmesi

e)

ABD Askeri tesislerinin kurulması

8)

1954 Askeri Tesisler Anlaşması’nın başlıca sonucu nedir?

a)

ABD askerlerine Türkiye’de yargı muafiyeti

b)

Türkiye ABD üslerini denetledi

c)

Türkiye NATO üyesi oldu

d)

Türkiye’ye Jupiter füzeleri yerleştirildi

e)

Türkiye’de 92 ABD askeri tesisi kuruldu
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9)
Hangi olay Türkiye’nin, herhangi bir SSCB-ABD savaşının muharebe alanına
dönüşebileceğini gösterdi?
a)

U-2

b)

Irak Darbesi

c)

Molotov notası

d)

Kore savaşı

e)

Suriye Buhranı

10)

Aşağıdakilerden hangisi 1956 Atom Enerjisi Anlaşması’nın sonucu değildir?

a)

Türkiye’de Nükleer araştırma merkezi kuruldu

b)

Merkez ABD personelinin denetiminde çalıştı

c)

Merkez’de silah deneyleri yapıldı

d)

ABD zenginleştirilmiş uranyum ödünç verdi

e)

Türkiye nükleer güç oldu

Cevaplar
1)a, 2)e, 3)b, 4)c, 5)e, 6)a, 7)d, 8)e, 9)a, 10)e

195

9. DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ BÖLGESEL DIŞ
POLİTİKASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Demokrat Parti dönemi dış politikasını bölgesel boyutları ve
uygulamalarıyla ele alacağız. Özellikle Ortadoğu coğrafyası ile ilgili dış politikası bağlamında
Demokrat Parti dönemi günümüz açısından da önemli derslerin çıkarılabileceği bir dönemdir.
Yine 1950’li yıllar ABD ve SSCB nüfuz rekabetinin Ortadoğu coğrafyasına kaydığı ve
ABD’nin bölgede “Kuzey Kuşak” (Northern Tier) projesinin uygulamaya konulduğu
dönemdir. Bu nedenle bu derste Demokrat Parti’nin Ortadoğu’da 1950’li yıllarda yaşanan
krizlere yönelik yaklaşımı ve girişimleri ele alınacak ve Ortadoğu Komutanlığı projesinin
Türkiye’nin Ortadoğu’da komşu ülkelerle ilişkilerine etkisi ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Demokrat Parti Dönemi Ortadoğu coğrafyasında temel gelişmeler nelerdir?

2)

Bağdat Paktı gereklimiydi ve neden uygulandı? Başarılı oldu mu?

3)

Suveyş Krizinde Türkiye’nin dış politikası ne tür sonuçlara yol açtı?

4)

Suriye Buhranında Türkiye’nin dış politikası ne tür sonuçlara yol açtı?

5)

1958 Irak Darbesi Türkiye’nin dış politikası ne tür sonuçlara yol açtı?

6)

Balkan Paktı’nın hedefi neydi? Ne tür sonuçlara yol açtı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Ortadoğu
Projesi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Komutanlığı Bağımlı ve tek taraflı dış Konuyla ilgili kitap, makale
benzeri
literatürü
politikanın
mahsurlarını ve
okuyarak.
öğrenmek

Bağdat Paktı ve Balkan Paktı Bölgesel ittifak politikasında Konuyla ilgili kitap, makale
yerel ve bağımsız dış ve
benzeri
literatürü
politikanın
önemini okuyarak.
kavramak
Süveyş,
Buhranı

Irak

ve

Suriye Bölgesel güç politikasında Konuyla ilgili kitap, makale
iyi komşuluk ilişkileri, iç ve
benzeri
literatürü
işlerine
karışmama
ve okuyarak.
bağımsız dış politikanın
önemi

Türkiye’nin Demokrat Parti Ortadoğu
politikasında Konuyla ilgili kitap, makale
dönemi Ortadoğu politikası
başarısızlığın nedenleri
ve
benzeri
literatürü
okuyarak.
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Anahtar Kavramlar


Ortadoğu Komutanlığı Projesi



1958 Irak Darbesi



Eisenhover Doktrini



Suveyş Krizi



Suriye Buhranı



Bağdat Paktı



Balkan Paktı



Kıbrıs Meselesi
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Giriş
1950’li yıllar Ortadoğu coğrafyasında ABD ve SSCB arasında nüfuz rekabetinin
yoğunlaştığı ve II. Dünya Savaşı sonrasında Asya ve Afrika’da bağımsızlıklarını elde eden
sömürgeler arasında millliyetçiliğin anti-emperyalist/anti-Batı bir siyasal ideoloji olarak ortaya
çıktığı döneme denk gelmektedir. Anti-Batı bir milliyetçi söylem ve liderlerin bu coğrafyada
yükselmesi, bu bölgelerde milliyetçilikleri sosyalizm ile buluşturmuştur. Bu bakımdan
Sovyetler Birliği’nin nüfuzu daha belirgin hale gelirken, Nasır, Nehru, ve Tito’nun
öncülüğünde başlatılan Bağlantısızlar Hareketi de güçlü destek bulmuştur.
Yine bu dönemde, 1957’de, Avrupa’da iki büyük gücün dışında yerel bir ortaklık
çabasının, yani Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kurulduğunu da biliyoruz. 1950’li yıllar
Türkiye’nin İngiltere ve ABD ile birlikte Ortadoğu coğrafyasında etkin rol oynamaya çalıştığı
bir dönem olmuştur. ABD ile yakın ilişkiler içerisinde olan ve Batı ittifakının üyesi olan
Türkiye, özellikle Ortadoğu’da Sovyetlerin varlığını sınırlandırmayı hedeflemiştir. Türkiye’nin
bu çabası ise bölge devletleri tarafından şüpheyle kaşılaşmış ve Türkiye’nin ABD ile işbirliği
içerisinde yürüttüğü Ortadoğu ve Balkan politikasıpek fazla destek görmemiştir.
Bu yıllarda, Yunanlıların enosis iddiasıyla Kıbrıs meselesinin de Türkiye’nin dış
politikasının gündemine girdiği ve taksim’i savunan Türkiye ile Yunanistan arasında ilişkilerin
gerilmeye başladığı dikkati çekmektedir. Demokrat Parti döneminde iki ülke ilişkilerinde
gerilim yaratmaya başlayan Kıbrıs sorunu, 1960’ta geçici de olsa çözüme kavuşturulmuştur.
Yunanistan’ın AET’na üyelik başvurusunda bulunması üzerine, Türkiye’nin de 1959 yılında
benzer üyelik başvurusunda bulunduğu, ancak 1960 darbesinden dolayı AET’nin Türkiye’nin
başvurusunu askıya aldığı bilinmektedir.
Türkiye, büyük kısmı Doğu Bloku üyesi olan Balkan ülkeleriyle yakınlaşmaktan
kaçınırken, Yunanistan ve SSCB ile sorunlar yaşayan Yugoslavya ile yakınlaşma politikası
başlatmış, ancak beklediği ilgiyi görmemiştir. Bağdat Paktı gibi, Türkiye’nin başlattığı Balkan
Paktı girişimi de Türkiye’nin Kıbrıs, AET, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan politikaları ve
ABD endeksli dış politikası nedeniyle destek görmemiş ve başarısız kalmıştır.
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9.1. DP Dış Politikasında Ortadoğu
Demokrat Parti dönemi öncesinde Türkiye’nin Ortadoğu politikası farklı eğilimleri
içermektedir. 1945-1949 yılları arasında Türkiye, 1945 yılında Arap Birliği Paktı’nı
desteklemiş, 1946 yılında Irak ile “Türk-Irak Dostluk ve İyi Komşuluk Anlaşması”nı
imzalamış, 1946 yılında Suriye ve Lübnan’ın bağımsızlığı tanımış, 1947 yılında BM’deki
Filistin görüşmelerinde Arap Birliği ile birlikte “taksim” aleyhine oy kullanmış ve son olarak
1948 yılında BM Filistin Uzlaştırma Komisyonu’nun kurulmasında yer alarak İsrail’i tanıyan
ilk Müslüman ülke olmuştur.
Üstte de belirttiğimiz gibi, II. Dünya savaşından sonra Ortadoğu ve Asya coğrafyası,
genellikle batı-karşıtı bir millliyetçiliğin yükseldiği, bu bağlamda da ABD karşıtı siyasal
eğilimlerin daha güçlü olduğu bir tarihsel döneme girmişti. Oysa Türkiye, 1947 yılında Truman
Doktrini’ne başvuruda bulunurken, İngiltere’nin Ortadoğu Komutanlığı projesini üstlenmiş,
NATO üyeliği bağlamında tartışmasız bir şekilde ABD’nin yanında yer almış ve “Batı’nın
sözcüsü” Türkiye imajıyla öne çıkmıştır. Bu imaj özellikle Demokrat Parti’nin 14 Mayıs 1950
seçimleriyle birlikte iktidara gelmesinden sonra güçlenmiş ve Türkiye ABD’nin bir askeri üssü
ve uydusu olarak algılanmaya başlanmıştır.
Her şeyden önce, Demokrat Parti’nin ulusal güvenliğini ABD ve NATO’ya bağlaması,
Ortadoğu, Asya, Latin Amerika ve Balkanlar’da geniş destek bulan Bağlantısızlar Hareketi’nin
blokdışı kalma politikasıyla çelişmiştir. Sömürgeciliğin büyük ölçüde self-determinasyon
hakkına dayalı bağımsızlık süreçleri ile tasfiye olmasına karşın, Türkiye’nin Kıbrıs meselesi
bağlamında taksim’i savunması da bağlantısız ülkeler grubunun güçlü olduğu BM Genel
Kurulu’nda destek bulmasını önlemiştir.
Filistin meselesinin savaşla gündemde olduğu ve Arap milliyetçiliğinin güçlendiği bir
dönemde, Türkiye’nin 1949 yılında İsrail’e maslahatgüzar ataması ve ticaret anlaşması
imzalaması ve 1951 yılında ABD’nin ifadesiyle Batı’nın damgasını taşımayan lider olarak
Ortadoğu Komutanlığı Projesini üstlenmesi, Ortadoğu ülkeleri arasında güvensizliğe yol
açmıştır. Türkiye’nin NATO’ya üye olduğu 1952 yılında Ortadoğu Savunma Örgütü olan
Ortadoğu Projesi Komutanlığı girişimi, Arap ülkeleri tarafından desteklenmezken SSCB
tarafından nota ile eleştirilmiştir.
Ertesi yıl, 1953 yılında ABD Başkanı seçilen Dwight D. Eisenhower öncülüğünde
Kitlesel Karşılık Doktrini ilan edilmiş ve ABD, SSCB’ye komşu devletlere çok sayıda nükleer
başlıklı füze yerleştirmeye başlamıştır. ABD’nin coğrafi olarak SSCB’den uzak olması,
doğrudan kendisinin güvenliğini etkilemeden SSCB’ye karşı mücadelenin yürütülmesine
imkan veriyordu. Bu bakımdan ABD mevzilerini doğrudan SSCB’nin çevresine taşırken,
SSCB’yle herhangi bir çatışmada doğrudan nükleer silahlarla cevap verilmesini emretmişti.
Bu doktrin, SSCB’ye komşu devletleri doğrudan SSCB ile savaş tehditi altında
bırakırken, nükleer silah kullanmalarına da olanak sağlıyordu. Bu bakımdan her açıdan
acımasız ve tehlikeliydi. 1957 yılında SSCB’nin uzaya Sputnik uydusunu fırlatması ile birlikte
ABD doğrudan SSCB’nin uzun menzilli nükleer füzelerinin hedefi haline geldi. Yani ABD
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doğrudan tehdit altına girdi. Bunun üzerine ABD Esnek Mukabele Doktrinini uygulamaya
koydu ve SSCB’nin saldırı özelliklerine göre karşılık vermeyi esas aldı, ancak Türkiye gibi
SSCB komşusu bazı ülkelere de nükleer başlıklı füzeler yerleştirdi. Avrupa ülkeleri bu
stratejiye karşı çıkarken, Türkiye Jupiter füzelerinin yerleştirilmesini kabul etti ve iki büyük
güç arasında doğrudan muharebe alanına dönüştü. ABD’nin bu strateji değişiklikleri SSCB’yi
çevreleyen Türkiye gibi devletlerin dış politikalarını da etkiledi. ABD askeri üsleri ve füze
sistemleriyle donatılan Türkiye, bazı Ortadoğu ülkeleri tarafından tehdit olarak algılanmaya
başlandı.

9.2. Bağdat Paktı
Gerek ABD, gerekse İngiltere, Ortadoğu’daki hâkimiyetlerini yitirdiklerini farketmiş,
bölgedeki savunma zafiyetinin giderilmesi gerektiğini anlamışlardı. ABD bu kapsamda yeni
politikalar üretme arayışı içine girmiştir. 11-28 Mayıs 1953 tarihleri arasında Ortadoğu
ülkelerini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı John Foster Dulles, 26-27 Mayıs 1953 tarihlerinde
Türkiye’ye de gelmiştir. Gezi sonrasında Dulles, SSCB tehdidinin farkında olmayan Arapların
Ortadoğu’da kontrolün sağlanmasında yeterli olmayacaklarını ileri sürmüş ve yeni savunma
sistemi yapılanmasına gidilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Mısır’ın reddettiği Ortadoğu
Komutanlığı Projesi’nin öncülüğüne Türkiye getirilirken, Pakistan’ın dahil edilmesi yoluyla
geliştirilmiştir. Dulles, 1 Temmuz 1953’de “Kuzey Kuşağı” (Northern Tier) savunma projesini
ortaya atmıştır. Dulles’a göre başta Türkiye olmak üzere İran, Irak, Pakistan ve Suriye gibi
ülkeler Orta Doğu’nun bekası adına Sovyet tehdidinin farkındaydılar. Dolayısıyla olası bir
Sovyet saldırısının bu Kuzey Kuşağı ülkeleriyle karşılanması uygun olacaktı. Öte yandan, Arap
devletlerini esas ilgilendiren konu İsrail tehdidi ile Mısır ve Irak’ta üsleri bulunan İngiltere’nin
askeri varlığıydı. SSCB’nin 1950 yılından sonra İsrail ile ilişkilerini kesmesi, Arap devletlerini
SSCB’ye yakınlaştırmıştı.
ABD’nin bu yeni projeksiyonu, Türkiye tarafından büyük bir avantaj olarak
algılanmıştı. Zira 1954’den sonra ekonomisi hızla gelişen Türkiye ve iktidardaki Demokrat
Parti, Türkiye’nin coğrafi konumunu ve Batı vizyonunu bölgedeki tarihe dayalı kuvvetli
bağlarla avantaja dönüştürebilirdi. ABD’nin İsrail politikasını müdafaa eden Menderes “İsrail
gerçeğini tanımak, Arap devletleri için bir gerekliliktir” demekteydi.16 Ancak, ne ABD ve
İngiltere, ne de Demokrat Parti bölgedeki ideolojik değişimi dikkate almamışlardı. Üstelik
İsrail’i ilk tanıyan Müslüman ülke Türkiye olmuş, bu da Arap devletleri arasında hoşnutsuzluk
yaratmıştı. Üstelik bu şekilde Türkiye, 1945 yılında kurulan ve Mısır, Suudi Arabistan, Irak,
Suriye, Ürdün, Lübnan, Yemen ve Filistin gibi çok sayıda Ortadoğu ülkesini kapsayan,
aralarındaki sorunları barışçıl yollarla çözmeyi hedefleyen Arap Birliği’ndeki hemen hemen
bütün devletleri karşısında bulmuştur. Bölgesel güç olma hayalleriyle bölgeye giren Türkiye,
1954 yılı sonrasında başta Mısır ve Suriye olmak üzere Ortadoğu ülkelerinin önemli bir
kısmıyla ilişkilerini bozmuştu.

16

Baskın oran
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28 Aralık 1953 yılında ABD ile Pakistan arasında bir teknik ve ekonomik yardım
antlaşmasının imzalanması ile birlikte Kuzey Kuşağı İttifakı savunma projesi ile ilgili ilk somut
girişim gerçekleştirilmiş, 2 Nisan 1954’de de Türkiye ve Pakistan askeri yardımlaşmayı
amaçlayan Dostluk ve İşbirliği Antlaşması imzalamışlardı. Bu anlaşma, her iki ülke için SSCB
ve Hindistan’a karşı güvence niteliğindeydi. Anlaşma kapsamında iki ülke arasında uluslararası
konularda fikir teatisinde bulunulacak, kültürel, ekonomik ve teknik konularda işbirliği
yapılacaktı. Ancak anlaşma yoğun bir askeri işbirliğini öngörmedi. Bunun devamında Türkiye,
anlaşmayı Irak’a da açmış, ancak Irak bu girişime çekimser kalmıştır.
SSCB’ye sınırı olan İran ve Afganistan’a başvuran Türkiye, beklediği desteği
bulamamıştır. Afganistan, sınır sorunları olduğu Pakistan ile bu sorunları çözmeden anlaşmaya
katılmak istememiş. Türkiye’ye daha fazla ABD yardımının gelmesini sağlamaya çalışan
Adnan Menderes, 1954 yılında Irak, Suriye ve Lübnan olmak üzere birçok Ortadoğu ülkesinin
ziyaret etmiş, ancak Irak dışında, Ürdün, Mısır, Suriye ve Lübnan Türkiye’nin İsrail’i tanıması
ve/veya Arap Birliği üyesi olduklarından dolayı teklifle ilgilenmemişlerdir. Sadece Irak,
halihazırda ABD’den yardım alması ve güvenliğini Batı ittifakının güvencesi altına almak
istemesinden dolayı Türkiye ile Pakistan’ın imzaladığı ittifaka katılmayı kabul etmiştir. Irak’ın
bu kararı Mısır Devlet Başkanı Nasır tarafından tepkiyle karşılandı ve Arap Birliği konuya
ilişkin toplandı. Bunun üzerine Menderes Nasır’dan görüşme talebinde bulundu, ancak Nasır,
İsrail ve ABD ile birlikte hareket eden Ankara’nın bu teklifini reddetti. 24 Şubat 1955 günü
Irak ve Türkiye Bağdat’ta Bağdat Paktını imzaladılar, ardından İngiltere, Pakistan ve İran da
Pakt’a katıldılar. İsrail ile ilişkilerini gözeten ABD, Pakt’a mesafeli kalmıştır. Bağdat Paktı
diğer Arap Birliği ülkeleri nezdinde, emperyalist bir ülke olan İngiltere’nin Ortadoğu’da
yeniden uyguladığı bir böl-yönet politikası olarak algılanmıştı. Dwight Eisenhower bunun
farkındaydı ve İngiltere’nin emperyalist geçmişinin ABD’nin bölgedeki nüfuzunu
zayıflatmasından çekindi. Üstelik Bağdat Pakt’ı ile Ortadoğu ülkeleri iki karşıt ittifak arasında
bölünmüştü.
Bölgedeki ülkelerin sınırlı katılımıyla Bağdat Pakt’ı daha kuruluşunda önemini
kaybetmişti. ABD, bu paktın SSCB’nin Ortadoğu’daki nüfuzunu engelleyebileceğinden şüphe
ediyordu. Diğer yandan, Pakta üye ülkeler, ABD’nin Pakt’a katılıp katılmayacağı yönünde
kesin kararını vermesi için baskı yapmışlardır. Bunun üzerine ABD, 1956 yılında Pakt’ın askeri
kanadına gözlemci olarak katıldı. Mısır’ın Süveyş Kanalı’nı millileştirmesinden sonra,
ABD’nin üyeliği için baskılar artmıştır. Bunun üzerine, İngiltere’nin
bölgedeki tarihsel varlığından kurtulmak isteyen ABD, 1957 yılında
Eisenhower Doktrinini ilan etti. Bu doktrinle ABD, Türkiye aracılığı
ile Ortadoğu’da ağırlığını koymayı hedeflemiştir. Ortadoğu’da
temel tehdit algılamasının SSCB değil, İsrail ile ilgili olduğunu
anlamıştı. Ayrıca, Araplar bağımsızlıkları konusunda büyük
hassasiyet göstermekteydi. Dolayısıyla ABD’nin bölgedeki
nüfuzunu arttırmasını doğru yolu, bölgeye ekonomik kalkınma
projeleri götürmek olabilirdi.
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Bu fikirleri doğrultusunda, 1954 yılında "Barış için Atom" programını başlatan
Eisenhower, 5 Ocak 1957'de “Eisenhower Doktrini”ni açıkladı. Buna göre ABD, Ortadoğu
ülkelerine askerî ve ekonomik yardımda bulunacağını ilan ediyordu. Eisenhower, Kongre'den,
ekonomik sıkıntıdaki Ortadoğu ülkelerine bağımsızlıklarını destekleyecek nitelikte ekonomik
yardım yapmak ve hatta ihtiyaç olması halinde askeri yardım sağlamak ve arzu edilmesi halinde
komünist bir ülkenin saldırısına karşı ABD silahlı kuvvetlerinin kullanılması ile ilgili gereken
yetkileri almıştı. Üç yıl süreyle 200 milyon Dolar harcama yetkisi Temsilciler Meclisi'nde
büyük oy çoğunluğu ile kabul edilmiştir. Türkiye, 22 Mart 1957 tarihinde Eisenhower
Doktrini’ne katılmış, bu doktrin doğrultusunda kendisine düşen görevleri yerine getireceğini de
açıklamıştır. ABD aynı gün, Bağdat Paktı askerî komitesine gireceğini ilan etmiştir.
1958 yılında Irak’ta meydana gelen ihtilalden sonra, ABD Mart 1959’da Pakt’ın geriye
kalan üç bölgesel üyesi ile ikili anlaşmalar imzaladı. Irak’ta gerçekleştirilen askeri darbe
monarşiyi yıkmış, ayrıca ülkenin bölgesel politikasında da önemli değişikliklere yol açmıştır.
Irak darbesi neticesindeki en önemli sonuçlardan biri de Bağdat Paktı’nın yıkılıp yerine
Merkezi Antlaşma Teşkilatı’nın yani CENTO’nun (Central Treaty Organization) kurulması
olmuştur. Irak, Mart 1959’da Pakt’tan çekilmiş, Türkiye’nin aslında NATO’ya sırtını dayadığı,
Pakistan’ın ise güvenliği açısından SEATO ile bağlarına güvendiği anlaşılmıştır. 21 Ağustos
1959’da Bağdat Paktı’nın adı CENTO olarak değiştirilmiştir. Ankara CENTO’nun müteakip
dönemdeki merkezi olmuştur.
Bağdat Paktı, Orta Doğu’da işbirliği için sadece bir temel oluşturmuş, ancak müteakiben
oluşturulabilecek daha büyük bir teşkilatlanmalar için yeterli olamamıştır. John Foster
Dulles’in dediği gibi, Pakt, “Arap politikaları ve entrikaları için bir forum haline
dönüşmüştür”.17 Ortadoğu’da genelde Bağdat Paktı İsrail yanlısı olarak görülmüştür.
Cumhuriyet döneminde kurulan Sadabad Paktı’ndan farklı olarak, Bağdat Paktı, Türkiye
açısından olumlu sonuçlar sağlamamıştır. Tam tersine, Arap ülkeleri ile ilişkilerinin
kötüleşmesine ve gerginleşmesine neden olmuştur. Ortadoğu’da Mısır-Türkiye kutuplaşmasına
yol açmıştır. Türkiye’nin izlediği politikalar emperyalist yanlısı olarak algılanmış ve
güvenilmez komşu ülke olmuştur. Bağlantısız ülkeler nezdinde de İsrail, Paktı tehdit olarak
görmüş, tutumunu sertleştirmiştir. Bu girişimin başarısızlığı, anti-emperyalist SSCB’nin Arap
ülkelerinde nüfuzunu arttırmıştır. Bağdat Paktı, o yıllarda bölgede meydana gelen Süveyş Krizi,
Irak Darbesi, Suriye Buhranı, Filistin meselesi gibi bölgesel sorunda bölge devletlerinin
beklentilerini dile getirememiş ve herkesi buluşturabilecek barışçıl çözüm sağlayamamıştır.

9.3. 1956 Süveyş Bunalımı
Hindistan’a giden yolunu kısaltmak isteyen İngiltere, 1859 yılında Akdeniz ile
Kızıldeniz’i birbirine bağlayan 163 km uzunluğundaki Süveyş Kanalını açtı ve bir İngiliz
şirketinin işletmesine bıraktı. 20. Yüzyılın başlarında kanal Ortadoğu’daki enerji kaynaklarının
taşınması açısından stratejik önem kazandı. Mısır, 1950 yılına gelindiğinde, kendi
coğrafyasında hükümranlığını sağlayabilmiş, ancak Süveyş Kanalı’nın kontrolünü elde
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edememişti. Süveyş kanalını Batılı şirketler ve askerler kontrol ediyordu. Bu sayede de özellikle
İngiltere ve Fransa başta olmak üzere Batılı devletler Körfez’de yer alan ülkelerin petrolünden
istifade ediyordu. Cemal Abdul Nasır, 1952 yılında iktidara geldiğinde bu durumu Mısır’ın
lehine çevirmeye karar vermişti. Bu doğrultuda mevcut konjonktür çerçevesinde İsrail’e karşı
bölgesel üstünlük kurmaya çalışıyor, bir yandan da askeri açıdan güçlenmeye gayret ediyordu.
Nitekim Sovyetler Birliği ve Çekoslovakya ile yakınlaşma çabaları da bu amaç doğrultusunda
gelişmiştir. Mali yönden daha da kuvvetli hale gelmek isteyen Nasır, 26 Temmuz 1956 yılında
Süveyş Kanalı’nı millileştirmiştir. Batılı şirketlerin mevcut hisselerinin değerlerinin tazmin
edileceğini ifade etmiş olsa da, Nasır’ın bu girişimi sonucunda Basra devletlerinden aldıkları
petrolün taşınması esnasında sorun yaşamak istemeyen İngiltere ve Fransa büyük tepki
göstermişlerdir. ABD, İngiltere ve Fransa 16 Ağustos 1956’da Londra’da Süveyş hakkında
konferans düzenlemişler ve Mısır’ı da davet etmişler. Ancak Mısır konferansa katılmayı
redetmiş ve konferans sonucunu da kabul etmediğini açıklamıştır. ABD Dışişleri Bakanı
Dulles’in ortaya koyduğu gündem üzerinden ele alınan Süveyş Kanalı, uluslararası bir kuruluş
tarafından yönetilecek, 1888 Anlaşmasının hükümleri geçerli olacak ve hiçbir kısıtlama
getirilmeyecek, Mısır hükümetinin ekonomik hakları da gözetilecekti. SSCB, başta Dışişleri
Bakanı Şepilov olmak üzere, Dulles planının sömürgeci bir plan olduğunu belirterek18, geçiş
hakkının uluslararası anlamda ele alınması ve bu konuda Mısır’ın egemenlik hakkına saygı
gösterilmesi gerektiğini ifade etmekteydi.
SSCB’nin bu tutumu Arap ülkeleri arasında geniş destek görürken, ABD’nin sıkı
müttefiki olan Türkiye, Dulles’ın planını, Pakistan, İran ve Habeşistan’la birlikte Mısır’ın
egemenlik ilkesine saygı şartıyla desteklemiştir. Türkiye, 1888 İstanbul Anlaşmasının geçerli
olmaya devam etmesi gerektiğini ifade etmiş, Süveyş Kanalı Şirketi ve İngiltere’nin haklarının
korunmasını desteklemiş ve uluslararası denetim altına konmasını da savunmuştur. Böylece
aslında Türkiye, Mısır’a karşı, Süveyş’i elinde bulunduran İngiltere’ye destek çıkmıştır.
İngiltere ve Türkiye’nin argümanlarına karşın Nasır, uluslararası denetimi kabul edip
egemenlik haklarından vazgeçilmesi taleplerini asla kabul etmemiştir. Bu iki şartın kabul
edilmesi halinde tüm ülkelerin kanaldan geçişlerinin sağlanacağını belirtmiştir.
Konferansa katılan 18 gelişmiş devlet kanalın işletmesini uluslararası kuruluşa
bırakmayı kararlaştırmış, ancak Mısır bu kararı uygulamayacağını açıklamıştır. 19-21 Eylül
1956 tarihlerinde Londra’da bir konferans daha toplanmış aynı şartlar gündeme gelmiş, yine
sonuç alınamamış, konu İngiltere ve Fransa tarafından BM’ye götürülmüş. İngiltere ve Fransa,
BM’de müzakereler devam ederken, İsrail’in Mısır’a askeri müdahalede bulunması kararını
almışlar. Yaptıkları plan çerçevesinde; öncelikle İsrail’in Mısır’a saldırması, İngiltere ve
Fransa’nın ise gelişen olayları önlemek ve savaşı durdurmak maksadıyla kanalı işgal etmeleri
öngörülmüştü. 29 Ekim 1956 tarihinde İsrail’in Sina yarımadasına saldırısı akabinde işgal
başladı. İngiltere ve Fransa İsrail ile yaptıkları anlaşmaya uygun olarak Mısır’a yaptıkları
teklifle savaşın durdurulması için gerekli müdahaleyi yapabileceklerini bildirdiler. Bu durumun
farkında olan Nasır doğal olarak bu teklifi reddetti. Zaten İngiltere ve Fransa Nasır’dan böyle
bir red kararının geleceğini beklediklerinden, askeri açıdan hazırlıklarını tamamlamışlardı ve
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derhal iki devlet askeri manevralarına başladılar. Her iki batılı ülkenin uçak gemilerinin de
katıldığı harekât 5 Kasım 1956 tarihine kadar sürmüştür. Sonunda, İngiliz ve Fransızlara ait
birlikler başarılı olmuş ve kanalı ele geçirmişlerdir.
Kanalın işgali, gerek ABD gerekse de SSCB’nin çıkarlarına uygun düşmemişti ve
tepkilerini gündeme getirdiler. Her ne kadar İngiltere ve Fransa verilen bu tepkilere aldırış
etmek istemese ve de facto durumu sürdürmek istese de SSCB’nin özellikle her iki ülkeye
yönelik nükleer tehdidi sonrasında geri adım atmak zorunda kaldılar ve önce ateşkes ilan ettiler
ve müteakiben geri çekildiler. ABD de bu durumu zımnen onaylamıştır. Kendi müttefiklerinin
böyle bir oldu-bitti yapmaları karşısında uluslararası arenada tepki görmesi nedeniyle harekâtı
onaylamamış, SSCB’nin bu durum karşısında bu ülkeleri tehdit etmesine sesini çıkarmayarak
İngiltere ve Fransa’yı kendi başlarının çaresine bakmak zorunda bırakmıştır. ABD doğal olarak
bu gerginlik ortamında SSCB ile daha büyük bir karşı karşıya gelme ve muhtemel bir çatışma
istemiyordu. Diğer yandan müttefiklerinin bu oldu-bittisi karşısında diğer Arap ülkelerinin
SSCB yanında yer almalarını da bir bakıma engellemiş ve sürekli olarak ABD ajandasında yer
alan enerjinin kontrolü konusunda SSCB’ye koz vermemiş oluyordu.
Türkiye, İngiltere ve Fransa’nın davranışını uluslararası hukuk açısından kabul
edilemez bulmakla birlikte, Nasır’ı suçlamış ve savaşın sorumlusu olduğunu beyan etmiştir.
Nasır’ı güvenilmez ilan etmiş, Bağdat Paktı’nın bölgede barışı sağlayacağını savunmuştur.
Türkiye olayın aktörleri olan Batılı devletlere karşı dikkatli bir tutum izlemiş, Batı ile ilişkilerini
bozmamaya çalışmıştır. Türkiye sadece İsrail’i kınamakla yetinip, İsrail’deki büyükelçisini geri
çekmiştir. Bağdat Paktı’na taraf Irak ve Pakistan, tepki olarak İngiltere’nin Bağdat Paktı’ndan
çıkarılmasını önermişler, ancak Adnan Menderes bu teklifi kabul etmemiştir. Bu tutumuyla da
Arap ülkeleri arasında destek ve güven kaybetmiştir. Oysa Süveyş krizi, Türkiye’ye
Ortadoğu’da nüfuzunu arttırması için büyük fırsat sağlamıştır. ABD’nin dahi SSCB’ye yakın
bir politika izlemesi karşısında Türkiye’nin İngiltere ve Fransa’ya karşı izlediği tutum tutarlı
bulunmamıştır.

9.4. 1957 Suriye Bunalımı
Türkiye’nin Batı’dan bağımsız bir Ortadoğu politikası geliştirmemesinin askeri gerilime
vardığı örneklerden birisi Suriye buhranı meselesi olmuştur. Suriye, 2. Dünya Savaşı sonunda
tam bağımsızlığa kavuşmuş, ancak siyasi istikrarsızlıklarla boğuşmak zorunda kalmıştır.
1949'dan itibaren, Suriye’de siyasi istikrarsızlık başlamıştır. 25 Şubat 1954’de yaşanan askeri
darbe sonrasında iktidara gelen Baas Partisi 1955 yılından itibaren Nasır'a verdiği destekle
büyük takdir toplamıştır. Nasır'ın Bağdat Paktı’nı desteklememesi ve Sovyetler Birliği ile olan
ilişkilerini arttırması bu birliktelikte önemli rol oynamıştır.19 Öyle ki, 1956 yılında Mısır’la
birleşme fikri gündeme gelmiştir. Özellikle Süveyş Buhranında İngiltere ve Fransa'nın Mısır'a
saldırmaları sonucunda bu yakınlaşma daha da hissedilir hale gelmiş, hatta Arap kamuoyunda
Batı-karşıtı düşüncelerin etkisini daha da kuvvetlendirmiştir. 1956 yılı Temmuz ayında
Suriye’nin güçlü isimlerinden Savunma Bakanı Halit el-Azm’ın Sovyetlerle imzaladığı
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anlaşmaların açıklanması sonrasında 1957 Suriye buhranı patlak vermiştir. Bu anlaşmalar
ekonomik ve askeri alanlarda yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yardımı kapsamaktaydı. Yaşanan
bu gelişmeler Türkiye, Irak ve Ürdün ile İsrail ve Lübnan'da büyük şüphe ve endişeyle
karşılanmıştır. ABD’nin de bu ülkelere askeri yardımda bulunması üzerine, mesele bloklararası
siyasete taşınmıştır. Sovyetler’in askeri ve ekonomik yardımları, SSCB’nin Suriye’ye
yerleşmesi şeklinde algılanmıştı. Yani, Türkiye, güneyinde de SSCB ile komşu olacaktı.
Bu gelişmeler üzerine Türkiye, Irak, Ürdün ve ABD’nin de katılımıyla görüşmeler
başladı. Başkan Eisenhower, Başbakan Menderes'e gönderdiği mesajda, Suriye'nin bir saldırısı
karşısında Türkiye, Irak ve Ürdün'ün bu ülkeye karşı askeri bir harekata girişmek zorunda
kalması halinde, Amerika'nın kendilerine derhal silah yardımı yapacağını bildirmişti. ABD,
Hava Kuvvetlerinden bir kısmını Adana hava üssüne gönderdi. VI. Filosunu da Doğu Akdeniz'e
gönderdi. Türkiye, Suriye’nin gözünü korkutmak maksadıyla askeri alandaki tedbirlerini
arttırdı ve Suriye sınırında askeri manevralar düzenlemeye başladı. Suriye sınırına yaklaşık
37.000 kişilik bir askeri kuvvet kaydırıldı.
Her ne kadar Suriye’nin SSCB ile olan yakın işbirliği kendisini muhtemel bir savaşta
iki cephe arasında bırakmakta ve aldığı tedbirler kendisinin Kuzeyden ve Güneyden baskı altına
girmesine neden olmaktaydı. Nitekim SSCB’nin de etkisiyle Türkiye ile Suriye arasındaki
ilişkiler gerilmeye başladı. SSCB adına Bulganin, barışı savunmayan çevrelerin Türkiye’nin
başına büyük felaketler açacağını ifade etmekteydi. SSCB Suriye’yi desteklerken ABD’de
Türkiye’nin yanında taraf oluyordu. Öyle ki, Eylül 1957 tarihinde Bulganin Menderes'e bir
mektup göndermiş ve Türkiye’nin faaliyetlerinden duyduğu endişeyi belirtmiştir. Bulganin bu
girişimlerin büyük bir savaşa yol açabileceğini ifade etmiştir. Menderes cevabında, Suriye'nin
aşırı silahlanmasının Türkiye’yi endişelendirdiğini ifade etmiştir. Ankara, Suriye'nin
başkalarınca istifade edilebilecek bir silah deposu durumuna sokulduğunu, aslında Türkiye'nin
iyi komşuluk ilişkilerini arzu ettiğini, ancak SSCB’nin 2. Dünya Savaşı’ndan beri Türkiye’ye
karşı sürekli bir baskı politikası izlediği hususlarını dile getirdi.
Kruşçev, "Eğer savaş patlak verirse, biz Türkiye’ye daha yakınız… Silahlar ateş almaya
başlayınca roketler uçacak ve o zaman düşünmek için vakit çok geç olacak" demekteydi. ABD
buna cevap vererek, müttefik ve dost Türkiye’ye karşı NATO taahhütleri içerisinde destek
verileceğini ifade ediyordu. Konu BM nezdinde de gündeme gelmiş, ancak bir sonuç
alınamamıştır. Diğer yandan Suudi Arabistan da Suriye’yi sakinleştirici girişimlerde bulunmuş,
Ürdün Kralı Hüseyin’in de Suriye’ye karşı olan tavrı olumlu yönde değişmeye başlamıştır. Bu
girişimler ve anlayış sonucunda ortaya çıkan buhran durumu sakinleşmiştir. 14 Eylül 1957 de
Suriye ile Mısır arasında imzalanan ve 1 Şubat 1958'den itibaren Birleşik Arap Cumhuriyeti
(BAC) adı ile bir birlik kurulması da buhranın yumuşamasına etki etmiştir. Türkiye 11 Mart
1958’de BAC’ı tanımıştır. Ancak bu birleşme Mısır’ın Suriye’yi tahakkümü altına alan baskıcı
davranışları nedeniyle uzun süreli olmamıştır. Öyle ki, Suriye'deki bir darbe sonrasında Suriye
Mısır'dan ayrılmak zorunda kaldı ve Birleşik Arap Cumhuriyeti de sona erdi.
Bazı görüşlere göre, aniden gelişen 1957 Suriye buhranının nedenlerinin başında, 1957
yılı itibarıyla Türkiye’de yapılacak seçimler nedeniyle toplumun dikkatinin ekonomik
sorunlardan uzaklaştırılması ve ABD’ye Türkiye’nin bölgedeki öneminin gösterilmesi
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gelmiştir.20 Sebepleri ne olursa olsun, Suriye buhranı, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki
uçurumun büyümesine yol açmıştır.

9.5. 1958 Irak Darbesi
Diğer Ortadoğu ülkelerinde olduğu gibi, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Irak’ta da Arap
milliyetçiliği etkisini artırmış ve eski sömürgeci devletlere karşı bağımsızlık çağrısıyla
gündeme gelmiştir. Irak da İngiltere’nin bölgedeki nüfuzunu sona erdirmek istiyordu. 1941 yılı
Mayıs’ında İngiltere Irak'ı işgal etmiş ve kendilerine yakın bir hükümetin kurulmasını
sağlamıştı. İngiltere’nin desteklediği Kral Naibi Abdülilláh ve Nuri Said Paşa’nın başı çektiği
hükümet savaştan sonra çok partili sisteme geçilmesiyle zayıflamaya, ülkede İngiltere karşıtı
partiler öne çıkmaya başlmıştı. 1947 yılında Salih Cebr kendine müzahir bir Şii hükümet
oluşturmuş, müteakiben de ülkede bulunan İngiltere’ye ait üslerin durumunu sorgulamaya
başlamıştı. 1948 yılında iki ülke arasında Portsmouth Antlaşması imzalanmış, ancak bu
anlaşma Irak kamuoyunu tatmin etmemişti. Bu olaylar üzerine 1948 yılında hükümet istifa etti.
Günden güne ekonomik çöküşe doğru sürüklenen Irak ekonomisinde enflasyon kontrol altına
alınamaz olmuştur.
1948 Arap-İsrail Savaşı'nda Arap devletlerinin İsrail'e yenilmesi de sürekli bir gerilim
yaratmıştı. Bu gerilim ülkede olağanüstü hal tedbirlerinin alınmasını gerektirdi. Kral Faysal'ın
resmen yönetimi üstlenmesinden sonra Emir Abdülillah veliaht olarak güçlü konumunu
sürdürdü. 1950 yılına gelindiğinde, İngiltere taraftarlarının oluşturduğu muhafazakâr grupla,
milliyetçilerin ve sosyalistlerin oluşturduğu diğer grup arasında çatışmalar başlamıştı.
SSCB’nin bölgede nüfuzunu arttırması üzerine, hükümet mevcut konumunu güçlendirmek için
ABD ile de işbirliğini geliştirdi. Bu bağlamda Irak, SSCB’nin bölgedeki varlığını dengelemek
için 1955 yılında, Türkiye, İran, Pakistan ve İngiltere’nin de içinde yer aldığı Bağdat Paktı'na
katıldı. Ancak, Bağdat Paktı üyeliği ve Ürdün'le Arap Federasyonu'nun oluşturulması, Birleşik
Arap Cumhuriyeti'ni oluşturan Arap Birliği ve Mısır tarafından olumsuz olarak karşılandı.
Nasır’ın Mısır’daki 1952 darbesinden etkilenen “Hür Subaylar Hareketi” ordu içinde
büyük destek görmüş, bu hareket, 14 Temmuz 1958'de Bağdat'da yönetime el koyarak, Kral II.
Faysal, kralın amcası Veliaht Prens Abdülilláh ve Nuri Said ve bir kısım önemli saray
mensuplarını öldürmüştür.
Yaşanan bu gelişmeler Ortadoğu’daki dengelerin, bir kez daha yeniden şekillenmesine
yol açtı. Yaşanan bu ayaklanmadan ABD ve İngiltere kendi çıkarları açısından büyük endişe
duymuşlardır. Bu darbenin Ortadoğu'da daha da büyüyerek yayılabileceği endişesiyle bir takım
tedbirler arayışı içerisinde olmuşlar, Lübnan ve Ürdün’e asker göndermişlerdir. Yaşanan bu
gelişmelerin sonucunda Irak, 1958 yılında Arap Federasyonu'ndan, 1959 yılında da Bağdat
Paktı’ndan ayrılmıştır. SSCB’de sürgünde bulunan Molla Mustafa Barzani verilen izinle 1958
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yılında Irak’a dönmüş, Kürtler 1961 yılında isyan etmiş, 1963 yılında Gen. Kasım’ın iktidardan
düşmesi ile bu isyan sona ermiştir.
1958 yılında yaşanan darbe sırasında, Türkiye, yaşanan darbeyi tanımadığını açıklamış,
iktidardaki Demokrat Parti, diğer Bağdat Paktı üyeleri ile birlikte Eisenhower Doktrininin
gereğinin uygulanarak Irak’a derhal askeri müdahalede bulunulması gerektiğini belirtmiştir.
Türkiye daha da ileri giderek askeri müdahale olasılığı üzerinde durmaya da başlamış ancak,
ABD ve İngiltere, SSCB’nin müdahalesi olabileceği endişesiyle Türkiye’yi herhangi bir şekilde
müdahalede bulunulmaması ve sakin kalması konusunda uyarmışlardır.21 ABD ve Batılı
devletlerin Irak’taki yeni yönetime karşı ılımlı davranmaya başlamaları üzerine, Türkiye de 31
Temmuz 1958’de Irak’taki yeni yönetimi resmen tanımıştır.22 1959 yılı Mart ayında da Irak
Bağdat Paktı’ndan çekildiğini açıklamıştır. Irak’taki bu darbe sonucunda Bağdat Paktı yerini
1959 yılında Merkezi Anlaşma Teşkilatı (Central Treaty Organization) CENTO”ya bıraktı.
CENTO merkezi geçici olarak Ankara’ya taşındı ve Batı’nın Ortadoğu’daki savunma
sisteminin bir parçası olarak faaliyetlerini 1979 İran İhtilaline kadar sürdürdü.

9.6. 1958 Lübnan ve Ürdün Olaylarında Türkiye’nin Tutumu
Orta Doğu ülkelerinde yükselen anti-emperyalist/milliyetçi dalgadan Lübnan ve Ürdün
de etkilendi. Lübnan’da Hristiyan asıllı lider Camille Chamoun Batı yanlısı politikalar
izlemekte idi. Ancak bu tavrı özellikle Nasır yanlısı anti-emperyalist milliyetçiler olmak üzere
muhalefetin sert tepkisiyle karşılaşıyordu. Gelişmeler üzerine Camille Chamoun ABD’den
yardım istemiş ve ABD de bunu fırsat bilerek Lübnan’ın egemenliğini korumak ve krizi sona
erdirmek adına Lübnan’a silahlı kuvvetlerinden birlikler göndermiştir.
ABD’nin operasyonuna destek veren Türkiye, 5.000 civarına ABD askerinin acil
durumlarda kullanılmak üzere İncirlik Üssüne gönderilmesine de müsaade etmiştir. Hatta
ABD’ye hava desteği vermek üzere hazır olduğunu da bildirmiş, ancak ABD bunun bir NATO
harekâtı olmadığını ifade ederek bu yardım önerisini geri çevirmiştir.23 Doğal olarak
Türkiye’nin bu ABD’yi el üstünde tutan tavrı ülke içinde olduğu kadar ülke dışında SSCB ve
BAC’da da tepkilere neden olmuştur.
Ürdün hükümeti de aynı şekilde ABD ve İngiltere’den yardım istemiş, bu çağrı üzerine
Kıbrıs’taki İngiliz birliklerinden bir kısım birlik Ürdün’e gelmiştir. Ürdün aldığı bu destek
üzerine BAC’ı BM’ye şikâyet etmiş, 20 Temmuz 1958 tarihinde de bu devletle ilişkilerini
kesmiştir. Türkiye, İngiltere tarafından Ürdün’e gerçekleştirilen müdahaleyi de destekleyerek
Batı’nın yanında olduğunu göstermiştir.
1950 yıllarından itibaren Türkiye’nin Ortadoğu’ya yönelik politikasını NATO
çerçevesinde belirlediği, bölge devletlerinin bağımsız politika izleme arayışlarını SSCB’nin
Orta Doğu’ya sızma teşebbüsleri olarak gördüğü dikkati çekmektedir. Ürdün ve Lübnan’a
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benzer şekilde, Türkiye Cezayir’in bağımsızlık hareketine de destek vermemiş, Asya-Afrika
ülkelerinin yoğun uğraşısına rağmen Cezayir sorununun BM Genel Kurul gündemine
alınmaması yönünde oy kullanmış, BM’deki self-determinasyon hakkını elde etmesi
konusunda da çekimser kalmıştır. Türkiye’nin 1960’lı yıllarda Kıbrıs meselesinde ve BM’de
yalnız kalmasının nedeni buradan anlaşılabilir. Anti-emperyalist milliyetçi iktidarların hakim
olduğu Ortadoğu ülkeleri Türkiye’yi “emperyalizmin Orta Doğu’daki sözcüsü” olarak
tanımlamışlardır.

9.7. Balkan Paktı
Ortadoğu politikasına benzer şekilde, Balkan politikasında da Türkiye, kendisini tüm
yönlerden çevreleyen Sovyet tehditinden endişelenmiş ve NATO üyesi olarak hareket etmeye
önem vermiştir. Türkiye, Kuzey, Doğu ve kısmen Güney sınırlarında Sovyet etkisi altında kalan
ülkelerle çevriliydi. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Yunanistan ve Türkiye dışında Balkan
ülkelerinin büyük kısmı Doğu Bloku’na dâhil olmuştur. Stalin ile Tito arasında yaşanan
sorunlardan dolayı kendine özgü bir özyönetim modeli benimseyen Yugoslavya dışında,
Türkiye’nin nispeten uzun bir sınır paylaştığı Bulgaristan, SSCB’nin en sıkı müttefikiydi.
NATO ve ABD’nin bölgeye yönelik politikasında SSCB’nin Balkanlar ve Karadeniz
bölgesinde nüfuzunun dengelenmesi ve bunun için Yugoslavya’nın Batı Bloğu’na çekilmesi
büyük önem taşıyordu. Yunanistan’da Batı Bloğu yanlısı güçlerin iktidara gelmesi ve
Yugoslavya’nın bağlantısız bir strateji benimsemesi bu bakımdan Türkiye’nin de kuzey
sınırında istediği bir durumdu. Bu bağlamda Yunanistan ve Yugoslavya’yı Türkiye ile aynı
bölgesel ittifakta birleştirecek Balkan Antantı’na benzer bir bölgesel girişim tasarlanıyordu.
1948 yılında Yugoslavya Devlet Başkanı J. B. Tito ile Sovyetler Birliği Devlet Başkanı
J. Stalin arasında yaşanan ayrışma ve Yugoslavya’nın Kominform’dan ihraç edilmesi üzerine
Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan’ı kapsayan bir ABD ve NATO yanlısı ittifak gündeme
getirmiştir. Sovyetler’in yoğun baskısı altında kalan Tito, ABD ve NATO’nun desteğini
alabilmek için bu bölgesel ittifak fikrine sıcak bakmıştır. 20-25 Ocak 1953 günleri Belgrad’a
ve ardından Atina’ya giden Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, Yugoslavya ve Yunanistan’ın
endişelerini gidermiş ve Balkan Pakt’ının imzalanma sürecini başlatmıştır. Yugoslavya,
Türkiye ve Yunanistan’ı biraraya getiren Balkan Paktı, 28 Şubat 1953 günü Ankara’da
imzalanmış ve üç ülke arasında sorunların barışçı yollarla çözülmesi ile ekonomik ve kültürel
işbirliğini öngörmüştür. Yugoslavya’nın SSCB’nin yoğun baskısı ve İtalya’nın sınır
iddialarıyla karşı karşıya kalması üzerine, Tito 1954 yılında Ankara ve Atina’yı ziyaret ederek
Balkan Paktı’nın İttifak, Siyasi İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması adı altında bir ittifaka
dönüşmesini sağlamıştır. Buna göre, taraflardan birine yapılacak olan bir saldırı, tüm taraflara
yapılmış sayılacak ve gerekli görüldüğü takdirde diğer taraflar müdahalede bulunabilecelerdi.
Balkan Pakt’ı esasen SSCB müdahaleciliğine karşı bir güvence olarak kurulduğu için,
Stalin’in ölümünden sonra SSCB’nin Yugoslavya politikasında yaşanan yumuşama ile birlikte
önemini yitirmeye başlamıştır. Bu süreci hızlandıran ise, Yugoslavya’nın Bağlantısızlar
hareketini kuran devletlerin arasında yer almasıdır. Aynı zamanda, Bulgaristan ve
Yugoslavya’nın 50’li yıllarda uyguladıkları giyim-kuşam, toprak ve kültürel reformlara karşı
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çıkan Türk ve Müslüman azınlıklara yönelik etnik temizlik ve zorunlu göç politikası
uygulaması da iki ülkenin Türkiye ile olan ilişkilerinde krizlere yol açmıştır. Bu krizleri aşmak
için Türkiye 1950-57 yılları arasında Bulgaristan ve Yugoslavya’dan 400.000’i aşkın göçmeni
kapsayan iki toplu göçü kabul etmek zorunda kalmıştır. Benzer şekilde Yunanistan ile ilişkiler
de Kıbrıs’ın Türkiye’nin dış politikasında millli dava olarak ilan edildiği 1954 yılından sonra
karşılıklı azınlık politikalarından ve Kıbrıs sorunundan kaynaklanan gergin bir döneme
girmiştir.
1930’lu yıllarda dostluk anlaşmasının imzalandığı ve dostane ilişkilerin geliştirildiği
Yunanistan, Kıbrıs’taki Rumların bağımsızlık ve enosis (Yunanistan ile birleşme) çağrıları
yoğunlaşınca, Kıbrıs meselesini BM Genel Kurul gündemine getirmiştir. Yunanistan’ın bu
girişimine karşı çıkan ve Kıbrıs’ı kaybetmek istemeyen İngiltere, Kıbrıs Rumlarıyla
Yunanistan’ın argümanlarına karşı çıkmış ve adada sadece Kıbrıslı Rum yaşamadığını, aynı
zamanda Kıbrıslı Türklerin de yaşadığını. Bundan dolayı adadının Yunanistan’a
katılamayacağını ileri sürmüşlerdir. Türkiye de İngiltere’nin bu argümanlarını benimsemiş ve
Osmanlı’nın hak sahipliği argümanı altında Kıbrıs’ı Türkiye’nin dış politikasında milli dava
ilan etmiştir.24
İngiltere’nin itirazları üzerine 1955 yılında Grivas’ın Kıbrıs’ta kurduğu EOKA (Kıbrıslı
Savaşçıların Ulusal Örgütü) Örgütü İngilizlere karşı 1959 yılına kadar devam eden silahlı
direniş başlatmıştır. EOKA, İngilizler’in yanısıra, bir yandan Makarios gibi enosis karşıtı Kıbrıs
yönetimlerine, diğer yandan da Rumlarla savaşan Türk savaşçılarına karşı saldırılarda
bulunmuştur. Adadaki EOKA faaliyetleri Türkiye’nin 1974 Kıbrıs harekâtına kadar devam
etmiştir.
29 Ağustos 1955 günü Londra’da toplanan Kıbrıs konferansında İngiltere’nin adadaki
hakları konusunda ısrar etmesi, sorunu sömürgecilik sorunundan Türkiye-Yunanistan arasında
egemenlik sorununa dönüştürerek sorun çözücü rolü üstlenmesi sonucunda herhangi bir
çözüme ulaşılamamıştır. Birkaç gün sonra Atatürk’ün Selanikte’ki evine yönelik bombalı
saldırıda bulunulduğu iddiası üzerine, 6-7 Eylül 1955 gecesi İstanbul, İzmir ve Ankara’da
Rumlara yönelik saldırılar başlamıştır. Bir gecede Rumların ve gayrımüslimlerin 5000 ev ve
dükkanı yağmalanmış, 30 kişi yaralanmış ve 3 kişi öldürülmüştür. Bu geceden sonra çok sayıda
Rum ülkeyi terk etmiştir. O zamana kadar sorunlar yaşasalar da düşmanca tütüm içerisinde
olmayan Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerde derin bir kırılma yaşanmış ve bu kırılma
Papandreu ve Cem arasında 1990’lı yılların sonunda inşa edilen barışa kadar genişleyerek
devam etmiştir. DP yöneticilerinin yargılandığı Yassıada Duruşmaları’nda, 6-7 Eylül
olaylarının Londra Konferansı’nda müzakerede bulunan Fatih Rüştü Zorlu’nun elinin
güçlendirilmesi için örgütlendiği ileri sürülmektedir.25
Genel olarak, Türkiye Kıbrıs adasının 400 yıl Osmanlı egemenliği altında kaldığını,
Osmanlı tarafından İngiltere’nin hükümranlığına bırakıldığını ileri sürüyor, adadan 1000 km
Türkiye Dış İşleri Bakanlığı Tarihçesine resmi sitesinden ulaşılabilir: http://www.mfa.gov.tr
Dilek Güven, Cumhuriyet Dönemi Politikaları ve Stratejileri Bağlamında 6-7 Eylül Olayları, İstanbul: İletişim
Yayınları, 2010.
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uzak olan Yunanistan’ın hiçbir zaman ada üzerinde herhangi bir hükümranlığa sahip
olmadığını, bundan dolayı da görüşmelerde yer alamayacağını iddia etmiştir. Türkiye, adadaki
Türk nüfusunun da I. Dünya Savaşı’nda ada nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturduğunu
hatırlatıyordu. Ancak mevcut durumda Rum nüfusunun ada nüfusunun büyük çoğunluğunu
oluşturması, Yunanistan’ın görüşmelerde yer almasına gerekçe oluşturmaktaydı. 1957 yılına
kadar adayla ilgili kendi kaderini tayin ilkesinde ısrar eden İngiltere, Türkiye ve Yunanistan
arasında artan gerilimin ortasında kalınca iki askeri üs karşılığında adadaki hükümranlığından
vazgeçmiştir. 1959 yılında imzalanan Londra-Zürih Anlaşmalarıyla, İngiltere’den bağımsız
Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu başarılı sayılabilecek çözüm taraflardan hiçbirini gerçek
anlamda tatmin etmemiş ve adada yaşanan çatışmalar giderek iç savaşa evrilmiştir. AET
yolunda hızla ilerleyen ve Bağlantısızlar Hareketi içerisindeki çok sayıda sömürgelikten yeni
kurtulmuş ülkenin desteğini kazanan Yunanistan, BM Genel Kurulu’nda da güçlü bir oy desteği
elde etmiş ve 1960’lı yıllarda Kıbrıs meselesinde avantajlı bir pozisyona geçmiştir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Demokrat Parti dönemi dış politikasını bölgesel sorunlar bağlamında ele
aldık ve ABD ve NATO endeksli dış politikasının, Türkiye’nin Ortadoğu ve Balkanlar
coğrafyasında başlattığı güvenlik ve işbirliği girişimlerini olumsuz etkilediği sonucuna vardık.
ABD ve İngiltere ile birlikte hareket etmesi, yeni bağımsızlıklarına kavuşmuş ve anti-Batı
hareket ve iktidarların güçlü olduğu Mısır, Suriye, Lübnan, Irak ve Ürdün gibi ülkelerde
Türkiye’nin imajını olumsuz yönde etkilemiş ve Türkiye “sömürgeci devletlerin Ortadoğu’daki
temsilcisi” olarak görülmüştür. Bu bağlamda Türkiye Bağlantısızlar hareketinin de desteğini
kaybetmiş, Bağdat Paktı’nı yaygınlaştırmada da başarısız kalmıştır. Güney sınırlarında
SSCB’nin hakim olduğu komşu ülkelerin oluşmasından çekinen Türkiye, tüm çabalarına
rağmen bu durumu önleyememiş ve güney ve kuzeyden blokdışı politikaları tercih eden,
SSCB’den yardım alan ve ABD ile İngiltere karşıtlığı üzerinde birleşen Bağlantısız ülkelerle
çevrilmiştir. Türkiye’nin Ortadoğu’daki başlıca müttefikleri, ilk tanıyan ülkeler arasında olduğu
İsrail ile 1958 yılına kadarki Irak yönetimi olmuştur. Yine Demokrat Parti’nin İsrail’i hemen
tanıması, Arap ülkeleri arasında tepkiyle karşılanmış ve Türkiye “İsrail’i ilk tanıyan Müslüman
ülke” olarak tarihe geçmiştir. Türkiye, Filistin meselesinde de ABD’nin güdümünde hareket
etmiş ve çoğunlukla çekimser kalmıştır.
ABD ve NATO önceliğini Balkan coğrafyasında da devam ettiren Demokrat Parti,
Romanya ve Bulgaristan’ın işbirliği ve STOICA gibi yardım tekliflerini kesin bir dille
reddederken, Yugoslavya’yı Balkan Paktı’na dahil etmek için ABD ve NATO yardım ve
desteği vaad etmiştir. Stalin’in baskısından dolayı Balkan Paktı’na dahil olan Yugoslavya,
Stalin’in ölümünden sonra SSCB’nin yumuşama politikasına geçmesi üzerine Balkan Paktı’nı
terk edip, BM’de, Ortadoğu’da ve Latin Amerika ile Güney Asya’da güçlenen Bağlantısızlar
hareketine katılmıştır. Adadaki Rumların bağımsızlık ayaklanmalarıyla başlayan, İngiltere’nin
sömürgecilikte direten politikası sonucunda şiddetlenen ve Türkiye ile Yunanistan ilişkilerini
kopma noktasına getiren Kıbrıs meselesinin ve 6-7 Eylül 1955 olaylarının yaşanması ise Balkan
Antantı’nın başarısını belirleyen Türkiye-Yunanistan yakınlığını sona erdirmiştir.
Cem-Papandreu dönemine kadar iki ülke FIR hattı, Kıbrıs, Ege sorunu ve azınlıklar
meselelerinde iki taraftaki milliyetçi gurupların da sürekli kışkırttığı bir düşmanlık girdabı
içerisine girecektir. Yunanistan AET yolunda ilerler ve Bağlantısızlar hareketindeki devletlerin
desteğini kazanırken, Türkiye, Demokrat Parti’nin ABD endeksli dış politikası yüzünden
çevresindeki komşu bölgelerde istikrarsızlık ve çatışma potansiyeli yüksek bir korku ve
güvensizlik içerisinde yalnızlaşmıştır. AET başvurusunda pek fazla mesafe alamayan Türkiye,
Balkan ve Bağdat Paktları sonucunda kuzeyinde ve güneyinde yalnızlaşmış ve Bağlantısızlar
hareketi gibi önemli bir alternatif politika girişimini değerlendirememiştir.
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Bölüm Soruları
1)
kuruldu?

Balkan Antantı’ndan farklı olarak Balkan Paktı hangi devlet veya devletlere karşı

a)

Revizyonist devletler

b)

Sömürgeci devletler

c)

Sovyetler Birliği

d)

NATO üyeleri

e)

İngiltere

2)

Türkiye’nin dış politikasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)

Türkiye İsrail’i tanımadı

b)

ABD’nin Ürdün ve Lübnan müdahalesini destekledi

c)

Suriye buhranında ABD’nin yanında yer aldı

d)

Suriye’nin sınırına asker yığıdı

e)

Irak darbesine karşı çıktı

3)

Bağdat Paktı’na ilk destek veren ülkeler hangileridir?

a)

Mısır-Suriye

b)

ABD-İran-İsrail

c)

Pakistan-Irak-İngiltere

d)

Lübnan-Ürdün

e)

Filistin, Hindistan

4)

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Balkan Paktı üyesi olmuştur?

a)

Romanya

b)

Arnavutluk

c)

Sırbistan

d)

Bulgaristan

e)

Yugoslavya
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5)
Aşağıdaki sebeplerden hangisi, Türkiye’nin ABD endeksli bölgesel politika
izlemesini açıklamaz?
a)

ABD ile ideolojik yakınlık

b)

NATO üyeliği

c)

ABD’nin Askeri ve ekonomik yardımları

d)

Sovyet tehdidi

e)

Bağlantısızlar hareketi

6)

Aşağıdakilerden hangisi Kıbrıs sorunuyla ilgili bir mesele değildir?

a)

6-7 Eylül saldırıları

b)

Enosis planı

c)

İngiltere’nin askeri üsleri

d)

STOICA

e)

1955 Londra Konferansı

7)

Kıbrıs sorunu hangi yıl Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin gündemine girdi?

a)

1957

b)

1954

c)

1930

d)

1964

e)

1908

8)

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Bağlantısız ülkeler arasında yer almamıştır?

a)

Mısır

b)

Suriye

c)

Hindistan

d)

Türkiye

e)

Yugoslavya

217

9)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Bağdat Paktı’nın başarısız olma sebeplerinden birisi

a)

Pakistan-Afganistan sınır sorunu

b)

İngiltere’nin üyeliği

c)

Irak Darbesi

d)

Arap ülkelerinin destek vermemesi

10) Aşağıdakilerden
uygulanmamıştır?

hangisi,

Türkiye’nin

a)

Nasır’ı eleştirmiştir

b)

İngiltere’yi Bağdat Paktından çıkarmıştır

c)

NATO üyeleriyle birlikte hareket edilmiştir

d)

İsrail kınanmıştır

e)

İsrail’deki büyükelçi geri çekilmiştir

Süveyş

krizi

politikasında

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)c, 4)e, 5)e, 6)d, 7)b, 8)d, 9)a, 10)b
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1950’li yıllarda yaşanan Soğuk Savaş, Stalin’in ölümünden sonra Kruşçev’in 1960
yılında Barış İçinde Birarada Yaşama çağrısı ile birlikte yumuşama dönemine girmiş ve Doğu
ile Batı blokları arasında diyaloğun arttığı gözlemlenmiştir. 1960 darbesinden sonra kurulan
yeni hükümetlerin büyük kısmı çok sayıda partiden oluşmuş ve dış politika karar alma
sürecinde kamuoyu, yani farklı siyasal görüşler ve sivil aktörler ve de parlamento daha fazla
rol oynamaya başlamıştır.
Bu bölümde 1960-80 yılları arasında Türkiye’nin uluslararası alanda ve bölgesel
düzeyde izlediği dış politikaları ele alacağız. Bu çerçevede gelişmiş dünyayı sarsan petrol krizi,
Türkiye’nin ABD ve SSCB ile ilişkilerindeki değişim, Kıbrıs sorunu ve Ortadoğu ile ilgili
politikaları ele alınacak ve yumuşama döneminin Türkiye’nin dış politikasına ne şekilde
yansıdığı tespit edilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yumuşama dönemi nedir?

2)

Vietnam savaşı bağlamında dış politikada kamuoyunun rolü ne olabilir?

3)

Johnson mektubu Türkiye-ABD ilişkilerinde nasıl bir gerilim yarattı?

4)

ABD silah ambargosu Türkiye’nin dış politikasını nasıl etkiledi?

5)

Türkiye’nin ABD’ye olan askeri bağımlılıktan kurtulmasının dinamikleri

nelerdir?
6)

Kıbrıs sorununda Türkiye’nin dış politikası nedir?

7)

Ortadoğu ülkeleriyle Türkiye’nin ilişkileri nasıl tanımlanabilir?

8)

Çok partili rejime geçiş, Türkiye’nin dış politikasını nasıl etkiledi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Yumuşama dönemi nedir?

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

1960-80 döneminin genel Konu ili ilgili okuyarak
özelliğini öğrenmek

Vietnam savaşı ve dış Dış politika literatüründe Konu ile ilgili okuyarak
politikada
kamuoyunun kamuoyunun ortaya çıkışını
yükselişi
ve rolünü öğrenmek
ABD askeri ambargosu ve Türkiye’nin
askeri konularda bağımsızlık hegemonyasını
nedir?
çabalarını öğrenmek

ABD Konu ile ilgili okuyarak
kırma

1973 petrol krizinin sonuçları Türkiye’nin petrol kriziyle Konu ile ilgili okuyarak
nelerdir?
birlikte karşı karşıya kaldığı
ekonomik
dış
politika
sorunlarını öğrenmek
Kıbrıs müdahalesi
gerekli oldu?

neden Kıbrıs
müdahalesinin Konu ile ilgili okuyarak
gidişatını ve dinamiklerini
kavramak

Çok partili rejimlerde dış Çok partili rejimlerde dış Konu ile ilgili okuyarak
politikanın özellikleri
politikayı analiz etmeyi
öğrenmek
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Anahtar Kavramlar


Yumuşama



Vietnam savaşı



Silah ambargosu



Kıbrıs müdahalesi



Johnson mektubu



1973 petrol krizi



Çok partili sistem



İslam Konferansı Örgütü
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Giriş
1960-1980 dönemi, hem uluslararsı sistemde, hem ulusal siyasette ve dolayısıyla
Türkiye’nin dış politikasında ilkesel, kurumsal, yapısal ve işlevsel değişimin yaşandığı yıllara
denk gelmektedir. ABD hegemonyasına karşı direnişin yaşandığı ve ABD’nin dünya
jandarmalığından çekilmeye başladığı bu dönemde, çok partili sistemin yarattığı karmaşık ve
çoğulcu kararalma sürecinden dolayı Dışişleri Bakanlığı’nın rolü güçlenmiş, daha da önemlisi
Türkiye’nin dış politika tarihinde ilk defa kamuoyunun farklı kesimleri dış politika karar alma
sürecine dahil olmuştur. Bu dönem, dış politika karar alma sürecinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne en fazla başvurulduğu dönemdir. Yine 1950’li yıllarda baskı altında kalan sol
eğilimli siyasi fraksiyonların bu dönemde dış politika karar alma sürecine katıldıkları
görülmüştür. Aynı yıllarda ABD’nin Türkiye’deki askeri varlığı sınırlandırılmış ve ABD ve
dünyanın birçok ülkesinin karşı koymasına rağmen Kıbrıs barış harekatı gerçekleştirilmiştir.
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10.1. Uluslararası Ortam
1960 ve 1970’li yıllarda uluslararası sistemin güç dağılımında yaşanan eşitlenme ve
rekabetin azalmasıyla birlikte uluslararası politikada da gerilim ve kutuplaşma azalmıştır. ABD
ve SSCB’nin sürekli olarak birbirlerinin gücünü arttırma çabasında olması, karşılıklı güç
kullanma olasılığı ve sınırlarını tartmaları ve birbirlerini karşılıklı olarak etkisiz
bırakamayacaklarını anlayarak birbirlerini daha iyi tanımaları ve nükleer caydırıcılığın getirdiği
statüko sonucunda bir yumuşama görülmeye başlamıştı.
Özellikle 1962 yılında yaşanan Küba Füzeler Krizi ABD-SSCB askeri güç dengesiyle
ilgili önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur. 1950’li yılların sonlarında SSCB, ABD’yi
vurabilecek kıtalararası silah üretmişti. 1959 yılında ABD’nin hemen güney sınırında bulunan
Küba’da anti-Amerikan bir devrim yaşandı ve ardından Küba SSCB ile yakınlaşma sürecine
girdi. Bu SSCB’nin de (aynen ABD’nin SSCB’ye yönelik olarak uyguladığı gibi) ABD’yi
güneyden kuşatması anlamına geliyordu. Bu gelişmeden rahatsız olan ABD Başkan’ı John F.
Kennedy’nin desteğiyle, 1962 yılında Küba’nın Domuzlar Körfezi’ne Kübalı rejim
karşıtlarınca başarısız bir askeri çıkartma yapıldı. Ardından SSCB Küba’ya füze yerleştirmeye
kalkınca iki ülke nükleer savaşın eşiğine geldiler. Oluşan Nükleer Dehşet Dengesi sonucunda
iki güç arasında “Karşılıklı ve Dengeli Kuvvet İndirimi” görüşmeleri yapılmaya başlamıştır. İki
güç arasında meydana gelen yumuşama sonucunda iki blokta da “merkezkaç hareketler”26
denilebilecek ana bloklardan bağımsız davranışlar görülmeye başlamıştı. Avrupa coğrafyasında
“Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı” süreci başlamış, bağımsızlığa kavuşmuş sömürgeler
arasında ise Bağlantısızlar hareketi güçlenmişti. Doğu Bloğunda Çekoslovakya'nın politik
olarak liberalleşme çabaları kapsamında 1968 yılı Ocak ayında Alexander Dubček'in iktidara
gelmesi ile başlayıp aynı yılın Ağustos’unda SSCB ve Varşova Paktı müttefiklerinin (Romanya
hariç) ülkeyi işgal etmesi ile sona eren ve “Prag Baharı” olarak nitelendirilen liberalleşme
hareketlerini bastırma gayretlerine örnek olarak verilebilir. Dubçek’in Çekoslovakyasına ilave
olarak Romanya, Doğu Almanya ve Batı Blokunda da de Gaulle Fransası örnek gösterilebilir.
Bu uluslararası ortamda Türkiye gibi orta ve küçük devletler, kendi ulusal çıkarları
doğrultusunda, bloklar arasındaki rekabetten istifade ederek, karşı blokun olanaklarından
yararlanmaktaydı.
ABD’nin başarısız bir şekilde sürdürdüğü Vietnam savaşı bu dönemde ABD’nin
hegemonik gücünü yıpratırken, ABD kamuoyunu uluslararası politikanın aktörü olarak öne
çıkartmıştır. İkinci Çinhindi Savaşı olarak da bilinen Vietnam Savaşı, Doğu Bloğu ülkeleri olan
Kuzey Vietnam, Çin Halk Cumhuriyeti ve SSCB ile ABD ve destekçisi olan anti-komünist
Güney Vietnam arasında yaşanmıştır. Bu, Soğuk Savaş döneminde, Kore Savaşı'ndan sonraki
en kapsamlı ve uzun süreli bloklararası çatışmadır. Vietnam’ın tehlikeli coğrafyasında gerilla
savaşlarıyla karşı karşıya kalan ABD, Mai Lai katliamı gibi sivil katliamların yaşanmasına yol
açarken dünya kamuoyunda ve kendi kamuoyunda büyük tepkiyle karşı karşıya kalmıştır.
Vietnam savaşına katılmak istemeyen Amerikalı gençlerin verdiği tepkiler her geçen gün
artmış, özellikle Watergate gizli dinleme skandalı ile Başkan Richard Nixon’a yönelik
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uluslararası tepki de oluşmuştur. Bu dönemde Anti-Amerikancı 68 Kuşağı’nın küreselleştiğini
de gözlemekteyiz.
Özellikle 31 Ocak 1968 gecesi, Kuzey Vietnam ordusu ve Güney Vietnam’daki
Komünist Partisi birliklerinin ABD’ye karşı kurdukları NFL gerilla birliklerinin işgal altındaki
80’den fazla şehire aynı anda girerek gerçekleştirdikleri TET adı verilen saldırılar sonrasında
elde ettikleri zafer ile ABD büyük bir yenilgi ile karşı karşıya kalmıştır. Böylece, ABD'nin
Vietnam'ı bölme planı suya düşerken, Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam 1975 yılında
birleşmişlerdir. ABD, 1963-1973 yılları arasında süren bu savaşta yaklaşık 60.000 askerini
kaybederken, Kuzey ve Güney Vietnam’da ise iki milyondan fazla asker ve sivil hayatını
kaybetmiştir.
Vietnam savaşı ABD’ye olan uluslararası güveni sarsmakla kalmamış, 1971 yılında
doların devalüe edilmesini ve hatta 1973 petrol krizini de beraberinde getirmiştir. Almanya ve
Japonya 2. Dünya Savaşı’ndan sonra savaş nedeniyle yitirdikleri eski kuvvetli zamanlarına
dönmeye başlamışlar ve Almanya Avrupa’nın ekonomik gücü olarak yükselirken, Japonya
dünyanın teknoloji ve know-how gücü olarak öne çıkmıştır. 1973 petrol krizi Batı’nın dikkatini
Doğu’ya çevirmiş ve Doğu’daki ülkelerle ABD ve SSCB’yi dışta bırakan blokdışı ilişkiler
yoğunlaşmıştı.
Petrol krizinin hemen akabinde 1979 yılında Afganistan’ın Sovyetler Birliği’nin
kontrolüne geçmesi ve de İran’ın ABD etki alanından çıkması ile SSCB ve 3. Dünya
uluslararası politikada yükselişe geçerken, ABD hegemonyasında zayıflama dönemine
girilmiştir. 1970’li yıllarda SSCB’nin Ortadoğu bölgesinde de etkisini artırdığı
görülmektedir. Öyle ki, Moskova Ortadoğu’da askeri üsler elde etmiş, askeri ve ekonomik
yardımlarla nüfuzunu genişletmiş, uçak gemileri ile Akdeniz’de üsler kurmuş, Afganistan’a
girerek Hint Okyanusu’na çok yaklaşmıştır. SSCB’nin nüfuz alanını genişleten esas gelişme,
Arap petrol ülkelerinin 1973 Arap-İsrail savaşından sonra İsrail’i destekleyen Batılı ülkelere
sattıkları petrol fiyatlarını yükseltip bu ülkeleri ekonomik anlamda zorlamaları olmuştur. 1973
yılında 3 ABD Doları olan varil başına petrol fiyatı 1980’de 30 ABD Doları seviyesine
ulaşmıştır.27 Petrol krizi Bağlantısız ülkeleri güçlendirirken, ideolojik yakınlık içerisinde
olduğu Sovyetler Birliği’nin de nüfuz alanını genişletmiştir. İki kutuplu sistemde yaşanan
kırılmalar ve iki büyük güç arasında yaşanan yumuşama, Türkiye’nin dış ve de iç politikasına
da yansımıştır. İnönü’nün deyimiyle, ” Yeni bir dünya kurulmuş ve Türkiye de onun içinde
yerini” almıştır.

10.2. Ulusal Ortam
Uluslararası politikada yaşanan aktör artışı ve ideolojik çeşitlenme Türkiye’nin iç
politikasında da gözlemlenmiştir. İki askeri darbe arasında kalan 1960-1980 dönemi, 1961
Anayasanın düzenlediği özgürlükçü, çoksesli, demokratik ve katılımcı bir siyasal yaşamı
beraberinde getirmiştir. Sol görüşlü siyasetin ve muhalefetin yasaklandığı 1950’li yıllardan
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farklı olarak 1960-80 dönemi, Türkiye’de kamuoyunun ve parlamentonun ülke politikalarında
etkili olduğu, farklı siyasal düşüncelerin siyasette temsil edildiği bir dönem olmuştur. 1950’li
yıllarda baskı altında tutulan öğrenci ve işçi hareketlerinin de bu yıllarda güçlendiği ve ülke
siyasetinde belirleyici olduğu söylenebilir.

1960-80
Bakanları

Döneminde

Hükümetler

ve

Dışişleri

►

Cemal
Gürsel: 60-61
►
İnönü: 6165
Ürgüplü(AP
►
): Ek-Kas 65
►
Selim Rauf
►
Sarper
F. Cemal
►
►
Erkin
Hasan Esat
►
►
Işık

Özelllikle 1950’li yıllarda izlenen ABD güdümlü politikayı eleştiren “anti-emperyalist”
►hareketler 1960-80 döneminde güçlenmiş, ABD aleyhinde bir atmosfer
ve “anti-faşist” sol
► dış politika eleştirilmiştir. Demokrat Parti döneminde ülke
yaratılarak ABD’ye bağımlı
egemenliğinden verilen tavizler eleştirilmiştir. Özellikle Kıbrıs konusunda, 1964 yılında
Johnson tarafından İsmet İnönü’ye gönderilen ve Türkiye’nin iç işlerine müdahale olarak
►
nitelendirilebilecek olan mektup, ABD’nin ve bu sayede Türkiye’nin politikalarının
►
eleştirilmesini kolaylaştırmaktaydı. ABD’nin “Altıncı Filosu, Defol” gibi sloganlar her geçen
gün artmaktaydı. Sosyalist
►devrimci TİP ile gençliğe ve sokak eylemlerine daha fazla önem
veren Dev-Genç ►
solda bölünme yaratmıştır. 1965 yılında, 1960 darbesi sonrasında
uzaklaştırılan Alparslan Türkeş Türkiye’ye dönmüş ve MHP’yi kurmuştur. 1969’dan sonra
komünizmle mücadele
► için kurulan ülkücü (milliyetçi) ve akıncı (siyasal İslamcı) dernekler ile
► başlamıştır. Bu yıllarda solcu gruplar tarafından üniversite
sol guruplar arasında çatışmalar
işgalleri başlamış,►
sol hareketlerin ABD-karşıtı gösterileri ülkücü gençler tarafından komünist
propagandası olduğu gerekçesiyle basılmıştır. 1969 yılında sendikalar 150.000 işçinin katıldığı
bir yürüyüş örgütlemişler. Bu yürüyüşün ardından çıkarılan 12 Mart muhtırasıyla ekonomik

►
►

►
►
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koşulların siyasal özgürlükler açısından henüz olgunlaşmadığı gerekçesiyle sol hareketler
içerisinde tutuklamalar başlamıştır. Yürüyüşü örgütleyen Deniz Gezmiş ve arkadaşları 12 Mart
döneminde idam edilmiştir. 1970 yılından sonra 12 Eylül 1980 darbesine kadar Türkiye sol ve
sağ görüşleri temsil eden çok partili koalisyon hükümetleri tarafından yönetilmiş ve nerdeyse
her yıl Başbakan ve Dışişleri Bakanı değişmiştir. Ecevit’in Başbakan olduğu dönemde ABD
karşıtlığı belirleyici olurken, Demirel’in Başbakan olduğu yıllarda SSCB karşıtlığı öne
çıkmıştır. İktidarda varolan bu ikilem toplumda da yansımasını bulmuştur. 1970 sonrası
Türkiye’de yaygınlaşan sağ-sol çatışmaları ise özellikle sağ siyasal elitte SSCB’nin Türkiye’nin
içişlerine karışması ve rejim değiştirmeye yönelik müdahalesi olarak algılanmıştır. Dış
politikayla ilgili bu düşünce iç siyasette sol hareketlere yönelik baskıyı yaygınlaştırmış, bir
bakıma, dış politika kaygıları iç siyasal yaşamda baskıyı ve dolayısıyla gerilimi arttırmıştır.
1960’lı yıllarda yaygınlaşan ABD karşıtlığı ülkenin ekonomik yaşamına da yansımıştır.
Bağımsız ulusal ekonomik kalkınmanın geliştirilmesiyle ilgili önemli adımlar atılmıştır. Devlet
Planlama Teşkilatı kurulmuş, düşük enflasyon ve planlı kalkınma hedeflenmiş, sanayi
yatırımlarıyla dayanıklı yerli malı üretimine girişilmiş, iç tüketimi teşvik etmek için ücretler ve
maaşlar arttırılmıştır. Bununla birlikte, özellikle üretim teknolojisiyle ilgili dış ticaret girdisi %
44 artış yaşamıştır. ABD ile ticaretin daraltılması için alternatif olarak 1964 yılında AET
ülkeleri ile Ankara Anlaşması yapılmış ve borç koşulları iyileştirilmeye çalışılmıştır. Kısa
vadeli borç alınmasa da, 1964’ten sonra dış borç 16 kat artmıştır. Teknoloji alımları dışında,
bunun sebeplerinden birisi, 1969 seçimlerinden sonra iktidarların sübvansiyonlar ve ücretlerin
yüksek tutulmasına dayalı kısa vadeli popülist politikalar izlemeleri olmuştur. Koalisyon
yönetimleri ve hükümet başkanlarının sık sık değişmesi iktisadi politikalarda sürekliliği
önlemiş, çelişkili iktisadi politikaların izlenmesine yol açmış ve popülist harcamalara uygun
ortam sağlamıştır. Ecevit daha himayeci, tasarruf ve yerel yatırımlara dayalı politikalarla ilgili
yasalar devreye koyarken, Demirel iktisadi liberalizasyonu önemsemiştir. Bunun sonucunda
1970 yılında % 66 devalüasyon uygulanmıştır.
1973 petrol krizi ekonomiyi daha da olumsuz bir ortama sokmuştur. Petrol fiyatlarının
artması ile ithalat pahalılaşmış, dış borç ödemelerinde aksamalar meydana gelmiştir. 1960’lı
yılların sonlarında AET ülkelerine göç eden Türkiyeli işçilerin ülkeye transfer ettikleri dövizler
bu yıllarda dış ticaret açığının kapatılmasında büyük rol oynamıştır. Örneğin Almanya’dan
ülkeye transfer edilen döviz geliri 1973 yılında ülkenin ihracat gelirinin % 90’ını oluşturmuştur.
Buna rağmen dış ticaret dengesi sürekli açık vermeye devam etmiş. Bu dönemde ithalat sürekli
artarken, özel girişimciler verilen teşvikleri kullanarak iç piyasa için üretim yapıyor ancak
ihracata yönelmiyorlardı. 1977 yılında dış ticaret açığının sadece % 24’ü kapatılabilmiştir. 1978
yılında enflasyon % 52’ye ulaşmış, karaborsa yaygınlaşmış, zorunlu tüketim maddeleri
bulunamaz olmuş ve bu gelişmeler üzerine devalüasyon yapılması kaçınılmaz olmuştur.
ABD’den borç alınmasa da, IMF aracılığı ile ABD Türkiye’nin kredibilitesini düşük
tayin ediyordu. Bundan dolayı ithalatın aradığı dövizi bulmak için uluslararası bankaların
pazarladığı yüksek faizli Arap fonları alınarak kısa vadeli borçlanılmaya başlanmıştı.
Demirel’in başbakanlığı döneminde dışarıdan döviz çekmek için Türk bankalarına yabancı
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paralardan elde edilen faizin yurtdışına çıkarılmasına izin verildi ve ülkede banka
hortumlamaları başladı. 1980’de % 107 oranında enflasyon yaşandı.
İç politikada olduğu gibi, dış politikada da 1960 ve 1980 yılları arasında Türkiye gibi
orta büyüklükte bir devlete uygun bir göreli özerklik dönemi yaşanmıştır. Batı’ya, özelllikle de
ABD’ye olan bağımlılığı azaltmak için çaba harcanmıştır. Bu çerçevede SSCB ile ilişkiler
kuruldu. Türkiye’deki kamuoyunun dış politikayla ilgilenmesi ve dış politika kararalma
sürecine katılımı görünür derecede arttı. Bu dönem, Türkiye dış politika tarihinde
parlamentonun iradesine atfen cesur dış politika kararlarının alınıp uygulandığı bir dönemdir.
ABD ile yapılan askeri anlaşmalar iptal edildi ve değiştirildi. Askeri tesislerin büyük kısmı
kapatıldı. “Ne Amerika, ne Rusya, bağımsız Türkiye!”, “Sömürücü komprador kapitalizmine
son!”, “Kahrolsun Emperyalizm! milli petrol!!” ifadeleri bir açıdan 60’lı yılların dış politikasını
ifade etmektedir. Bu dönemde Cezayir’in bağımsızlığı desteklenmiş, 1964 Johnson mektubuna
sert bir cevap verilmiş, Türkiye 1965’de ABD’nin Vietnam politikasına karşı olduğunu
açıklamış, ABD’nin çok taraflı nükleer güç projesine katılmamış, 1967 Arap-İsrail savaşında
Araplar desteklenmiş, İsrail’le ilişkiler azaltılmış, 1967’den sonra SSCB ile işbirliğine
başlanmış, 3. Dünya’ya yardım programı başlatılmış, ABD’nin silah ambargolarına direnilmiş
ve Bağlantısızlarla ilişkiler geliştirilmeye başlanmıştır. Bu dış politika tercihleri Türkiye’yi
ABD’nin yörüngesinden nispeten özgürleştirmiş ve çok yönlü dış politika geliştirme fırsatı
vermiştir. 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte Türkiye tekrar ABD’nin yörüngesine sokulacak ve
ABD öncülüğündeki Batı İttifakına endeksli dış politika izlemek zorunda kalacaktır.

10.3. ABD ile İlişkilerde Özerkleşme
1962 Küba Krizi
ABD’nin SSCB’yi çevreleme politikası bağlamında Türkiye’ye uzun menzilli nükleer
başlıklı Jupiter füzelerini yerleştirmesi üzerine SSCB de ABD’nin hemen yakınında bulunan
Küba’ya nükleer başlıklı füze yerleştirmeye yönelmiş, bunun sonucunda iki süpergüç arasında
gerilim tırmanarak nükleer savaş eşiğine gelmiştir. Nükleer dehşet dengesi olarak da tanımlanan
bu son aşamada, her iki süpergüç de birbirlerini yoketme noktasına yaklaşmış, bu da dünya
kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştır. İki süpergüç bu tür nükleer savaş eşiğini kontrol altında
tutmak için tedbirler almaya koyulurken, Fransa ve AT bu tarihten sonra ABD'den bağımsız
olarak kendi nükleer programını oluşturmaya başlamış, her iki blokta da merkezkaç hareketler
yoğunlaşmıştır. Dünyada bu tarihe kadar yaşanan Soğuk Savaş’ın çok katı olan etkileri bu kriz
sonrasında süpergüçler arasında artan diyalogla yumuşama sürecine girerken, Türkiye kendisini
doğrudan nükleer savaş krizinin tam merkezinde bulmuştur. Çünkü olası bir savaşta SSCB
Türkiye’deki ABD askeri üslerini hedef alacaktı. Türkiye’yi doğrudan nükleer savaş alanına
çevirmesi bakımından Küba füzeler krizi Türkiye-ABD ilişkileri açısından da dönüm noktası
olmuştur.
Demokrat Parti’nin imzaladığı anlaşmalara istinaden Türkiye’ye Jüpiter füzelerinin
yerleştirilmesi üzerine, Fidel Castro da ABD'nin desteğiyle gerçekleşen ancak başarısız olduğu
Domuzlar Körfezi Çıkartması üzerine Sovyetler’in kendi ülkesine füze yerleştirilmesine izin
vermiştir. Füzelerin yerleştirilmesi süreci başlamış, ancak ateşleme için gereken bazı parçalar
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henüz Küba'ya ulaşmamıştı. ABD, SSCB’ye bu parçaları taşıyan gemileri geri göndermesi
çağrısında bulunmuş, SSCB bu çağrıyı dikkate almayarak kendi planını uygulamaya devam
etmiştir. Yaşanan bu gelişmeler üzerine, ABD Başkanı Kennedy, söz konusu füze
malzemelerini taşıyan Sovyet gemilerinin Küba'ya yaklaşırken engellenmesi maksadıyla,
Küba'nın denizden abluka altına alınmasını emrini vermiştir. Öyle ki Küba’ya hiçbir gemi
yanaşamayacak, aksine davranışta bulunan ve ablukayı yarmaya çalışan gemiler ise hemen
batırılacaktı.
Olaylar sonucunda tarafların nükleer savaş eşiğine gelmesi üzerine ABD ve Sovyet
liderleri arasında bir mektup teatisi başlamıştır. Nitekim Kruşçev, 27 Ekim 1962'de Kennedy'e
gönderdiği mektubunda, ABD'nin Türkiye'deki füzeleri sökmesi halinde SSCB'nin de
Küba'dakileri sökeceğini, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına saygı
göstereceğini, içişlerine karışmayacağını ve işgal etmeyeceğini ifade etmekteydi. Ancak
kendisinin Küba'daki füzeleri sökmesi halinde karşılık olarak Başkan Kennedy’nin de aynı
güvenceleri Küba için de vermesini istiyordu.
ABD Başkanı Kennedy derhal Kruşçev’in bu mektubuna cevap vererek, Küba'daki
füzelerin sökülmesi halinde Küba'ya karşı uygulanan deniz ablukasına son verileceği ve
Küba'nın işgal edilmeyeceği güvencesini vermekteydi. Diğer yandan, Türkiye'deki füzelerin
sökülmesine ilişkin net bir garanti vermemekteydi. Kennedy mektubunda, SSCB'nin elindeki
silahlarla ilgili büyük bir düzenlemeye gitmesi halinde dünyada yaşanan tüm gerginliklerin
daha da yumuşayacağı mesajını vermekteydi.
Kennedy ile Kruşçev arasında gerçekleştirilen görüşmelerde Türkiye’deki Jüpiter
füzelerine karşılık Küba’daki füze sistemlerinin kaldırılmasına karar verilmiştir. ABD
Ankara’yı ve NATO müttefiklerini rahatsız etmemek için Ankara’ya Jüpiterler’in Polaris
denizaltılarıyla değiştirilmesini önerdi. Cemal Gürsel “Türkiye sonuna kadar ABD’nin
arkasındadır. Füzeler burada olduğu sürece ABD de burada sayılır” demekte, Feridun Cemal
Erkin ise Jüpiterler’in Polaris denizaltılarıyla değiştirilmesinin Türkiye’nin stratejik önemini
arttıracağını savunuyordu.
Bu arada SSCB ile ABD liderleri arasında yanlış anlaşılmalardan oluşabilecek krizlerin
önüne geçilebilmesi için "kırmızı telefon hattı" kurulmuştur. Kruşçev, füze parçalarını taşıyan
gemilerin geri dönmesi emrini vermiştir. ABD de Küba'ya uyguladığı ablukayı 28 Ekim
1962'de kaldırmış ve kriz sona ermiştir. Nisan 1963’de Türkiye’deki Jüpiterler eskidikleri
gerekçesiyle sökülüp, Polarislerle değiştirildi.
Küba Krizi hem ABD, hem de Sovyet liderliğine yönelik blok içi eleştirileri tetikledi.
Nükleer bir savaşın eşiğine gelindiği bir noktada bile, ABD, kendisini destekleyen NATO
müttefiklerini önemsememişti. SSCB’de ise kriz Kruşçev’in siyasi hayatını sonlandırmıştı. Bu
dönemde Doğu Bloku içinde Çin-Sovyet anlaşmazlığı açığa çıkmıştır. Çin, Moskova’nın bu
krizde çok ileri giderek krizi daha da tırmandırarak mantıksız bir şekilde risk aldığını
düşünmekte ve devrimci anlayıştaki ortak ideallerine bağlı kalmamakla suçlamıştı. Fransa da
kendi nükleer faaliyetlerini başlatmış, ABD ve SSCB arasındaki ilişkileri dengeye oturtacak
girişimlerde bulunmuş, bu girişimlerin en önemlisi de “Batı Avrupa Koalisyonu” girişimi
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olmuştur ve bu tarihten sonra da ABD ile ilişkileri gevşetmeye başlamıştır. ABD ve SSCB
tarafından 5 Temmuz 1963’te Moskova’da “Nükleer Silah Denemelerinin Kısmi Yasaklanması
Anlaşması” imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre; atmosferde, uzayda ve denizaltında nükleer
denemeler yasaklanmakta ancak toprak altındaki nükleer denemelere izin verilmekteydi.
İki süper güç arasındaki olası nükleer savaşta halkı adeta rehin alınan Türkiye, ABD ile
olan yakın ilişkilerinin kendisine zarar verebileceğinin farkına varmıştır. Bu arada Türkiye
tarafından ABD’nin SSCB ile yaptığı Jupiter füzeleri ile ilgili pazarlık öğrenilmiş, ABD’ye
olan güven azalmıştır. ABD’ye olan güvenin azalması ABD dışındaki ülkelerle de ilişki
kurmanın önemini göstermiş, ulusal menfaatler doğrultusunda daha çeşitlenmiş bir dış politika
hedeflenmiştir.
1963 Kıbrıs Müdahalesi ve ABD
ABD ile ikili stratejik ilişkilerde yaşanan ikinci büyük kopuş Kıbrıs sorunuyla birlikte
yaşanmıştır. Kıbrıs adası, 1878 yılında imzalanan Berlin Antlaşması’yla İngiltere’nin
yönetimine bırakılmıştı. 2. Dünya Savaşı’nın ardından Kıbrıslı Rumlar 1955 yılında EOKA
isimli bir teşkilat kurup Kıbrıs’ın Yunanistan ile birleştirilmesini hedefleyen enosis eylemleri
başlattılar. Millliyetçi saldırılarla gerçekleşen eylemler Kıbrıs Türklerinin adadaki yaşam
alanlarını daraltırken, Türkiye’yi de rahatsız etmeye başlamıştı. Garantör ülkeler olan Türkiye,
Yunanistan ve İngiltere’nin girişimleri neticesinde 1960 yılında adada Kıbrıs Cumhuriyeti ilan
edildi ve Rum lider Makarios Cumhurbaşkanlığa, Kıbrıslı Türkleri temsilen ise Dr. Fazıl
Küçük, Cumhurbaşkanı Yardımcılığına getirildi.
1963 yılına kadar enosis saldırıları sürekli arttı ve neticede Rumların Türk köylerini
basarak Türkleri öldürmeye başlamasıyla sonuçlandı. Türkiye gelişmeleri uluslaarası
politikanın gündemine getirmiş, ancak sonuç alamamıştır.
Türk köylerine doğrudan yakma ve saldırıların gerçekleştiği 1963 çatışmalarında
tarafsız kalan ABD, Rum ve Türk kelimelerini kullanmadan, olayları iki cemaate mensup
Kıbrıslılar’ın birbirlerini öldürmesi şeklinde nitelendirmişti. Başkan Lyndon Johnson, 1964
başkanlık seçimleri öncesinde 3 milyon seçmeni kontrolünde tutan ABD Rum lobilerini
karşısına almak istemiyordu. Türklere yönelik saldırılar durmazsa Türk halkının hak ve can
güvenliğini garantör olarak sağlayacağını açıklayan Türkiye, TBMM’de gereken askeri
müdahale yetkisini alarak müdahale etti. 8-9 Ağustos 1963’te Türk uçakları Rum hedeflerini
bombalamaya başladı. Türkiye’ye ait bir donanma gücü de Akdeniz’e açıldı. Türkiye’nin
müdahalesi ile enosis saldırıları yavaşladı. Türkiye’nin müdahalesi üzerine Başkan Johnson
Türkiye’nin müdahalesini kınayan 1964 mektubunu yayınladı.
Johnson mektubunda Kıbrıs’ın bir kısmını işgal etmek üzere tasarlanan askeri
müdahalenin geniş çapta sonuçlar doğurabilecek nitelikte olduğunu ve Garanti Antlaşması’nı
ihlal ettiğini belirtmiştir. Başkan, müdahaleden önce Türkiye’nin ABD’ye danışmadığını ifade
etmiştir. Türkiye, ABD’den alınan askeri yardımı NATO hedefleri dışında kullanmıştır, oysa
ABD bu tür bir izni vermez. Bu nedenle müdahalenin Türk-Yunan çatışmasına dönüşmesi ve
SSCB’nin askeri müdahalesi durumunda, NATO müttefiklerinin Türkiye’yi savunma
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yükümlülüğü üstlenmeyebileceğini vurgulamıştır. Türkiye’nin müdahalesiyle BM’nin
arabuluculuk çabalarının sekteye uğratıldığı ileri sürürlürken, ABD’nin onayını almadan
Türkiye’nin bu tür girişimlerde bulunmaması istenmiştir.
Dönemin Türkiye Başbakanı İsmet İnönü yazdığı cevapta, askeri müdahaleden önce
ABD’ye dört defa danışan ve üç defa müdahaleye girişip vazgeçtiğini hatırlatan Türkiye,
ABD’nin Türkiye’nin bu çabalarını görmezden geldiğini ve sorunu kulak ardı ettiğini ileri
sürmüştür. Türkiye, ABD’nin ilgisiz tutumu ve BM barış gücünün oluşturulmamasının adada
Makarios’un saldırılarını teşvik edip tahribatı arttırdığını savunmuştur. Türkiye adadaki sorunu
diğer garantör ülkelere ilettiğini, ancak gereken ilgiyi görmediğini belirtmiştir. Cevapta,
Rumların saldırılarını destekleyen Yunanistan’ın da Türkiye gibi ahde vefa konusunda
uyarılması ve Rumların saldırılarını durdurmaları için girişimde bulunması gerektiği
vurgulanmıştır.
Taksim amacıyla adaya müdahale etmediğini belirten Türkiye, saldırı altındaki ada
Türklerini korumak için adaya müdahale ettiğini vurgulamıştır. Bundan dolayı Türk-Yunan
savaşının ancak Yunanistan’ın Türkiye’ye saldırması ile çıkabileceğine işaret eden Türkiye,
kendisinin uluslararası anlaşmalara riyaet ettiğini tekrar etmiştir. Dolayısıyla, Türkiye’nin
Yunanistan’ın saldırısına uğraması durumunda NATO’nun derhal müdahale etmesi gerektiğini
vurgulamıştır. NATO’nun bünyesi saldırganın iddialarına kapılacak kadar zayıfsa, o zaman
tedaviye muhtaç olduğunu belirten Türkiye, SSCB’nin saldırısına uğrayan bir üyenin haklılığı
tartışılacaksa, NATO’nun anlamını yitirdiğini vurgulamıştır.
SSCB’nin Makarios’a destek verdiğini ima eden Türkiye, SSCB’nin kendisine
saldırması durumunda, NATO’nun Türkiye’yi müdafaa etmesi gerektiğini hatırlatmıştır. ABD
ise, Kıbrıs sorununun bütün Kıbrıslıların sorunu olduğunu ve Zürih ve Londra Antlaşmaları
bağlamında çözülmesi gerektiğini ileri sürmüştür. ABD arabulucu olmadığını hatırlatarak iki
NATO müttefikinin sorunu görüşmeler yoluyla çözmeleri gerektiğini söylemiştir. ABD hem
Yorgo Papandreou hem de İsmet İnönü’yü kabul etti ve görüştü. Görüşmeler sonucunda ABD,
Türkiye’yi müdahale etmekten caydırdı ve tutumunu yumuşattı.
Kıbrıs meselesiyle gündeme gelen Johnson mektubu, Türkiye’nin NATO ve ABD ile
ilişkilerinde ciddi bir güven kaybına yol açmış ve Türkiye’yi alternatif (SSCB ve 3. Dünya)
güvenlik kaynakları aramaya yöneltmiştir. Türkiye’de ABD muhalefetinin toplumsal tabanı
genişlerken, sol muhalefet Türk ordusunun ABD bağımlılığını aşmak için yerli sanayinin
geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Fransa’nın kendi nükleer silahlarını geliştirdiği,
Avrupa’nın ise Avrupa’daki nükleer silahları denetim altına aldığına işaret edilirken,
NATO’nun Türkiye’nin ulusal silah sanayinin gelişmesini ve bağımsız Türk ordusunun
kurulmasını engellediği vurgulanıyordu. En kıdemli Türk generalinin bile ABD komutanlarının
emrine verilmesini eleştiren sol hareketler, Türkiye’nin yerel caydırıcılığı olan kendi savunma
stratejisini geliştirmesi gerektiğini ve ulusal güvenliğini bütünüyle NATO’nun savunmasına
teslim etmemesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. CIA’nın Türkiye’yi Vietnam yapmaya
çalıştığını belirten sol örgütler, askeri darbelerin hazırlığı içerisine girildiğini, Türkiye’nin
NATO gibi emperyalist ittifaklardan uzaklaşması gerektiğini savunmuşlardır.
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Sol örgütlerin ABD ve NATO karşıtlığını eleştirek liberal sağ partiler ve milliyetçi
örgütler ise 1950’li yıllardaki argümanlara benzer gerekçelerle SSCB’ye güvenilemeyeceğini
ileri sürmüşlerdir. SSCB’nin Türkiye’yi güneyden (Ortadoğu) ve kuzeydoğudan kuşatttığını
ileri süren sağ partiler, Türkiye’nin NATO’ya muhtaç durumda olduğunu, başka alternatifin
olmadığını savunmuşlardır. Soğuk Savaş benzeri ortamlarda tarafsız kalınamayacağını ileri
süren bu guruplar, NATO’nun getirdiklerinin, götürdüklerinden fazla olduğunu, NATO
yardımları sayesinde Türkiye’nin güçlü bir ordu kurabildiğini, Yunanistan’ın NATO üyesi
olduğu sürece Türkiye’nin üyelikten çıkamayacağı, aksi takdirde Yunanistan karşısında zayıf
düşeceğini belirtmişlerdir. 1960-80’li yılların en önemli özelliklerinden birisi de, ülkenin dış
politikasıyla ilgili bütün bu konuların mecliste tartışılmış olması ve tek taraflı kararların
alınmamış olmasıdır.
Bu dönemde dış politika alanında yapılan çıkışlar büyük ölçüde TBMM’den güç
almıştır. Demokrat Parti’nin imzaladığı tüm askeri anlaşmalar yeniden gündeme alınmış ve
müzakere edilerek 1969 Ortak Savunma İşbirliği Anlaşması’nda toplanmıştır. Bu antlaşmayla
ABD askeri tesis ve üslerinin kuruluş, kullanım, denetim ve mülkiyeti Türkiye’ye bağlanmış
ve son söz hakkı Genelkurmay Başkanlığı’nın olmuştur. Tesislerin mülkiyeti Türkiye’ye
geçmiş, üslere Türk personeli de atanmıştır. Üs ve tesislerde yapılması düşünülen her tür
değişiklik karşılıklı görüşmeler ve ortak kararlarla yapılacak ve bununla ilgili taraflardan biri
ötekini 2 yıl önceden haberdar edecekti. ABD 1975 silah ambargosunu kaldırmayınca Türkiye
tek taraflı olarak anlaşmayı feshetmiştir.
1950’lerde Demokrat Parti ABD yardımlarını elde edebilmek için bölgesel
politikalarında komşu ülkelerle ilişkilerini zedeleyecek ve SSCB ile ilişkilerini bozabilecek
girişimlerde bulunurken, 1960’lı yıllarda Türkiye ekonomik ve askeri yardımlarla ilgili olarak
ABD’ye rest çekebilmiştir. Örneğin, Başkan Kennedy Türkiye’ye verilecek yardımları 1962
yılında kurdurduğu Türkiye’ye Yardım Konsorsiyumuna aktarıp ağır koşullar içeren istikrar
paketine bağlayınca, Türkiye koşullarla ilgilenmediğini söylemiş ve yardımı geri
çevirebilmiştir. ABD’nin talep ettiği koşullar Türkiye’nin dış ekonomiye tamamen açılmasını,
serbest piyasa ekonomisinin uygulanmasını ve özelleştirmeyi önerirken, Türkiye’nin ekonomik
kalkınmasını sağlayacak olan ithal ikameci sanayileşme modeline son verilmesini istemiştir.
Türkiye’nin reddi üzerine 1968 yılında ABD tüm yardımlarda indirime gitmiş ve 100 milyon
ABD Doları’na düşürmüştür. Bu dönemde de ABD yardımları Türkiye’ye karşı baskı aracı
olarak kullanılmıştır.
Yine Türkiye’yi cezalandırmaya çalışan Başkan Nixon, ABD’ye ulaşan eroinin
%80’inin Türkiye kaynaklı olduğu iddiasıyla uyuşturucu üreten ülkeler arasına koyduğu
Türkiye’yi inceleme altına almıştır. Bu kapsamda 1968 yılında ABD Türkiye’nin afyon
üretimini yasaklamasını istemiştir. Başbakan Demirel, köy oylarını kaybetmek istemediği için
bu talebi olumsuz karşılamıştır. Ancak 12 Mart yönetiminin kurduğu Nihat Erim hükümeti
1971 yılında 30 milyon ABD Dolar tazminat karşılığında afyon üretimini yasaklamış, bunun
sonucunda bu sektörden geçinen 100.000 afyon üreticisi köylü zarar görmüştür. ABD karşıtı
duruşuyla bilinen Bülent Ecevit hükümeti 1974 yılında haşhaş üretimini yeniden serbest
bırakmıştır.
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1974 Kıbrıs Müdahalesi, Silah Ambargosu, Kongre vs. Kissinger
1974 yılında Kıbrıs’ta sözkonusu olan Yunanistan-destekli darbe ve arkasından gelen
Türkiye müdahalesi ile Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’ye uyguladığı ambargo ve bu
ambargonun iki ülke ilişkilerinde yarattığı sorunlar bu açıdan ele alınabilecek en önemli
başlıklardır. 1974 yılındaki bu darbe sonrasında Türkiye’nin duruma müdahale edeceğinin
anlaşılması üzerine Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Dışişleri Bakan Yardımcısı Joseph
Sisco’yu, konuya ilişkin olarak Türkiye ile İngiltere arasında Londra’da yapılan görüşmelere
katılmak üzere göndermek istemişse de, bu teklif Bülent Ecevit tarafından kabul edilmemiştir.
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin birinci harekâtına karşı oldukça dikkatli bir dil
kullanırken, ikinci harekât sonrasında çok daha eleştireldi. Amerika Birleşik Devletleri’nin
1974 Kıbrıs Krizi ile ilgili tutum ve sorumluluğu bir hayli tartışma konusu olmuş, bu konuda
çeşitli “teoriler” üretilmiştir. Genel kanı, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ile
temsil edilen yönetimin esas olarak, darbe ve sonrasındaki gelişmelerden memnun olduğu, en
azından şikâyetçi olmadığıdır. Hatta, özellikle liberal/sol düşünceli bazı yazarlar, adada
gerçekleştirilen 1974 darbesinin, Türkiye’yi kışkırtmak ve müdahalesini sağlamak için
doğrudan Amerika Birleşik Devletleri tarafından teşvik edildiğini, düzenlendiğini bile söylemektedirler. Daha önceki yıllarda da olduğu gibi, bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri için
Kıbrıs etnik değil stratejik bir sorundur. Bu nokta, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kıbrıs
politikasını değerlendirmek açısından temel bir öneme sahiptir.
Amerika Birleşik Devletleri’nin bu politikası, bu ülkenin özellikle yasama organı
üzerinde etkili olan Yunan etnik lobisinin Amerika Birleşik Devletleri dış yardımlarını
düzenleyen kanunlara dayanarak Türkiye’ye baskı uygulatma çabaları çerçevesinde yoğun
eleştirilere uğramış, bu konuda somut hedef de Dışişleri Bakanı Henry Kissinger olmuştur.
Bütün kriz dönemi boyunca Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’ın
en birincil amacı, ikisi de NATO üyesi olan ve geleneksel olarak ülkesi ile yakın ilişkileri
bulunan Türkiye ile Yunanistan arasında çıkabilecek bir doğrudan çatışmanın önlenmesiydi.
Bu dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni kriz konusu, yine Kıbrıs sorununa ilişkin
olarak ortaya çıkan Türkiye’ye uygulanan ambargodur. Amerika Birleşik Devletleri yönetim
kadrolarının uygun görmemesine rağmen, Yunan Lobisi’nin yoğun çabası neticesinde Kongre
bu yönde bir uygulamayı yürürlüğe sokmuştur.
Aslında, 14 Ağustos 1974 tarihinde Kıbrıs’ta Türkiye tarafından gerçekleştirilen ikinci
harekâtın ardından yoğun bir biçimde gündeme gelmeye başlayan, Türkiye’ye yapılmakta olan
askeri yardımın durdurulması, bu ülkeye silah ambargosu uygulanması baskıları Amerika
Birleşik Devletleri yönetimi tarafından ihtiyatla karşılanmıştır. Yönetim, bir yandan bu
baskıları Türkiye’nin sorunu görüşmeler yolu ile çözmeye ikna edilmesinde bir koz olarak
kullanmaya yönelmiş, diğer yandan da çeşitli platformlarda sürdürdüğü çabalarla bu ülkeye
ambargo uygulanmasına açıkça karşı çıkmış, bunu başaramayınca da en azından ambargo
uygulamasının yumuşatılmasına çalışmıştır.
Türkiye başından itibaren ambargo çabalarına karşı tepki göstermiş, böyle bir durumda
“alternatif silah kaynakları” arayacağını ifade etmiştir. 9 Kasım 1974 tarihinde İstanbul’da
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Amerika Birleşik Devletleri aleyhtarı gösteriler yapılırken, 12 Aralık 1974 tarihinde Brüksel’de
yapılan Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanları arasındaki görüşmeden de bir
sonuç alınamaması üzerine Türk tarafı giderek sertleşmeye başlamıştır. Nitekim, 20 Ocak 1975
tarihinde Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamada, bir ambargo uygulamasının
sözkonusu olması halinde buna karşı önlemler alınacağı belirtiliyordu. 5 Şubat 1975 tarihinde
Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’ye ambargo uygulanması kararının yürürlüğe
girmesinin ardından Türkiye, Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından
yapılan açıklamalar yolu ile bu karara tepkisini dile getirmekteydi. Dönemin Başbakanı Sadi
Irmak, 4 Şubat 1975 tarihinde yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ile
ilişkileri gözden geçirmekten sözederken, ikili savunma anlaşması görüşmelerinin de bir anlamı
kalmadığını belirtiyor; Dışişleri Bakanı Melih Esenbel de 5 Şubat 1975 tarihinde, bir hafta sonra
Henry Kissinger ile yapılması gereken toplantıyı iptal ettiğini açıklıyordu. Ambargonun yürürlüğe girmesine bir diğer cevap da, 13 Şubat 1975 tarihinde Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin
kurulduğunun ilan edilmesiydi. Ardından da 26 Şubat 1975 tarihinde Türkiye, Şubat-Mart
aylarında yapılacak NATO kış tatbikatlarına katılmayacağını açıkladı. Öte yandan Türkiye
Hükümeti 25 Temmuz 1975’te, 1969 Anlaşması’nı feshederek İncirlik’in NATO’ya ilişkin
fonksiyonları saklı kalmak kaydı ile ülkedeki bütün Amerika Birleşik Devletleri
üslerindeki/tesislerindeki faaliyetleri durdurmuş ve buraların Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
denetimine bırakılması kararını almıştır.
Bu kararın ardından gündeme gelen konu, Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri’nin
üslerindeki/tesislerindeki nükleer silahlara el koyup koyamayacağı tartışmaları olmuştur.
Bunun üzerine Türkiye Hükümeti, ülkesindeki nükleer silahların statüsüne ilişkin NATO
protokollerine bağlı olduğunu açıklamak zorunda kalmıştır. Dönemin Başbakanı Süleyman
Demirel, İsrail Amerika Birleşik Devletleri silahlarını istediği gibi kullanırken ülkesinin bu
türden bir muameleyle karşılaşmasını bir çifte standart uygulanması olarak görmesine rağmen,
yine de üs/tesisleri tamamen kapatıp personelin ülkeyi terketmesini istemeyerek de belirli
ölçüde bir açık kapı bırakıyor, Türkiye’nin bu tutumu da Amerika Birleşik Devletleri tarafından
takdirle karşılanıyordu. Amerika Birleşik Devletleri ambargosu kararı sonrasında AnkaraWashington ilişkilerinde bir süredir zaten pek de olumlu seyretmeyen ikili ilişkiler daha da
sıkıntılı bir hal almıştır. İki ülke arasında 1964 yılından itibaren giderek belirgin bir biçimde
bozulan ilişkiler, hiçbir zaman tam bir kopuşa gitmemişse de, 1978 yılında silah ambargosunun
sona ermesine rağmen 1980’lere kadar da normalleşememiştir.

10.4. SSCB ile İlişkiler
Türkiye’de artan ABD karşıtlığı ve Kıbrıs, ambargo, afyon sorunları neticesinde Batı
ile ilişkilerin bozulması sonucunda Türkiye yalnızlaşma sürecine girmiştir. Petrol kriziyle
birlikte artan kaynak sıkıntısı, pazar arayışları, dış ticaret açıkları ve ekonomide yaşanan
sıkıntılar, Türkiye’nin SSCB ve Ortadoğu ülkelerine yaklaşmasına yol açmıştır. Türkiye SSCB
aracılığıyla Bağlantısız ülkelerin BM Genel Kurulu’ndaki desteğini sağlamaya çalışırken,
SSCB de bu durumu Ortadoğu ve Akdeniz’e yerleşme stratejisinde jeopolitik bir fırsat olarak
görmekteydi.
AGİK çalışmaları bağlamında iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve bilimsel
işbirliği ilişkileri hızla geliştirildi. İki ülke arasında teknik işbirliği anlaşmaları ile radyo ve
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iletişim anlaşmaları imzalanmış, demiryolları yapımı ile Arpaçay sulama barajının yapımı
Sovyet firmalarına bırakılmıştır. Özellikle SSCB’nin 1974 Kıbrıs müdahalesinin birinci
aşamasını desteklemesi Ankara’nın SSCB’ye bakış açısında önemli değişimi tetiklemiştir. Öyle
ki, Ecevit bir konuşmasında Türkiye'ye tehdidin kuzeyden, yani SSCB’den gelmediğini
belirtmiştir.
Yine de, Türkiye’nin NATO üyeliği bağlamında SSCB’den silah alımından kaçındığı
ve ilişkileri ekonomik ve kültürel ilişkiler düzeyinde tuttuğu dikkati çekmektedir. İki ülke
arasındaki ilişkilerde yaşanan başlıca sorun, Türkiye’nin SSCB’ye yönelik içerdeki sol
eylemleri kışkırtma eleştirisi olmuştur. Ülkede sağ-sol çatışmaları arttıkça Türkiye’de sol ve
SSCB karşıtlığı artmıştır. 12 Eylül 1980 darbesiyle Türkiye’de SSCB yanlısı veya ABD-karşıtı
sol örgütler bertaraf edilmiş ve Türkiye yeniden ABD ve Batı eksenli dış politikasına geri
döndürülmüştür.

10.5. Ortadoğu Politikası
Jeopolitik ve jeokültürel konumu itibarıyla bir Ortadoğu ülkesi olan Türkiye’nin bu
coğrafyada SSCB ve Bağlantısız ülkelerle paralel bir dış politika uygulaması da ABD ve NATO
müttefiklerini rahatsız etmiştir. ABD, Demorat Parti döneminde sahip olduğu Ortadoğu
coğrafyasına müdahale etme olanaklarını 1960-80 döneminde yitirmiş, karşısında İsrail-Filistin
meselesinde Arapların yanında yer alan bir yönetim bulmuştur. Kıbrıs sorununda Kıbrıs Rum
Kesimi ve Yunanistan karşısında yalnız kalması, Türkiye’nin Bağlantısızlar hareketi ile
ilişkilerini geliştirmesini ve Arap ülkeleriyle yakınlaşmasını beraberinde getirmiştir. Türkiye,
Cezayir’in Fransa’ya karşı bağımsızlık mücadelesine destek verdi ve arabuluculuk önerdi. 1965
yılında bu konuda BM General Kurulda yapılan oylamalarda Türkiye Bağlantısız ülkelerle
birlikte Cezayir lehine oy kullandı. 1961 yılında Hafız Esad komutasında Suriye’de
gerçekleştirilen darbe ile Şam, Mısır ile birlikte kurduğu Birleşik Arap Cumhuriyetinden
ayrıldı. Türkiye, Mısır ve Suriye ile ilişkilerini zedelemeyecek şekilde gelişmeleri Suriye’nin
iç işi olarak değerlendirdi.
Irak’ta General Kasım’ın Kürtlere özerklik vaadini yerine getirmemesi ve sol hareketleri
kışkırtması ile Kuzey Irak’ta Molla Mustafa Barzani liderliğindeki Kürtler ayaklandı ve
bağımsız Kürdistan istediler. Moskova, Kürtlere özerklik vermeye sıcak bakan Saddamı,
General Kasım’a karşı destekledi. Çatışmaların Türkiye tarafına da yansıması üzerine
Türkiye’de Kürt aşiretlerine yönelik tutuklamalar ve Batı Anadolu’ya sürgünler uygulandı. Irak
uçakları Hakkâri yakınındaki Gerür kasabasını bombaladı, ikinci bombalamada 3 Türk askeri
öldü. Irak özür diledi. Türk uçakları sınırın öteki yanına geçen Irak uçaklarına ateş açtı ve Irak
ile kısa süreli gerilim yaşandı. Bütün bunlara rağmen Türkiye, Arap komşuların iç işlerine
karışmamaya çalışmıştır.
Ortadoğu politikasını ABD’den bağımsız belirlemeye çalışan Türkiye, bölgedeki farklı
hükümetlerle ilişki kurmaya ve çok yönlü dış politika geliştirmeye çalışmıştır. Bölgesel siyasal
örgütlenmelere girmekten kaçınan Türkiye, ancak Kıbrıs ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için
bölgeye yakınlaşmayı hedefliyordu. Bu amaçla Suudi Arabistan, Mısır ve Tunus ile ticaret
anlaşmaları yapıldı. 1966’da Irak Kıbrıs konusunda Türkiye'ye destek verdiğini belirtti. 1967
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yılından itibaren Türkiye Ortadoğu ülkeleriyle ikili ilişkilerini her alanda geliştirme çabasına
girişmiş ve bu konuda belirli ilkeler belirlemişti. Bu ilkelerin başında, Arapların arasındaki
anlaşmazlıklara karışılmaması ve taraf tutulmaması yer almıştır. Yine Türkiye, Arapları
bölecek anlaşma ve girişimlere katılmama ilkesi çerçevesinde 1967 Arap-İsrail savaşında
Türkiye’deki askeri üslerin Araplara karşı kullanılamayacağını ve (İsrail’i kastederek) kuvvet
kullanımı ile toprak kazanma girişimlerini desteklemediğini açıklamıştır. BM Genel Kurul Özel
Toplantısı'nda da Dışişleri Bakanı Çağlayangil, Türkiye’nin silahlı kuvvete başvurulması
yoluyla toprak kazanımına karşı olduğunu açıklamış ve İsrail’in işgal ettiği topraklardan
çekilmesi ile ilgili BM Genel Kurul kararını desteklemiştir. Türkiye’nin bu tutmu Arap ülkeleri
arasında olumlu karşılanmış ve Dışişleri Bakanı Çağlayangil Başkan Nasır tarafından Mısır'a
davet edilmiştir.
Türkiye, İsrail’e karşı İslam ülkelerinin birlik içinde hareket etmesini hedefleyen ve
1969 yılında Rabat’ta temeli atılan İstam Konferansı Örgütü'ne kurucu üye olarak davet
edilmiştir. İslam Konferansı Örgütü'nde yer alan devletlerin ABD’nin yönettiği Yeşil Kuşak
projesinde yer alan ve monarşiyle yönetilen S.Arabistan, Ürdün, Fas gibi Nasır karşıtı ve ABD
yanlısı devletler olmaları Türkiye’yi tedirgin etmiştir. ABD’ye yakın Arap ülkeleri, Nasır’ı
devirme çabası içerisinde İslam birliği adı altında örgütleniyordu ve Türkiye herhangi bölgesel
örgütlenmenin içinde yer almak istemiyordu. SSCB ile ABD’nin bölgedeki nüfuz politikaları
sonucunda Ortadoğu’da yaşanan Arap Birliği-İslam Birliği gruplaşması içerisinde yer almak
istemeyen Türkiye,

İslam Konferansı Örgütü’ne Cumhurbaşkanı değil, Dışişleri Bakanı

düzeyinde katılmıştır. 1976 İKÖ konferansı İstanbul’da düzenlenmiştir.
Ortadoğu Barış Süreci
Türkiye Ortadoğu’da başlatılan bölgesel barış girişimlerine de genelde bu dönemde
destek verdi. 6 Ekim 1973’te başlayan Arap-İsrail savaşında Türkiye Arapları destekleme
politikasını devam ettirdi. Bir yandan ABD’nin İncirlik üssünü kullanarak İsrail’e yardım
etmesine izin vermeyeceğini açıklarken, diğer yandan Araplara yardım götüren Sovyet
uçaklarının hava sahasından geçmelerine göz yumdu. Araplar da bu desteği karşılıksız
bırakmadılar ve OPEC üyeleri Türkiye’yi petrol ihracı kısıtlamalarından muaf tuttular. 1974
Kıbrıs müdahalesinde, Libya harekâta katılan uçakların acil benzin ve lastik ihtiyaçlarını
karşıladı. 1973 savaşından sonra ABD’nin öncülüğünde İsrail ile Araplar arasında
gerginliklerin kaldırılması, kalıcı ve adil barışın kurulması İsrail-Mısır yakınlaşmasıyla başladı.
1978 yılında Camp David Ortadoğu Barışı için Çerçeve Anlaşması ve 1979’da da Mısır-İsrail
Barışı için Çerçeve Anlaşması imzalandı. Böylece Mısır, İsraille diplomatik ilişki kuran ilk
Arap ülkesi oldu. Arap ülkeleri Mısırı dışlarken, İsrail 1982’de Lübnan’ı işgal etti ve Camp
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David’in uygulanması önlendi. Tüm bu süreç içerisinde Türkiye barış çabalarını destekledi.
Filistin Kurtuluş Örgütü'nü tanıdı ve Türkiye’de temsilcilik açmasına olanak sağladı. 1979
yılında İran’da yaşanan rejim değişikliğiyle birlikte Türkiye çok sayıda İranlı mülteciyi
ülkesine kabul etti. İran rejimi, bu yıllarda Türkiye’nin dış politikasında en fazla iletişimde
zorlandığı bölgesel aktör oldu. İki ülke arasında tarihsel bir güvensizlik ve iç işlerine karışma
kaygısı vardı.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Uluslararası sistemde yaşanan yumuşama dönemi Türkiye’nin dış politikasında nispi
demokratikleşme ve çeşitlenme fırsatı sağlamıştır. Türkiye, Demokrat Parti döneminde
zorunluluk olarak görülen ABD bağımlılığının getirdiği sıkıntıyı üzerinden atmış ve ABD ile
Batı dışındaki coğrafyalarla ilişkilerini geliştirmeye başlamıştır. Orta büyüklükte bir devlet olan
Türkiye, zaman zaman çevre ülkeleri arasında, zaman zaman da merkez devletler arasında
faaliyet göstermiş, ancak özellikle Ortadoğu’da dengelere dikkat ederek olumlu bir bölgesel
imaj inşa etmiştir. Yine Johnson mektubu, Afyon meselesi, silah ambargosu ve Kıbrıs
sorununda Türkiye’nin inisyatif aldığı ve büyük güçlere karşı direndiği dikkati çekmektedir.
Bununla birlikte, Batı tamamen dışlanmamıştır. ABD’ye olan bağımlılık askeri ve siyasi alanda
azaltılmaya çalışılmıştır. Batıcılık ABD ve Avrupa’dan alınan kredilerle ve ticari ilişkilerle
devam etmiştir. Türkiye’nin nispeten daha özerk bir dış politika izleyebildiği konular Ortadoğu
ve Kıbrıs meseleleriyle ilgili olmuştur. Dış politika kararalma sürecinin nispeten katılımcı ve
demokratik bir işleyişe sahip olması, Türkiye’nin dış politikasının bağnaz bir SSCB karşıtlığı
vb. ideolojik gözlük takmasını önlemiştir. Kamuoyu, muhalefet, akademik çevreler, sol
hareketler ve gazetelerin dış politika kararalma sürecinde yer alması, dış politikada özerkliği
teşvik etmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi yumuşamayı hazırlayan birincil faktör sayılabilir?

a)

ÇHC-SSCB uzlaşması

b)

ABD-ÇHC yakınlaşması

c)

"Dehşet Dengesi"

d)

Küba'da Castro'nun iktidara gelmesi

e)

ABD Başkannı Kennedy'nin çabaları

2)

Küba Krizi hangi yıl yaşanmıştır?

a)

1965

b)

1962

c)

1963

d)

1959

e)

1960

3)
12 Mart askeri müdahalesi sonrasında Başbakan olan ve daha sonrası bir suikast
sonucunda öldürülen kimdir?
a)

Sadi Irmak

b)

Nihat Erim

c)

Atilla Karaosmanoğlu

d)

Bülent Ulusu

e)

Hiçbirisi

4)

1970'lerdeki petrol krizini birincil olarak hangi olay ile açıklayabiliriz?

a)

Yumuşama

b)

1973 Arap-İsrail savaşı

c)

Petrol stoklarının azalması

d)

İran-Irak savaşı
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e)

Hiçbirisi

5)

Türkiye-ABD ilişkilerinde jupiter füzeleri krizinin en birincil nedeni hangisidir?

a)

1967 Arap-İsrail savaşı

b)

Füzelerin satış fiyatlarının yüksekliği

c)

Türkiye'nin bu füzeleri topraklarından çıkartmak istesi

d)

ABD'nin füzeleri Küba Krizi sırasında SSCB ile pazarlık konusu yapması

e)

Füzelerin parçalarının pahallı olması

6)

1963 Kıbrıs krizi sırasında ABD Başkanı kimdir?

a)

J. Kennedy

b)

D. Eisenhower

c)

J. Carter

d)

L. Johnson

e)

Hiçbirisi

7)
Yunan tarafının Kıbrıs sorununa ilişkin olarak savunduğu enosis tezine karşı Türk
tarafının geliştirdiği tez hangisidir?
a)

ilhak

b)

taksim

c)

anschluss

d)

bağımsızlık

e)

kondominyum

8)

1964 "Johnson Mektubu" sırasında Türkiye'de Başbakan kimdir?

a)

Nihat Erim

b)

Süleyman Demirel

c)

Bülent Ecevit

d)

İsmet İnönü

e)

Hiçbirisi
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9)
Türkiye hangi olaydan sonra Ortadoğu'da belirgin bir biçimde Arap yanlısı bir
politika izlemeye başlamıştır?
a)

1962 Küba Krizi

b)

1967 Arap-İsrail Savaşı

c)

1956 Süveyş Krizi

d)

1957 Suriye Krizi

e)

1958 Irak Krizi

10) ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosu hangi Başkan döneminde/hangi
tarihte sona ermiştir?
a)

R. Nixon, 1978

b)

L. Johnson, 1977

c)

J. Carter, 1977

d)

R. Reagan, 1978

e)

J. Carter, 1978

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)b, 4)b, 5)d, 6)d, 7)b, 8)d, 9)b, 10)e
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11. TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA ÖZAL DÖNEMİ 19801990
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu dönem, özellikle de ilk yarısı, uluslararası ilişkiler açısından “İkinci Soğuk Savaş”
dönemi olarak adlandırılmıştır. Bu onyılın ikinci yarısında ise yeniden ve de bu defa sistemi
doğrudan değiştirecek bir “yumuşama” dönemine girilmiştir. Bu gelişmelerin Türkiye’nin dış
politikasına etkide bulunmaması düşünülemezdi. Yine bu dönemde Türkiye’de gerçekleşen 12
Eylül askeri darbesi de ülkenin dış politikasında Batı Avrupa ile ilişkileri zorlu bir döneme
sokmuş, ABD ile ilişkiler iyi giderken özellikle ticari nedenlerle Orta Doğu’ya daha fazla önem
verilmeye başlanmıştır. Bu onyılın sonlarına doğru ise Anavatan Partisi Genel Başkanı ve önce
Başbakan sonra da Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal Türkiye’nin dış politikasına tam anlamıyla
damgasını vurmuştur. Özal, özellikle Türk dış politikasının oluşmuş bazı geleneklerini pek
fazla dikkate almayan, atak ve genellikle ticaret aracına dayalı dış politika anlayış ve
uygulamalarıyla öne çıkmıştır. İşte bütün bu gelişmeler bu bölümde ele alacağımız Türk dış
politikasının başlıca özellikleridir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sovyetler Birliği’nin çöküşü ile silahlanma arasında bir ilişki

görebiliyormusunuz?
2)

Bu dönemdeki uluslararası sistemin yapısı nasıl adlandırılabilir?

3)

1980’lerin dünyasında Türk dış politikasının en önemli sorunları hangileridir?

4)

1980’lerin uluslararası siyasal sistemi nasıl bir yapıdadır?

5)

1980’lerin uluslararası iktisadi sistemi nasıl bir yapıdadır?

6)

1980’lerin Türkiyesi’nin önemli dış politika aktörleri kimlerdir?

7)

1980 askeri darbesi sonrasında Türkiye-ABD ilişkilerinin oldukça olumlu

gelişmesini nasıl açıklarsınız?
8)

1980’lerin Türk dış politikasında en fazla gündem işgal eden komşu ülke/bölge

hangisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

“Yeni Soğuk Savaş”
neden çıktı?

İki kutuplu sistemi çöküşe
götüren süreci anlamak

ABD’deki Ronald
Reagan yönetimi bu
dönemde Sovyetler
Birliği’ne karşı nasıl bir
yıpratma politikası
izlemiştir?

Soğuk Savaş dönemi boyunca Konu ile ilgili okuyarak
süren rekabette ABD’nin nasıl
kazandığını anlamak

Konu ile ilgili okuyarak

1980’lerdeki uluslararası 1980’lerdeki uluslararası
siyasal sisteminin temel siyasal sisteminin yapısını,
özellikleri nelerdir?
temel özellikleri öğrenmek

İlgili
konuda
okuyarak,
konferans, panel gibi akademik
etkinliklere dinleyici olarak
katılarak

Bu dönemdeki
Türkiye’nin en önemli
dış politika yapımcıları,
aktörleri kimlerdir?

1980’ler Türkiyesi’nin dış
politika yapımcıları olan
liderler ve diğer aktörler
hakkındaki genel bilgiler
edinmek

İlgili
konuda
okuyarak,
konferans, panel gibi akademik
etkinliklere dinleyici olarak
katılarak

1980’lerdeki
Türkiye’nin ABD ile iyi
ilişkilere sahipken
Avrupa ülkeleri ile
sorunlu olmasını nasıl
açıklarsınız?

1980’lerin Türkiyesi’nin Batı
dünyası ile ilişkilerinin nitelik
değiştirip değiştirmediği
konusunda bilgi sağlamak

İlgili
konuda
okuyarak,
konferans, panel gibi akademik
etkinliklere dinleyici olarak
katılarak

1980’lerdeki Türk dış
politikasında en fazla
yer tutan
ülkeler/bölgeler
hangileridir?

1980’lerdeki Türk dış
politikasında en fazla yer
tutan ülkeler/bölgeler
hakkında genel bilgi edinmek

İlgili
konuda
okuyarak,
Almanaklar,
Ansiklopediler,
haber bültenleri aracılığıyla ele
alınan
ülkeler/bölgeler
hakkında bilgi sağlayarak
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Anahtar Kavramlar


Uluslararası sistem



Yeni Soğuk Savaş



Türk dış politikasında değişim



İç politik ortam



Ronald Reagan politikaları



Komşu bölgeler



Dış politikada ticari/ekonomik perspektif
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Giriş
1980-1991 yıllarındaki dış politika ortamı, gerek uluslararası gerekse ulusal ortam
açısından oldukça önemli değişikliklere uğramıştır. İki kutuplu uluslararası sistem açısından
kutuplaşma yeniden belirginleşirken “Yeni Soğuk Savaş”tan sözedilmeye başlanmış, öte
yandan Türkiye’de gerçekleşen 12 Eylül askeri darbesi de ulusal ortamın üzerinde önemli
ölçüde belirleyici olmuştur.
Türkiye’nin siyasal hayatında bu dönem, 1980-1983 12 Eylül askeri yönetimi ve
ardından gelen Turgut Özal dönemleri olarak ikiye ayrılabilir.
12 Eylül darbesi sonucunda oluşan askeri yönetim ve onun tarafından desteklenen sivil
yönetimin ardından, 1983 yılında iktidara gelen Anavatan Partisi ve lideri Turgut Özal dış
politika ve güvenlik sorunlarını esas olarak ekonomik imkânların boyutu ile ilişkilendirmiştir.
Dolayısıyla, Özal döneminde ülke güvenliği geniş anlamda, askeri konular dışında ekonomi
gibi bazı alanları da dikkate alarak oluşturulması gereken bir kavram olarak anlaşılmaya
başlanmıştır.
Amerika Birleşik Devletleri’nin Sovyetler Birliği ile giriştiği “Yeni Soğuk Savaş”
mücadelesinde Türkiye’nin rolü daha çok Orta Doğu ile ilgili olmuş, Ankara bölgede İran’ın
etkisine karşı muhafazakâr Arap ülkeleri ile yakınlaşmaya yönelmiştir.
Bu dönemde Türkiye’nin güvenlik algılamaları açısından Andreas Papandreu’nun
Yunanistanı birincil bir yer işgal ediyordu. Batı dünyasını Türkiye’ye karşı kullanmak isteyen
Papandreu, bir yandan Avrupa Topluluğu üyesi olan Yunanistan’ın silahlanmasını sağlama
yönünde çaba harcarken diğer yandan da, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Kongre
üzerinden Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri’nden silah alımını engellemeye çalışıyordu.
Yine bu dönemde Bulgaristan’daki Todor Jivkov yönetiminin ülkedeki Türklerin
adlarını değiştirme ve onları baskı altına alma çabası Ankara-Sofya ilişkilerini germiş,
Türkiye’yi Sovyetler Birliği ile karşı karşıya gelme durumunda bırakmıştır.
Bu dönemde Türkiye’nin güvenlik algılamalarına terör olgusu damgasını vurmuştur.
Çok sayıda Türk diplomatının hayatına malolan Ermeni terörü, bu açıdan derin izler bırakmıştır.
1980’lerin ortalarından itibaren çeşitli nedenlerle etkisini kaybeden Ermeni terörü yerini,
özellikle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Kongre zemininde gelişen ve Ermeni Lobisi’nin 24
Nisan tarihinin soykırım günü olarak kabulüne çalıştığı karar tasarıları mücadelesine
bırakmıştır. Yine bu dönemde Türkiye’deki Kürt ayrılıkçılığının örgütü olarak PKK (Partiya
Karkeran Kurdistan-Kürdistan İşçi Partisi) da silahlı saldırı eylemlerine başlamış, gerek
bölgesel gerekse Avrupa düzeyinde bulduğu hoşgörü ve destek sayesinde bu eylemlerin
yoğunluğunu giderek arttırmıştır. Bu dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin enerjisi ve
operasyonel düzenlemeleri özellikle PKK ile girişilen mücadeleye yönelik olmuştur.
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11.1. Uluslararası Ortam
Bir önceki onyılda kendisini belirgin bir biçimde hissettiren yumuşama dönemi, 1979
yılında Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgalinin ardından ve aynı dönemde Amerika Birleşik
Devletleri ile Sovyetler Birliği’nin Uzakdoğu’daki Vietnam-Kamboçya çatışmasında,
Polonya’daki gelişmelere ilişkin tartışmalarda hep karşı saflarda yer almaları ile sona ermiştir.
Bununla birlikte, güç mücadelesinin yeniden öne çıktığı bu dönemin ardından 1980’li yılların
ortalarından itibaren, iki blok liderinin yeniden bir diyalog ortamı arayışı içerisine girdikleri
görülmüştür.
Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgali ve Polonya’ya yönelik olarak sert bir tutum
izlemeye yönelmesi, bu ülkenin desteğine sahip Vietnam’ın Kamboçya’yı işgali ile başlayan ve
Ronald Reagan’ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olması ile daha da ivme kazanan
Amerika Birleşik Devletleri-Sovyetler Birliği gerilimi, askeri-stratejik anlamda geçerli olan
“gevşek iki kutuplu” sistemin gerginleşmesine neden olmuştur. “Reagan Doktrini” olarak
bilinen ve Amerika Birleşik Devletleri’nin dünyadaki bütün anti-komünist ve anti-Sovyetik
hareketlere aktif desteğini içeren anlayış bu dönemin Amerika Birleşik Devletleri dış
politikasına hakim olmuştur.
Bu perspektiften, “Yeşil Kuşak” anlayışı çerçevesinde anti-Sovyetik nitelikli ve Batı
dünyası ile iyi ilişkiler içerisinde olan ılımlı İslam ülkeleri desteklenmeliydi. Pakistan, Suudi
Arabistan, Türkiye, Mısır gibi ülkeler bu kategoride addediliyordu. Aşırı İslam’ı Batı-karşıtı
İran temsil ediyordu. Bu anlayış çerçevesinde, örneğin Afganistan’da Müslüman gerillalara,
Nikaragua’da Kontralar’a, Kamboçya’da Kızıl Kmerler’e yardım anlamına gelen bu politika
Amerika Birleşik Devletleri’nin aktif katkısıyla destekleniyordu.
Özellikle Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgal etmesinin ardından, Amerika Birleşik
Devletleri’nin Sovyetler Birliği’nin çevresinde yer alan ve temelde anti-Sovyetik olan İslam
coğrafyası ile daha yakından ilgilenmeye başladığını görüyoruz. İşbirliği yapılabilecek kesimi,
özellikle İran’daki Humeyni rejiminden farklılaştırabilmek için “Ilımlı İslam” terimini
kullanan, uygulamada ise daha çok Batı-yanlısı, muhafazakâr Arap ülkelerini bu kavrama
ilişkin örnekler olarak gören Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan örneğinde olduğu gibi, bu
kesimlerle işbirliği yapılarak Sovyetler Birliği’nin yayılmasının önüne geçilebileceğini
düşünüyordu.
Bu çerçevede, dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan’ın
uygulamaya koyduğu Stratejik Savunma Girişimi ya da popüler adıyla Yıldız Savaşları Projesi
ile daha da tırmanan gerginlik sonucunda “Yeni Soğuk Savaş” sözleri edilmeye başlanmış,
insanları “1950’lerin gergin ortamına dönme endişesi” sarmıştır.
Fakat, artık bu uluslararası sistemin “iki kutupluluğu” eskiye göre daha tartışma götürür
bir hal almış, en azından Çin Halk Cumhuriyeti’nin “Batı ile yakın ilişkiler geliştirilirken
Sovyetler Birliği ile ilişkilerin normalleştirilmesi çabaları” bu ülkenin bir “dengenin
dengeleyicisi” konumu üstlendiğini ortaya koymuştur. Buna göre Çin Halk Cumhuriyeti, her
iki süper güç ile de iyi ilişkiler içerisinde olabilecek, çeşitli olaylarda ülke çıkarları dolayısıyla
bazen şu bazen bu tarafta yer alacak, böylece istediği sonucu elde etmeye çalışacaktı. Nitekim,
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1980’li yıllarda Çin Halk Cumhuriyeti’nin Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği ile
olan ilişkileri gözden geçirildiğinde, bu konum daha da belirginleşmektedir. 1970’li yıllarda
Sovyetler Birliği ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler giderek bozulmuş, Çin Halk
Cumhuriyeti Sovyetler Birliği’ni “Amerika Birleşik Devletleri’nden de daha tehlikeli” bir
düşman olarak görmeye başlamıştır. Sonradan “anti-hegemonyacı tutum” olarak resmileşen bu
görüş, Çin Halk Cumhuriyeti’ni Batılılar ile “imzalanmamış bir ittifak”a itmekteydi.
Bununla birlikte, 1981 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Ronald Reagan’ın
Başkan seçilmesinin ardından Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkiler hemen olumlu bir şekilde
gelişmedi. 1982 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Kongre, Reagan yönetimi Tayvan
Adası’ndaki Milliyetçi Çin’e silah satışını onayladı. Bu olay bir süre Amerika Birleşik
Devletleri ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri önemli ölçüde etkiledi. Zira Çin Halk
Cumhuriyeti, 1949 yılından beri “iki Çin sorunu”nu kendi iç sorunu olarak değerlendiriyordu.
Herhangi bir ülkenin Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerinde bu sorun bir “barometre” görevi
görmekteydi. Buna karşılık, Ronald Reagan, en azından seçilmeden önce Tayvan’a oldukça
yakınlık duyan bir başkandı ve de Kongre’deki Tayvan Lobisi oldukça etkiliydi. Kaldı ki
Reagan yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki
sorunlar bu kadarla da bitmiyordu. Japonya, Amerika Birleşik Devletleri’nin yönlendirmesi ile
kendi güvenlik politikasını oluşturmaya yöneliyor; yine Amerika Birleşik Devletleri’nin Güney
Kore, Filipinler ve Tayland’daki askeri varlığı da gün geçtikçe artıyordu. Ayrıca, iki ülke
arasındaki ticari ilişkiler gelişmekle beraber, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk
Cumhuriyeti’nin istediği teknolojileri bu ülkeye aktarmakta pek acele etmiyor, bazı tavizler
almaya çalışıyordu.
Sorunun Sovyetler Birliği cephesinde de bazı değişiklikler gözlenmekteydi. Bu ülke de
çeşitli nedenlerden dolayı “eski dost” ile ilişkilerini düzeltmek istemekteydi. Çin Halk
Cumhuriyeti’nin kendilerini birincil hedef ilan ettiği Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik
Devletleri ve Batı ile detant politikasına önem vermiş, birincisinden sonra II. SALT’ın
(Strategic Arms Limitation Treaty-Stratejik Silahların Sınırlandırılması Antlaşması) ortaya
çıkması için gayret göstermişti. Kendisine Doğu’dan gelen baskıyı etkisiz hale getirebilmek
için Batı, özellikle de Avrupa ile olan ilişkilerini iyileştirmeye çalışan bir tutum içerisindeydi.
Fakat, 1979 yılında ortaya çıkan bazı olaylar gelişmelerin farklı bir yöne kayması
sonucunu doğurdu. Polonya’da başgösteren karışıklıklar ve de daha da önemlisi Sovyetler
Birliği’nin Afganistan’ı işgal etmesi, Amerika Birleşik Devletleri-Sovyetler Birliği ilişkilerini
gerginleştirdi. Daha Demokrat Parti’den ılımlı Başkan Jimmy Carter döneminde SALT II’yi
onaylamayan Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği’ne yönelik olarak tahıl ambargosu
uygulamaya başlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nin Sovyetler Birliği’ne yönelik bu sert
tutumu, 1981 yılında Sovyetler Birliği’ni bir “Şer İmparatorluğu” (Evil Empire) olarak
niteleyen Cumhuriyetçi Parti’den sertlik yanlısı Ronald Reagan’ın Başkan seçilmesiyle doruğa
ulaşmıştır. Yeni Başkan “Amerika Birleşik Devletleri’ni eski gücüne ulaştırma” adı altında
silâhlanmaya hız vererek Sovyetler Birliği’ne karşı çeşitli zorlama önlemleri uygulamaya
yönelmiştir. Sovyetler Birliği bu defa da Batı’dan yoğun baskı hissetmeye başlamıştı.
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Sovyetler Birliği bu defa “Doğu’ya açılma”yı denemiştir. Zaten Çin Halk
Cumhuriyeti’nde Mao ölmüş, Maocular tasfiye edilmişlerdi. Çin Halk Cumhuriyeti’nin “antihegemonyacı tutum”dan 1960’larda izlemekte olduğu “üçüncü dünyacı tutum”a döndüğü
yolunda belirgin bazı göstergeler söz konusuydu. Bu durumu değerlendiren Sovyetler Birliği
lideri Leonid Brejnev, 24 Mart 1982 tarihinde Taşkent’te yaptığı bir konuşmada, ülkesinin “her
an ve önceden koşul öne sürmeksizin Çin-Sovyet sınır anlaşmazlığını çözmeye yönelik
görüşmelere başlamaya hazır” olduğunu bildiriyordu. Çin Halk Cumhuriyeti uzun bir süredir,
iki ülke arasında yaklaşık 8.000 km uzunluğundaki sınırda konuşlandırılmış orta menzilli
Sovyetler Birliği füzelerinin bölgeden çekilmesini ve sınırda bulunan yaklaşık 1,5 milyon
civarındaki üstün donanımlı Sovyetler Birliği askerinin sayısında bir azaltmaya gidilmesini
istiyordu.
Dönemin Sovyetler Birliği lideri Leonid Brejnev’in bu mesajına cevap, Çin Komünist
Partisi Genel Sekreteri Hu Yaobang’ın Parti’nin XII. Kongresine sunduğu raporda geldi. Mao
dönemi ile ilgili hemen hemen her şeyin eleştirildiği raporda, Sovyetler Birliği’nden normal bir
üslupla sözediliyor, uzun yıllardır ilk defa bir Çin Komünist Partisi kongresinde bu ülkeye
yönelik saldırılar yer almıyordu. Sovyetler Birliği lideri Leonid Brejnev’in ölümü de bu
gelişmeleri yavaşlatmadı. 1982 yılının Kasım ayında bu vesile ile biraraya gelen Huang Hua ile
Andrei Gromiko diyaloğu sürdürmeyi kararlaştırdılar.
Bununla birlikte, tüm bu gelişmeler iki ülke arasında bir yakınlaşmadan çok bir
normalleşmeyi gösteriyordu. Yoksa iki ülke arasındaki tüm sorunlar halledilmiş değildi. Sınır
probleminin yanında, Afganistan ve Kamboçya sorunlarına ilişkin olarak iki ülke arasındaki
görüş ayrılıkları oldukça belirgindi. Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan’ın en yakın müttefiki
olarak, Afganistan’daki Sovyetler Birliği askerlerinin bu ülkeden bir an önce çıkması
konusunda Pakistan’ı destekliyordu. Öte yandan, Sovyetler Birliği’nin Güney Doğu Asya’daki
müttefiki olan Vietnam, bu bölgede Çin Halk Cumhuriyeti’ne yakınlığı ile bilinen
Kamboçya’daki Pol Pot yönetimini iktidardan uzaklaştırarak ülkedeki denetimi ele geçirmişti.
Bu gelişme belki de, Sovyetler Birliği ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki anlaşmazlıkların en
önemli olanıydı. Çin Halk Cumhuriyeti doğrudan Vietnam’ın üzerine yürüyerek gözdağı
vermeye çalışmış, Kamboçya’daki Vietnam taraftarı yönetime karşı savaşan gerillaları sonuna
kadar destekleyeceğini ve konuya verdiği önemi göstermişti.
Sovyetler Birliği’nde yaşlı Leonid Brejnev’in 1982 yılında ölmesinin ardından yaşlı
Yuri Andropov ve Konstantin Çernenko’nun da kısa süren iktidarlarının ardından ölmeleri
üzerine, 1985 yılında 54 yaşındaki Mihail Gorbaçov iktidara geliyordu. Batı’ya karşı yumuşak
bir politika ve içeride de sistemi reforme etmek olarak belirginleşen politikalarını uygulamaya
başladı. Bu dönemde Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ile füzeler krizini çözmüş,
Afganistan’dan çekilmiş, Doğu Avrupa’daki askeri varlığını azaltmaya yönelmiştir. Ülkede
gözlenmeye başlanan liberalleşme ve reform anlayışı tüm Sovyet Bloku’nda kendini
hissettirmeye başlamıştır. Kısmen Gorbaçov’un kendisinin Sovyetler Birliği’nin toplumsal
yapısında gerçekleştirmeye çalıştığı değişiklikler sonucunda (ki kendisi bunları net bir biçimde
formüle etmemiş, edememiştir) kısmen de süreç içerisinde uluslararası sistemde meydana gelen
gelişmelerin etkisiyle, önce Doğu Avrupa ülkeleri birer birer Sovyetler Birliği’nin etki alanı
252

dışına çıkmışlar ve Varşova Paktı çökmüş, ardından Baltık ülkelerinin kopmasıyla başlayan
federasyonun çözülme süreci 1991 yılı sonunda Mihail Gorbaçov’un istifası ve Sovyetler
Birliği’nin dağılması ile sonuçlanmıştır.

11.2. Ulusal Ortam
Türkiye’nin siyasal hayatında bu dönem, 1980-1983 12 Eylül askeri yönetimi ve
ardından gelen Turgut Özal dönemleri olarak ikiye ayrılabilir. 12 Eylül askeri darbesini
gerçekleştiren beş generalden oluşan Milli Güvenlik Konseyi, yönetimi ele geçirmesinin
ardından sıkıyönetim ilan etmiş, çok büyük çoğunluğu solcular olmak üzere geniş çaplı
tutuklamalar gerçekleştirmiştir. Önceki dönemdeki anarşinin kaynağı olarak özellikle solcu
öğrenci, öğretim elemanı ve işçileri gören yönetim, üniversitelere, sendikalara, derneklere ciddi
baskılar yöneltmiştir. Ayrıca, bir önceki dönemin başlıca kurumsal sorumlusu olarak görülen
1961 Anayasası yerine özellikle hak ve özgürlükleri ciddi bir biçimde sınırlayan 1982
Anayasası oluşturulmuş, bu anayasanın kabulü ile birlikte Milli Güvenlik Konseyi Başkanı
Orgeneral Kenan Evren Cumhurbaşkanı olmuştur.
1980 askeri darbesinin en önemli sonuçlarından birisi, ülkede sol düşünce büyük bir
darbe alır ve etkisizleştirilirken İslamcı düşüncenin önünün açılmasıydı. Aslında siyasal İslamın
güçlenmesi, 12 Eylül askeri müdahalesinin gerekçeleri arasında sayılmaktaydı. Bununla
birlikte, 12 Eylül yönetimi meşruiyetini güçlendirmek için dini öğelerden önemli ölçüde
yararlanmış, en azından yararlanmaya çalışmıştır. Dönemin yöneticilerinin dini, hükümet
otoritesi ile devlet görevlilerine saygı gösterme, yönetimin direktiflerine uyma türünden
değerleri içeren bir araçsallık çerçevesinde öne çıkardıkları görülmektedir. Bu çerçevede din
eğitimi anayasal bir düzenleme ile zorunlu bir hale getirilmiş, fikir ve kültür hayatı düzleminde
ortaya konan Türk-İslam sentezi düşüncesi bu anlayışın temelini oluşturmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti’nde Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak 1983-1993 yılları
arasında ülkenin kaderini elinde tutan Turgut Özal, konumu itibarıyla tartışmalı bir miras
bırakmıştır. Kimilerine göre çok partili dönemin en önemli sosyal ve ekonomik reformlarını
başaran, ülkedeki tabuları yıkan, manevi değerlere verdiği önem ile millet-devlet
yakınlaşmasını sağlayan bir lider; kimilerine göreyse ülkede toplumsal ahlakı aşındırarak “köşe
dönmeciliği” teşvik eden, cumhuriyetin temel değerlerini küçümseyen tavrı ile bu türden
niyetleri olanları cesaretlendiren, ekonomik liberalizmi savunmakla beraber siyasal liberal
kültürden çok uzak olan bir liderdi. Sonuç olarak, Turgut Özal bu dönemde gerek iktisadi
gerekse siyasal açıdan ülkede olumlu veya olumsuz nitelikte önemli izler bırakmış bir liderdir.
Çok genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, bu izlerin olumluluk oranı iktisadi konularda
siyasal ve sosyal konulara oranla daha yüksekti denilebilir.
Bu dönemde siyasal hayatta genel bir sağa kayıştan sözedilebilir. Bu kısmen soldan sağa
anlamında kısmen de merkez sağdan daha sağa kayış anlamında gerçekleşmiştir. Gerek İslamcı
gerekse milliyetçi partilere olan destek eskiye göre artmış, özellikle genç kesimlerin oylarında
merkezden uçlara belirgin bir yöneliş göze çarpmıştır. 12 Eylül yönetimi döneminde önem
kazanan Türk-İslam Sentezi düşüncesindeki kişi ve gruplar ülkedeki önemli yönetim
noktalarına gelmişlerdir. Bunda çeşitli faktörler rol oynamış olmakla beraber, 12 Eylül askeri
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yönetiminin tehlikeyi solda görmesi ve bu çerçevede solu sağ ile dengelemeye çalışan sosyal
mühendislik anlayışı büyük ölçüde etkin olmuştur. Bu uygulamada belki sonradan askerleri de
rahatsız edecek, ama artık onların kontrolünden de çıkan bir siyasal süreç başlamıştır. Bu
“kontrolden çıkış”ın siyasal simgesi, 1983 yılında yapılan seçimleri askeri yönetimin işaret
ettiği emekli general Turgut Sunalp’in Milliyetçi Demokrasi Partisi’nin değil İslamcı
gelenekten gelen Turgut Özal’ın liderliğindeki Anavatan Partisi’nin (ANAP) kazanmasıydı.
ANAP’ın tek başına iktidara gelmesiyle başlayan Özal dönemi, dış politikanın
yapılışına getirdiği farklılıklar açısından bir kırılma noktası oluşturmuştur. Turgut Özal
döneminde Türk dış politikası daha önceki dönemlere göre birçok açıdan farklılık
göstermektedir. Turgut Özal döneminde dış politika karar alma sürecinin aldığı biçim, Türk dış
politikasında karar alma sürecinde o döneme kadar yaşanan en ciddi değişiklik olarak
algılanmıştır. Başbakan Turgut Özal’ın dış politika anlayışı, karar alma sürecindeki hareket
tarzı çeşitli değerlendirmelere konu olmuştur.
Bu dönemde iktidarda olan Anavatan Partisi’nin uzun süre lideri ve Başbakan olarak
görev yapan Turgut Özal, dış politika sorunlarını TBMM bünyesinde ele almak konusunda çok
da istekli olmuyordu. Türkiye’nin siyasi tarihinde benzer başka örnekleri de bulunan bu
dönemde muhalefetin dış politika konularına ilişkin genel görüşme talepleri ANAP oylarıyla
reddediliyordu. Turgut Özal Cumhurbaşkanı olduktan sonra Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz
muhalefet liderlerine dış politika konusunda bilgi vermeye başlamışsa da, muhalefet bunu
yeterli görmemiştir.
Bu dönemde Turgut Özal liderliğindeki ANAP iktidarlarının dış politika anlayışında
ekonomik ilişkilerin büyük önem taşıdığını kaydetmek gerekir. Hem ANAP
lideri/Başbakan/Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Türkiye’nin dış politikada başarılı
olabilmesinin yolunun ekonomik ilişkilerden geçtiği doğrultusundaki görüşü, bu görüş
doğrultusunda dış ülke gezilerine genellikle işadamları ve ekonomik kuruluşların temsilcileri
ile birlikte geniş heyetler halinde çıkmaya başlaması, hem de bu yıllarda giderek dışa açılan
Türkiye ekonomisinin ulaştığı dış ticaret boyutunun bu türden bir anlayışın uygulanabilmesi
için gerekli alt yapıyı belirli bir ölçüde de olsa sağlaması, dış politikanın yürütülmesinde
ekonomik araçların önemini arttırmıştır.
Dönem içerisinde Turgut Özal’ın Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerde
“yardım yerine ticaret” sloganı öne çıkmış, bu ülkenin Türkiye’ye kota indirimine gitmesi
Ankara’nın en önemli taleplerinden olmuştur. Özal bu bakış açısının Sovyetler Birliği ile
ilişkiler açısından da geçerli olduğuna, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinin
siyasal düzeyde de olumlu sonuçlar vereceğine işaret etmiştir. Bu dönemde iki ülke arasındaki
“bavul ticareti”nin gelişmesi, Türkiye’nin Sovyetler Birliği’nden doğalgaz alımına başlaması
sözkonusu olmuştur. Bu sıralarda oluşturulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), iş
çevrelerinin uluslararası konularda etkin olabilmek için geliştirdikleri örgütlenme olarak
görülebilir.
1982 Anayasası’nda dış politika konusunda Cumhurbaşkanı geçmiş döneme benzer
yetki ve sorumluluklar ile donatılmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Başkomutanı
254

konumundadır ve acil durumlarda TSK’nın kullanımına karar verme yetkisine sahiptir.
Anayasaya göre Cumhurbaşkanı, TBMM’nin toplantı halinde olmadığı bir dönemde ülkenin
saldırıya uğraması halinde savaş ilan etme yetkisine sahiptir. Bu dönemde Cumhurbaşkanı’nın
dış politika konularındaki yetkisinin sınırları en fazla Turgut Özal’ın görevi sırasında tartışılır
hale gelmiştir.
1983 tarih ve 2945 sayılı “Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliği Yasası” ile Milli Güvenlik Kurulu’nun konumu güçlendirilmiştir. Kurul giderek,
ülkenin genel politika doğrultuları konusunda hükümete görüş bildiren bir konumdan çok
gündelik gelişmeler ile ilgili olarak hükümete, oldukça da köşeli hale getirilmiş önermeler ile
tavsiyelerde bulunmaya başlamıştır.
1982 Anayasası çerçevesinde TBMM, dış politikanın belirlenmesinde belirli bir role
sahip olmamakla beraber uygulamanın sorgulanması açısından bir zemin oluşturmaktadır.
Savaşa karar verme yetkisi TBMM’nindir. Ayrıca, Anayasa’nın 92. Maddesi gereği TBMM,
gerek Türk askerinin yurtdışına gönderilmesi gerekse ülkede yabancı ülke askerlerinin
konuşlandırılması konularında yetkilidir.
1982 Anayasası’na göre, görüşme, imza ve onaylama aşamalarından oluşan antlaşma
yapma yetkisi, yürütme ve yasama arasında paylaştırılmıştır. Görüşme ve imza aşamaları
yürütmenin yetkisinde olup onay aşaması da yürütme ve yasama arasında paylaştırılmış bir
süreçtir. Bir başka deyişle, yürütme tarafından imzalanmış bir antlaşmanın Cumhurbaşkanı
tarafından onaylanabilmesi için (bazı istisnai durumlar dışında) TBMM’nin “uygun bulma”
onayından geçmiş olması gerekmektedir.
Cumhuriyet Türkiyesi’nde diğer bakanlıklara göre biraz daha özerk bir konumda
bulunan Dışişleri Bakanlığı bu dönemde oldukça sıkıntılı günler yaşamıştır. Oysa
Cumhurbaşkanı ve Başbakan özel kalem müdürlüklerine teamülen hep bu bakanlık
mensuplarından eleman temin edilir, Dışişleri Bakanları genellikle politikada, partilerinde
önemli konumlarda olan kişiler arasından seçilir, personelinin özel beceri ve donanım
gerektiren özellikler taşıması gereği bünyesinde yer almak diğer bakanlıklara göre daha zor ve
prestijli bir iştir.
Diğer bakanlıklara göre gündelik politikadan özerk konumları, dışişleri müsteşarlarının
bakanları ile birlikte görevden ayrılmamalarında simgeleşmiştir. Fakat onların bu konumları
genellikle siyasal kadrolar tarafından pek hoş görülmemiş, zaman zaman çeşitli yetki yasaları
ile
bakanlığın
bazı
yetkileri
farklı
kurumlara
devredilmiştir.
Özellikle
Başbakan/Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın dış politikaya doğrudan müdahale eden, konuları en
üst düzeyde ve sınır tanımaz bir biçimde ele alan anlayışı Dışişleri Bakanlığı bürokratları
arasında geniş bir huzursuzluk yaratmıştır. Özal da Dışişleri Bakanlığı bürokrasisini aşırı
ihtiyatlı olmak, risk almamak için pek fazla girişimde bulunmak istememek, hep savunma
durumunda kalan politikalar izlemekle eleştiriyordu. Özal ayrıca, dış ekonomik ilişkiler
konularında girişken ve atak hamleler arzuladığından, bu konuların bazılarını Dışişleri
Bakanlığı’nın görev alanından çıkarmaya yönelmiştir. Dışişleri Bakanlığı-Özal çekişmesi
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sadece bürokratlarla da sınırlı kalmamış; Ali Bozer ve Mesut Yılmaz, Özal ile ortaya çıkan
anlaşmazlıklar neticesinde bakanlık görevlerinden istifa etmişlerdir.

11.3. Türkiye’nin ABD/NATO ve Batılı Ülkeler ile İlişkileri
11.3.1. Türkiye ve ABD/NATO İlişkileri
Uluslararası sistemdeki
gelişmeler çerçevesinde “Yeni Soğuk Savaş”tan
sözedildiği bu yıllarda, Batı Bloku lideri Amerika Birleşik Devletleri’nin gözünde Türkiye’nin
önemi belirgin bir biçimde artmıştır. Sovyetler Birliği’ne karşı sert bir tutum izleyen Amerika
Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan ve ardından Başkan olan George H. W. Bush
dönemlerinde bu genel görünüm esas olarak sürmüştür.
Amerika Birleşik Devletleri’nde 1980 yılında Ronald Reagan’ın Başkan seçilmesinin
ardından uluslararası sistemde bir “Yeni Soğuk Savaş” döneminden sözedilmeye başlanmıştı.
Bu durumda, detant döneminde eskisi kadar sık gündeme gelmeyen Türkiye’nin stratejik
önemi, Amerika Birleşik Devletleri için yeniden gündeme gelmeye başlamıştır. Amerika
Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği’ne karşı sürdürdüğü sert politika gereği, bu ülke ile
sözkonusu olabilecek bir doğrudan karşılaşma için de hazırlıklı olmalıydı.
1970’lerde Sovyetler Birliği deniz gücü önemli bir gelişme göstermiştir. Bu anlamda,
Karadeniz’deki Sovyetler Birliği deniz gücünün Doğu Akdeniz’e inerken kullandığı yol Türk
Boğazları idi. Montrö Boğazlar Sözleşmesi çerçevesinde, özellikle askeri gemilere ilişkin
olarak Türkiye’nin sahip olduğu bazı denetim hakları, bölgede başgösterecek bir çatışma anında
Sovyetler Birliği deniz gücünün Karadeniz-Akdeniz bağlantısı açısından büyük önem
taşımaktaydı. Ayrıca, tüm Sovyetler Birliği askeri gemilerinin geçişlerini önceden haber
vermek ve denizaltılarının mutlaka su üstünden geçiş yapmak zorunda olmaları da, bunların
Amerika Birleşik Devletleri tarafından izlenmesini kolaylaştırmaktaydı.
Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dünyası açısından en vazgeçilmez
özelliği, Batı dünyası için büyük önem taşıyan petrol merkezi Orta Doğu’ya, özellikle de Basra
Körfezi’ne ilişkin konumundan kaynaklanıyordu. Bölge hâlâ petrol açısından Amerika Birleşik
Devletleri ve Batı dünyası için hayati önemde görünüyordu. Türkiye, bir yönü ile Batı’nın etki
ve uygulamalarının bu bölgeye ulaşmasında önemli bir yol, kanal; bir yönü ile de bu bölgedeki
olumsuzlukların Batı’ya ulaşması karşısında bir engel, bir süzgeç vazifesi gören bir coğrafyanın
adıydı. Özellikle, 1979 yılında İran’ın Batı Bloku’ndan ayrılması ve bölgede oldukça Amerika
Birleşik Devletleri ve Batı-karşıtı bir politika izlemeye başlaması da Washington’ın gözünde
Ankara’nın önemini arttırmaktaydı.
1981 yılı başında Ronald Reagan’ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilmesinin
ardından Orta Doğu, Washington açısından tehlike “çanlarının çaldığı bir bölge” olarak
görülmeye başlanmıştır. Hatırlanacağı gibi, 1979 yılında İran’da Amerika Birleşik
Devletleri’nin en önemli müttefiklerinden Şah’ın yerine Humeyni liderliğindeki Amerika
Birleşik Devletleri-karşıtı İslami rejim iktidara gelmiş, Sovyetler Birliği Afganistan’ı işgal
etmişti. Ayrıca, 1981 yılının Ekim ayında NATO üyesi Yunanistan’da iktidara gelen PASOK
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lideri Andreas Papandreu, özellikle iktidara yürüyüş sürecinde ve iktidarının ilk dönemlerinde
çok belirgin bir Amerika Birleşik Devletleri-karşıtı söylem kullanıyordu. Bütün bunların
sonucunda, bölgedeki “Kuzey Kuşağı” (Türkiye dışında) Washington açısından endişe verici
gözüküyordu.
İşte bu atmosfer içerisinde Zbigniew Brzezinski, Yakın ve Orta Doğu olarak ifade edilen
bölgelerdeki Amerika Birleşik Devletleri etkisinin giderek kaybolması karşısında gerektiğinde
aktif müdahaleyi öngören bir görüş ortaya atmıştır. Eski “Eisenhower Doktrini”nin yeni bir
“Kuzey Kuşağı örneği” olan bu görüşler çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri, bölgede
ortaya çıkan gelişmelerin kendi aleyhine ve Sovyetler Birliği lehine bazı sonuçlar yarattığını
gördüğünde, daha önce oluşturulmuş olan bir Hızlı Müdahale Gücü veya Çevik Kuvvet aracılığı
ile duruma müdahale edebilecekti. Sözkonusu olan vazgeçilemez Amerika Birleşik Devletleri
çıkarlarının, büyük ölçüde Orta Doğu’daki petrol bölgelerinin güvenliği olduğu ortadadır. İşte
bu ortamda Türkiye ve ülkenin Doğu bölgesi, Amerika Birleşik Devletleri açısından büyük
önem kazanmıştır.
Nitekim, bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgede ortaya çıkabilecek
krizler, Batı’ya akan petrolün taşınmasında doğabilecek aksaklıklar durumunda bölgeye etkin
ve süratli bir biçimde müdahale edebilecek bir güç, Çevik Kuvvet oluşturma çabası
sözkonusuydu. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri bu konuda Türkiye’den resmi bir
talepte bulunmazken, bu güç açısından Türkiye’nin büyük önem taşıdığı ortadaydı. Türkiye ise
bu türden bir girişim içerisinde doğrudan yer almak istememekte, bunun yerine NATO aracılığı
ile bu türden bir projeye destek vermeyi tercih etmekteydi. 1981 yılında NATO bünyesine
alınarak Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir alandışı müdahale öğesi olarak kullanılmak
istenen Çevik Kuvvet Türkiye tarafından endişe ile karşılanmış, dönemin askeri liderliği bu tür
bir kullanım için bütün NATO üyelerinin oydaşması gerektiğini açıklamıştır. Bu, Ankara’nın
bölge politikası açısından belirli bir esnekliği koruyabilmesi için gerekli görülmekteydi.
Amerika Birleşik Devletleri’nin bu gücü diğer NATO üyelerine danışmadan kullanmaya
yönelmesinden endişelenen Türkiye, özellikle bu gücün bölgede İsrail-yanlısı bir operasyon
için kullanılarak kendisinin Arap ülkeleri karşısında zor duruma düşmesinden korkuyordu.
İlaveten Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri’nin Çevik Kuvvet konusunda ne türden
amaçlar güttüğü, bu gücü ne türden konulara ilişkin bir uygulama aracı olarak gördüğü
konusunda da bazı tereddütler taşımaktaydı. Bu güç sadece bölgeye yönelik Sovyetler Birliği
tehditleri için mi kullanılacaktı? Yoksa yerel, bölgesel nitelikli bazı sorunların halline yönelik
olarak da devreye sokulması sözkonusu olabilir miydi? Konu NATO çerçevesinde ele alındığı
takdirde, Türkiye’nin daha kolay kabul edebileceği birinci şık gündemde olacaktı. Ayrıca
Türkiye bu yolla, yani konuyu NATO ile ilişkilendirerek, bölgeye yönelik olarak daha farklı
politik yaklaşımlar içerisinde olduklarını düşündüğü bazı Batı Avrupalı müttefiklerinin
tutumlarını da test etmek imkânını elde edebilecekti. Nitekim, 1980’li yılların başlarında
NATO’da bu alandışılık sorunu özellikle Orta Doğu’ya ilişkin olarak çeşitli toplantılarda ele
alınmış, konuya prensip olarak bir itirazda bulunmayan Batı Avrupalı müttefikler bu durumun
ilave ekonomik külfetler getirebileceği endişesiyle ülkelerin katkı miktar ve biçimlerine ilişkin
kararların ulusal düzeyde alınmasında ısrar etmişlerdir.
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Türkiye Hükümeti, Sovyetler Birliği’ne yönelik olmaktan çok Orta Doğu ve Güney Batı
Asya’da Amerika Birleşik Devletleri ve Batı çıkarlarının korunması paralelinde geliştirilmeye
çalışılan Çevik Kuvvet’i topraklarına kabul için çok da arzulu olmamış, konunun NATO
içerisindeki değerlendirilmesinde de üye ülkeler arasında ortak bir zemin bulunamamıştır. Yine
1980’li yılların ortasından itibaren Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Türkiye’deki bazı
füze sistemlerinin ve savaş uçaklarının nükleer kapasitelerinin geliştirilmesini ve genel anlamda
Türkiye’deki nükleer kapasitenin arttırılmasını istemeye başlamıştır. Özellikle, 1987 yılında
Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında INF (Inter-Mediate Range Nuclear
Forces-Orta Menzilli Nükleer Güçler) Antlaşması imzalanarak Avrupa’daki nükleer başlık
taşıyan bütün orta menzilli füzelerin ortadan kaldırılması üzerinde anlaşmaya varılınca, NATO
açısından bölgede doğduğu düşünülen nükleer güç boşluğu Türkiye’de bazı yeni kapasite
arttırımlarına gidilerek kapatılmak istenmiştir. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri tarafından
ortaya konan bu isteklere de, özellikle Sovyetler Birliği’ni kışkırtmak istememesinden ve esas
olarak ordusunun konvansiyonel kapasitesini geliştirmek, modernize etmek istemesinden
dolayı, net bir olumlu cevap vermemiştir. Sonuçta, 1990-1991 Körfez Krizi ardından bölgeye
yerleşen Çekiç Güç, belki de bu dönemde “Türkiye’deki Amerika Birleşik Devletleri/NATO
askeri varlığındaki artış” konusundaki en bilinen örneği meydana getirmiştir.
Öte yandan, bir NATO üyesi olmasına rağmen Yunanistan’da, Andreas Papandreu
liderliğindeki PASOK’un iktidara gelmesi ile birlikte, bu ülke Amerika Birleşik Devletleri için
güvenilir bir müttefik olmaktan hızla uzaklaşıyordu. Uzak Doğu’da Vietnam’ı destekleyerek
etki alanını genişleten, Afganistan’a doğrudan giren Sovyetler Birliği’nin bu dönemde,
içerisinde zaten yakın ilişkilere sahip olduğu Suriye’nin de yer aldığı Orta Doğu’ya yönelik
olarak girişebileceği bir harekât karşısında “Kuzey Kuşağı”nın en belirgin direnç noktası olarak
Türkiye gözükmekteydi. Parlamenter sisteme sahip, laik, ekonomisini serbest piyasa
kurallarına göre düzenlemeye çalışan, bazı kesintilerle de olsa Batı tipi kurumlarla yönetilen
Türkiye, ılımlı bir İslam ülkesi olarak İslam Konferansı Örgütü içerisinde Batı çıkarlarına en
uygun davranabilecek ülke konumundaydı. Bu görünümüyle Türkiye, bölgede bir Batı ve
Amerika Birleşik Devletleri karşıtlığı üzerine oturttuğu İslam radikalizmini diğer Müslüman
ülkelere de ihraç etmeye çalışan İran rejimi karşısında Amerika Birleşik Devletleri’nin ve genel
olarak Batılı ülkelerin en önemli müttefikiydi.
Bununla birlikte, 1980’li yıllardaki Reagan-Özal dönemi boyunca Türkiye, İran-Irak
savaşı konusunda taraf tutmaktan özellikle kaçınarak, her iki ülke ile de mevcut, özellikle de
ticari ilişkilerini sürdürmeye çalışmıştır. Bu bağlamda Ankara, Amerika Birleşik Devletleri’nin
ve diğer bazı Batılı ülkelerin daha Irak yanlısı sayılabilecek politikalarının tam içerisinde yer
almamış, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri’nin bu ülkeye yönelik olarak giriştiği
hasmane olarak ifade edilebilecek eylemlerde doğrudan rol almaktan kaçınmıştır.
Bu dönemde, özellikle Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgal etmesi bazı Amerika
Birleşik Devletleri stratejistlerinde ciddi endişeler doğurmaktaydı. O yıllarda, Avrupa gibi
merkezi bölgelerde artık belirli bir denge durumuna gelen bloklararası rekabetin en önemli
zeminlerinden birisi de Orta Doğu ve Güney Batı Asya bölgesiydi. Özellikle, İran’da Amerika
Birleşik Devletleri karşıtı Humeyni rejiminin oluşumunun ardından, petrol kaynak ve ulaşım
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yollarını kontrol eden Hint Okyanusu bölgesi ile Sovyetler Birliği’nin de giderek daha fazla
ilgilenmesi Amerika Birleşik Devletleri’ni iyice endişelendiriyordu. Washington, Sovyetler
Birliği’nin Afganistan’ı işgalinin ardında da bu nedeni görerek tepki gösteriyor, bazı önlemler
almaya yöneliyordu.
Bu bakış açısına göre, Sovyetler Birliği Hint Okyanusu’na doğrudan bir çıkış
oluşturmanın bir ön aşaması olarak Afganistan’a girmiş, bu ülkeyi işgal etmişti. İleride de,
İran’ın doğusu ve Pakistan’ın batısında yer alan Belucileri burada, Hint Okyanusu’na sahildar
bir devlet kurmaya yönelterek bölgeye yerleşebilirdi. İşte bu ve benzeri senaryolara yakın
Amerika Birleşik Devletleri’nin o dönemin önde gelen stratejistlerinden Albert Wohlstetter,
Batı Avrupa için hayati öneme haiz olan Orta Doğu ve Körfez petrolünün savunulmasının da
NATO görev alanı tanımına dahil edilmesini ve bu politikanın hayata geçirilmesi için de hem
NATO üyesi olan hem de bölgeye hakim stratejik bir pozisyonda bulunan Türkiye’nin önemini
gündeme getirmiştir. Bu görüşe göre, Sovyetler Birliği’nin bölgedeki Amerika Birleşik
Devletleri ve Batı ülkelerinin çıkarlarını tehdidine karşı Türkiye’den Pakistan’a kadar oluşacak
bir İslam ülkeleri kuşağı ve Çin Halk Cumhuriyeti ile işbirliği gerekiyordu. Bu görüş, o
dönemde İran’daki rejimce temsil edilen radikal İslam’a karşı çıkarken ılımlı İslam ile
işbirliğini gerekli görüyor, bunu Sovyetler Birliği etkisini engellemekte önemli bir araç olarak
kullanmaya çalışıyordu.
Sonuçta, NATO içerisinde ikinci en büyük kara gücüne sahip ve Sovyetler Birliği ile
uzunca bir sınırı bulunan Türkiye, topraklarında NATO ve ikili anlaşmalar çerçevesinde
bulundurduğu istihbarat ve haberleşme üsleri, radar tesisleri, depolar, hava üsleri ile, bu yeni
dönemde de NATO’nun ve Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgedeki en önemli
müttefiklerindendi.

*

İki ülke ilişkileri açısından sorun olmaya başlayan bir konu da, Türkiye’deki insan
hakları uygulamaları ve Kürt sorunuydu. Konuya ilişkin olarak, özellikle de Kongre’de,
Türkiye’deki insan hakları uygulamalarının eksiklikleri, insan hakları ihlalleri gündeme
geliyordu. Burada ilginç olan, Türkiye’deki 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinin ardından
ortaya çıkan ve Batı Avrupa’nın önemli ölçüde hassasiyet gösterdiği solculara yönelik yaygın
insan hakları ihlalleri konusunda pek fazla ses çıkartmayan Amerika Birleşik Devletleri
Kongresi’nin, özellikle 1980’li yılların ortalarından itibaren Türkiye’de PKK’nın eylemlere
girişmeye başlaması ve buna karşılık Türkiye yönetiminin de, özellikle Güney Doğu Anadolu
bölgesinde bu örgüte karşı çeşitli yöntemlerle mücadeleye yönelmesinin ardından Türkiye’deki
insan hakları ihlalleri konusuna ilgisinin artmasıdır. Bu çerçevede, genellikle bir azınlık olarak
ele alınan Kürtlerin dil ve kültür haklarının kabul edilmesi tavsiye ediliyor, soruna bu açıdan
bir çözüm aranması gerektiği söyleniyordu.
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Bunun en önemli nedeni, özellikle Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda etkin
olabilen Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme [Örgütü] (Human Rights Watch) gibi
uluslaraşırı örgütlerin Türkiye’de, özellikle de Güney Doğu Anadolu’da ciddi insan hakları
ihlalleri olduğu, bu nedenle bu ülkeye o bölgede kullanılabilecek nitelikte silah satılmaması
gerektiği doğrultusunda Kongre üzerinde yoğun bir şekilde etki uygulamalarıdır. Buna bir de,
bu ülkede özellikle de Kongre zemininde faaliyet gösteren Türkiye-karşıtı etnik lobilerin
faaliyetleri ve yukarıdaki türden örgütlere verdikleri gönüllü destek ilave edilirse konu daha
belirgin bir görünüm kazanacaktır. Ayrıca, bölgede Amerika Birleşik Devletleri’nin ve İsrail’in
stratejik çıkarları açısından güçlü bir Irak’a karşılık Kürtlerin etkinlik kazanması arzulanır gibi
gözüküyordu. Özellikle 1990’ların ortalarından itibaren, Kongre’de Türkiye’ye yapılacak
askeri yardımlar sözkonusu olduğunda, yönetimin teklifleri çeşitli sınırlama ya da engelleme
girişimlerine sahne olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi üyelerinin önemli bir kısmı,
bu insan hakları ihlallerinin olmamasını tercih etmekle, Ankara’ya bu sorunların iki ülkenin
ilişkilerinde bazı sıkıntılar yaratabileceğini söylemekle birlikte, bu türden bir sorunun iki ülke
ilişkilerinde ciddi bir tıkanma yaratmasını hiçbir zaman düşünmediklerini belirtmekteydiler.
Sorun ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı’nın her yıl insan
haklarının durumu konusunda hazırladığı raporlardan 1986 yılına ilişkin Türkiye raporunun
açıklanması ile başgöstermiş, raporun içeriği Türkiye’de büyük bir tartışma yaratmıştır.
Sözkonusu rapor Ankara’da ciddi rahatsızlığa yol açmıştır. Çünkü, Amerika Birleşik
Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak yayınlanan bu raporların Türkiye
ile ilgili olanlarında bu döneme gelinceye kadar, Kürtlerin durumuna Ankara’yı rahatsız
etmeyecek bir üslupla değinilmişti.
Buna karşılık, Amerika Birleşik Devletleri konuya ilişkin tutumunu savunmaya devam
etmiş, 1987 yılı Aralık ayında Dışişleri Bakanlığı ile Kongre arasındaki yazışmalarda, Bakanlık
Kongre’nin Türkiye’deki Kürtlerin durumuyla ilgili bazı sorularını yanıtlarken, Kürtlerin
durumunu Helsinki Nihai Senedi’nin insan hakları ve azınlık haklarına ilişkin hükümleri
çerçevesinde ele aldığını belirterek, “Türk Hükümeti ile insan hakları konularına ilişkin olarak
yürüttüğümüz bütün görüşmelerde, Türkiye’nin Helsinki Nihai Senedi’nin, insan hakları ve
azınlık haklarına ilişkin hükümlerine tümüyle saygı göstermesi için kendilerini
cesaretlendirmeye devam ediyoruz” diyerek eleştirel tutumu devam ettirdiğini açıkça belli
etmiştir. Bir başka deyişle, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Kürt kültürünün
korunması ve Kürtçe konuşulmasının yasak olmaması gerektiği mesajını vermiştir.
Kürt sorununa ilişkin olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’ye karşı takındığı
bu eleştirel tutum, Türkiye’nin tepkisine rağmen devam etmiştir. 1988 yılında yayınlanan
raporun başlangıcında Türkiye’nin insan hakları uygulamalarına yönelik olarak ifade olunan
olumlu cümleler, daha sonraları yerini 1987 yılı raporundakine benzer eleştirel ifadelere
bırakmıştır.
1989 yılına gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından
hazırlanan ve dünyadaki terörist grupları gösteren bir raporda PKK’ya yer verilmemiş olması
Türkiye’de tepkiyle karşılanmıştır. Ardından gelişen tartışmalar sonucunda, Amerika Birleşik
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Devletleri tarafından 1989 ve 1990 yıllarında hazırlanan insan hakları raporlarında PKK’nın
Türkiye’nin Güney Doğusu’nda terör faaliyetleri düzenlediği belirtilmiştir. Nitekim, Amerika
Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı’nın dünyada insan haklarının durumunu konu alan 1988
yılının değerlendirildiği 1989 tarihli raporunda, Türkiye’ye ilişkin gözlemlerindeki eleştiri
tonunun bir öncekine göre hafiflediği, kullanılan ifadelerde daha ılımlı cümleler seçildiği
gözlenmiştir. Raporda Türkiye’nin insan haklarına ilişkin uygulamalarında 1988 yılında
ilerleme göstermeye devam ettiği vurgulanarak, işkence iddialarında geçen yıla kıyasla azalma
meydana geldiği belirtilmiştir. Türkiye’nin Ocak ayında Avrupa Konseyi’nin “İşkencenin
Önlenmesi Anlaşması”nı imzalayan ilk ülke olduğu, aynı şekilde Ağustos 1988 tarihinde de
Birleşmiş Milletler’in benzer bir anlaşmasını imzaladığı kaydedilmiştir. Bununla birlikte,
kullanılan bu olumlu ifadelerin ardından, önceki raporlarda Kürtlere ilişkin olarak belirtilmiş
eleştirel ifadeler benzer şekilde bu raporda da yer almıştır.
Yine 1989 yılını konu alan 1990 tarihli raporda da, Türkiye’deki Kürtlerin durumuna
geniş yer verilmiş, daha öncekilere benzer eleştirel ifadeler yine yer almakla beraber siyasi
liderlerin ve parlamenterlerin Kürtlerle ilgili konuları artık daha açık, daha rahat bir şekilde
tartışabildikleri saptaması yapılmıştır. İktidardaki Anavatan Partisi’nden bazı üyeler de dahil
olmak üzere, bütün partilerden birçok parlamenterin Kürtçe konuşma ve Kürt kültürünün
ifadesi üzerindeki sınırlamaların hafifletilmesinin gerekli olduğunu belirttiği ifade edilmiştir.
Rapora göre, muhalefetteki Sosyal Demokrat Halkçı Parti Kürt dilinin kullanımındaki
sınırlamaların kaldırılması yönünde TBMM’ye bir yasa teklifi sunmuş, ancak yılsonu itibarıyla
bir gelişme kaydedilmemiştir. Raporda PKK’nın bölgede giriştiği çeşitli terör eylemlerinin de
eleştirel bir dille değerlendirildiği görülmüştür.
Amerika Birleşik Devletleri, SEİA’nın onaylanması sonrasında yayınlanan ilk rapor
olan 1989 yılı raporunda Türk Hükümeti’nin uygulamaları konusunda daha çok olumlu ifadeler
kullanmış, olumsuz ifadeler yumuşatılmaya çalışılmıştır. Ancak, gerek 1989 gerekse 1990 yılı
raporunda çelişkili ifadelerin yer aldığı da görülmüştür. Bunun nedeninin, bir yandan
Türkiye’nin tepkisini almama yönündeki bir dikkatin diğer yandan ise Türkiye ile ilişkilerde
Kürt konusunu her daim kullanabileceği bir koz olarak elinde bulundurma isteğinin olduğu
söylenebilirdi.

*

Bu dönemde Ankara-Washington ilişkilerinde ciddi sıkıntılar yaşanmasına neden olan
konulardan bir tanesi de Ermeni sorunu olmuştur. Bu sıralarda, bir yandan Ermeni teröristler
Türkiye’nin diplomatlarını öldürürlerken öbür yandan da Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
Ermenilerce oluşturulan lobi aracılığıyla, 24 Nisan’ın “Soykırım Günü” olarak Amerika
Birleşik Devletleri Kongresi’nce kabul edilmesi sağlanmaya çalışılıyordu. 1984, 1985, 1986 ve
1987 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Kongresi’nde bu yöndeki girişimler Türkiye
kamuoyunda yoğun eleştirilere neden oluyordu.
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Bu bağlamda, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi içerisinde yer alan Ermeni Lobisi
üyelerinin tutumlarının açıkça, Türkiye’nin diplomatlarına yönelik cinayetleri meşru görme
noktasında bulunması Türkiye’de büyük tepki çekiyordu. Amerika Birleşik Devletleri
yönetimi, Kongre’deki bu değerlendirmelerin Amerika Birleşik Devletleri’nin somut dış
politika ilke ve uygulamalarıyla bir alakası olmadığını belirtse de, bu durumun iki ülke ilişkileri
açısından ciddi bir sıkıntı oluşturduğu ortadaydı. Nitekim, Türkiye Cumhurbaşkanı Kenan
Evren 1987 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilmesi sözkonusu olan Amerika Birleşik Devletleri
gezisini ertelemiş, ziyaret ancak 26 Haziran-3 Temmuz 1988 tarihlerinde gerçekleşebilmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Ermeni toplumu ve lobisi, 1915 olaylarının bir
soykırım olarak tanınması için 1980’lerin başından itibaren yoğun girişimlerde bulunmuşlar,
1984 yılında iki karar tasarısının birden gündeme getirilmesini sağlamışlardır. Bunlardan birisi
10 Eylül 1984 tarihinde Temsilciler Meclisi’nin ilgili oturumunda oybirliğiyle, ardından bir
diğer tasarı da Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde yine oybirliği ile kabul edilmiştir. Her iki karar
da, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin çabaları sonucunda, Kongre’nin tatile girdiği 4
Ekim tarihine kadar görüşülememiş, böylece Türkiye’de kaygı ve üzüntüye yol açan tavsiye
kararlarının Kongre kararı haline gelmesi önlenmiştir. Aynı yıl Kasım ayında Amerika Birleşik
Devletleri’nde Ronald Reagan’ın yeniden Başkan seçilmesi ile Ermeni soykırım iddialarına
dayalı yasa tasarıları ile ilgili olarak destek vermeyen bir yönetimin tekrar işbaşında gelmesi
ise Türkiye’yi rahatlatmıştı.
1985 yılına gelindiğinde Ermeni Lobisi ve yandaşları, 1915 olaylarının 70. yıldönümü
nedeniyle, soykırım iddialarıyla ilgili olarak Amerikan Kongresi’ne yeni tasarılar sunma
çabalarını yoğunlaştırmışlar, 4 yeni tasarının gündeme gelmesini sağlamışlardır. Bunlardan
sadece 24 Nisan 1915 tarihinin “insanın insana hunharlık günü” olarak anılmasını öngören yasa
tasarısı gerekli desteği sağlayarak 21 Mayıs 1985 tarihinde Temsilciler Meclisi’ne
getirilebilmiştir. Temsilciler Meclisi’ne sunulan Ermeni soykırımı tasarısının oylanması
çabaları yoğunlaşırken Amerika Birleşik Devletleri’nin çeşitli üniversite ve öğretim
kurumlarında görevli toplam 69 bilim adamı, ortaklaşa bir bildiri yayınlayarak tasarıya karşı
olduklarını açıklamışlar ve milletvekillerine tarihi bir hata işlememeleri için uyarıda
bulunmuşlardır. Bir süre sonra, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen
tasarı, önce son anda ertelenmiş ve görüşülmesi ileri bir tarihe bırakılmıştır. Kongre çevreleri,
erteleme kararında Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu’nun rol oynadığını
belirtmişler, Komisyon’un başkan ve üyelerinin sözkonusu tasarının ertelenmesi için
milletvekilleri üzerinde yaptıkları tavsiye yollu çalışmaların etkili olduğunu ifade etmişlerdir.
Ardından, Ermeni Karar Tasarısı 4 Haziran 1985 tarihinde Temsilciler Meclisi’nde genel oya
sunulmuş, Türkiye tarafının ve belirli ölçülerde Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin
harcadığı yoğun çabaların neticesinde, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nun ilgili oturumunda
24 Nisan’ın “insanın insana zulmü ve Ermeni soykırımı kurbanlarını anma günü” olarak
kabulünü öngören karar tasarısı geçmesi için gerekli olan 274 oya ulaşamayarak kabul
edilmemiştir.
Ermenilerin konuya ilişkin olarak giriştikleri çabalar sonraki yıllarda da devam etmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri Kongre ortamında Ermeni Lobisi tarafından sürdürülen çalışmalar
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sonucunda, “Ermenileri Anma Günü” ile ilgili olarak konunun 23 Nisan 1987 tarihinde
Temsilciler Meclisi Posta ve Sivil Hizmetler Komisyonu’nda gündeme alınması sağlanmıştır.
138 milletvekilinin imzasını taşıyan ve 1988 yılından itibaren her yıl 24 Nisan tarihinin Ermeni
Soykırım Günü olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde ulusal yıldönümü statüsünde anılmasını
öngören, 1,5 milyon Ermeninin Osmanlı İmparatorluğu döneminde işlenen soykırımın
kurbanları olduğunu öne süren ve sözkonusu soykırımın, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurulmasından önce yapıldığını özellikle vurgulayan metin, Temsilciler Meclisi Posta ve Sivil
Hizmetler Komisyonu’nun 22 Nisan 1987 tarihli toplantısında 4’e karşı 18 oyla kabul
edilmiştir. Türkiye Başbakanı Turgut Özal, bir yandan tasarının Temsilciler Meclisi Posta ve
Sivil Hizmetler Komisyonu’ndan geçmesinin çok önemli olmadığını, konuya ilişkin uzun bir
sürecin olduğunu, Başkan’ın veto yetkisini kullanıp kullanmayacağına bakmak gerektiğini
söylerken, diğer yandan da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan’a bir mesaj
göndererek yönetimi, Kongre gündemindeki Ermeni tasarısı konusunda uyarmıştır. Tam bu
sıralarda, 18 Haziran 1987 tarihinde Avrupa Parlamentosu, “Ermenilere karşı 1915-1917 yılları
arasında gerçekleştirilmiş trajik eylemlerin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 9 Aralık
1948 tarihinde tanımladığı biçimde bir soykırım” olduğunu kabul eden bir karar almıştır. Böyle
bir kararın alınması Türkiye’nin bu konudaki rahatsızlığını ve endişesini arttırmıştır. Zira bu
karar, Ermeni tezlerinin gelecekte Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri Kongre
ortamında da destek bulması için önemli bir ilk adım oluyor, bir emsal oluşturuyordu. Öte
yandan, Ermeni tasarısı 3 Ağustos 1987 tarihinde Temsilciler Meclisi’ne bağlı Usul
Komitesi’nde ele alınmış, tartışmalı geçen toplantıdan sonra 5’e karşı 8 oyla, tasarının
Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’na sevk edilmesi ve basit çoğunluk kuralına göre oylanması
kararlaştırılmıştır. Görüşülmesine 6 Ağustos 1987 tarihinde başlanmış, Temsilciler Meclisi
Genel Kurulu’nda devam eden konuşmalar, yapılan tartışmalar sonucunda sunulan öneri
oylamaya açılmış, oylamadan 201 hayır ve 189 evet oyu çıkmış, 42 kişi oylamaya katılmamış,
1 kişi de çekimser kalmıştır. Sonuçta, usul yönünden yapılan oylamada tasarının kabul
edilmediği açıklanmıştır.
1989 yılında seçim kampanyası sırasında Ermenilere destek sözü veren George H. W.
Bush Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmuştur. Öte yandan, Dağlık Karabağ sorunu
nedeniyle başlayan Ermeni-Azeri çatışmaları Ermeni diasporasının ilgisinin Kafkaslara
yönelmesine neden olmuş, 1989 yılında, Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecine girmesiyle
birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Ermeniler de yeniden harekete geçmişlerdir. Aynı
yıl Senatör Robert Dole’un çabalarıyla “24 Nisan’ın Ermeni Soykırımını Anma Günü” olarak
kabul edilmesi teklifi yeniden Kongre’de ele alınmıştır. Ermeni soykırımı konusuna ilişkin
karar tasarısının Senato Adalet Komisyonu’nda görüşülmesi önce iki hafta süreyle ertelenmiş,
ardından yapılan oylamada ise Senatör Robert Dole tarafından sunulan tasarı Adalet
Komisyonu’nda 17 Ekim 1989 tarihinde 6’ya karşı 8 oyla kabul edilmiş ve Genel Kurul’a
gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca Bush yönetiminin tasarıya karşı hareketsiz kalması ve
de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray tarafından yönetimin bu
karar tasarısına karşı olmakla birlikte, aynı zamanda “Ermeni halkının trajik acılarına ve 19151923 yılları arasında meydana gelen olayların kurbanlarının anılması konusunda da duyarlı
olunduğu” yönünde açıklamaların yapılması karşısında Türkiye, George H. W. Bush
yönetiminin tasarının yasalaşmasını engellemek konusunda daha aktif ve etkin tavır almasını
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sağlamak ve bu alandaki beklentilerin ciddiyetini kanıtlamak amacıyla önlemler paketinin ilk
bölümünü yürürlüğe koymuştur.
Tasarının Kongre’de kabul edilmesi halinde Türkiye’nin almayı düşündüğü Amerika
Birleşik Devletleri karşıtı önlemler Washington’a hissettirilmeye başlanmış ve Yahudi Lobisi
bu süreci engellemek için devreye sokulmuştur. Ayrıca, Ermeni tasarısının Bush yönetimi
tarafından engellenmesini sağlamak için uygulamaya başladığı geçici önlemleri kaldırmamakta
direnen Türkiye Hükümeti, tasarının Senato Genel Kurulu’nda kabulü halinde Amerika Birleşik
Devletleri’ne karşı ikinci ve yeni bir önlem paketi uygulayacağını Washington Büyükelçisi
Nüzhet Kandemir aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı’na resmen
bildirmiştir. Ardından Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 1990 yılı Ocak ayında Washington’a
yaptığı ziyaret sırasında tasarının yasalaşmaması için Başkan George H. W. Bush ve Senatör
Robert Dole başta olmak üzere çeşitli temaslarda bulunmuştur. Bu çerçevede yönetimin
tasarının yasalaşmasına belirgin bir biçimde karşı çıkmaya başladığı görülmüştür. Senatör
Robert Dole tasarıyı Senato Genel Kurulu’nda gelecek yasama döneminde gündeme
getireceğini söylemiştir. Bir süre sonra, 20 Şubat 1990 tarihinde Ermeni soykırım yasa tasarısı
Senato’da yeniden görüşülmeye başlanmıştır. 22 Şubat 1990 tarihinde yapılan oylamada yasa
tasarısının gündeme alınması için gerekli oy sağlanamamıştır. Senato’da 49 evet oyuna karşı
49 hayır oyu verilmiş, 2 kişi oy kullanmamıştır. 27 Şubat 1990 tarihinde Senato’da yapılan
ikinci oylamada da tasarının gündeme alınması 48 evet oyuna karşı 51 hayır oyu ile
reddedilmiş, böylece tasarı yasalaşmamış, konu bir süre için gündemden kalkmıştır.

11.3.2. Türkiye-Batı Avrupa/Avrupa Topluluğu İlişkileri
Avrupa’nın henüz Batı ve Doğu olarak ikiye ayrılmış bir görünümde olduğu bu yıllarda
Türkiye’nin Batı Avrupa ile olan ilişkileri, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında olumsuz bir
görünüm kazanmış, 1983 yılında sivil yönetime geçiş sonrasında kademeli olarak iyileşme
yoluna girmiştir. Bu dönemdeki önemli bir gelişme de, Türkiye’de Turgut Özal’ın Başbakan
olduğu Hükümet’in 1987 yılında Avrupa Topluluğu’na yönelik olarak yaptığı üyelik
başvurusudur. Türkiye ile bazı Batı Avrupa ülke ve kurumları arasındaki ilişkilerdeki olumsuz
gelişmeler ise genellikle, Türkiye’deki insan hakları ihlalleri ve Ermeni sorununa ilişkin
olmuştur.
12 Eylül 1980 tarihinde ordunun iktidara el koymasının ardından Avrupa Topluluğu
yetkilileri ise, insan haklarına ve demokratik kurumlara saygı gösterilmesi ve mümkün olan en
kısa sürede demokrasiye dönülmesi halinde ilişkilerin daha önceden öngörüldüğü gibi
sürebileceğini açıklamışlardır. Örgüt organlarından Avrupa Parlamentosu da konuya ihtiyatlı
yaklaşarak, Ankara’daki yönetimi insan hakları konusunda duyarlı davranması konusunda
uyarmakla yetinmiştir.
12 Eylül askeri darbesi yapıldığında Türkiye Avrupa Konseyi’ne, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin 15. Maddesi çerçevesinde bazı önlemler alacağını belirtmiştir. Buna karşılık,
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, bir ülkede asker ya da sivil bir grubun demokratik
yöntemlerle seçilmiş bir iktidarı devirerek yönetimi ele geçirmesinin herhangi bir gerekçe ile
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izah edilebilir bir durum olmayıp
bağdaştırılamayacağını açıklamıştır.
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olma
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ile

Türkiye’deki askeri rejimin güdümünde kurulan sivil hükümetin emekli bir asker olan
Başbakanı Bülent Ulusu da, Hükümeti’nin hedefinin Avrupa Topluluğu ile ilişkileri tam üyelik
doğrultusunda geliştirmek olduğunu açıklıyordu. Nitekim, 25 Mart 1981 tarihinde yaptığı
toplantıda Milli Güvenlik Kurulu da bu yönde bir karar alıyordu.
Bu arada, 1 Ocak 1981 tarihinde Yunanistan Avrupa Topluluğu’na tam üye oluyordu.
Böylece Atina, Ankara ile arasında olan çeşitli sorunları bu örgüt zeminine getirerek kendi
lehine bir durum yaratma şansını elde ediyordu. Ardından da 1981 Ekim seçimleriyle
Yunanistan’da Andreas Papandreu’nun başkanlığında PASOK’un iktidara gelmesi bu süreci
belirginleştirerek hızlandırıyordu. Bu duruma bir de, askeri yönetimin uygulamalarından kaçıp
siyasal mülteci olarak Batı Avrupa’ya gidenlerin Türkiye-karşıtı lobi faaliyetleri eklenince,
Ankara’nın Brüksel ile ilişkilerinde sıkıntılar çıkması kolaylaşıyordu.
Askeri rejimin eski politikacılara, aydınlara karşı açtığı davalar, insan haklarının ihlali
anlamındaki çeşitli uygulamaların yaygınlaşması, 1981 yılı Ekim ayında siyasal partilerin
kapatılması, Avrupa Topluluğu’nun 1981 yılı başlarından itibaren Türkiye’deki askeri
yönetime eleştiri dozunu arttırması ve 1982 yılının Mart ayında Türkiye ile olan ilişkilerini
süresiz olarak askıya alması ve 4. Mali Protokolü durdurması ile sonuçlanmıştır. Bu dönemde
Avrupa Parlamentosu, Türkiye’ye yönelik eleştirilerin en yoğun olduğu organ görünümündedir.
1983 yılında Türkiye’deki askeri rejimin uygulamaları bu eleştirilerin daha da artmasına neden
olmuştur. 6 Kasım 1983 seçimleri ile sivil yönetime geçilmesi, ilişkilerde yavaş ve iniş-çıkışlı
bir süreç içerisinde olsa da belirli bir düzelmeyi beraberinde getiriyordu.
Fakat, 1980 yılından beri toplanamayan Ortaklık Konseyi bir sıkıntı kaynağıydı.
Yunanistan, toplanması örgüt ile Türkiye arasındaki antlaşmaların gereği olan bu konuyu bile
Türkiye ile olan sorunlarının çözümünde kendi lehine bir araç olarak kullanmaya çalışıyor,
böylece süreci 1986 yılı sonbaharına kadar engelliyordu. 4. Mali Protokol’ün yeniden işlerlik
kazanması da Yunanistan’ın vetosuna takılıyordu.
Öte yandan, yapılmış olan anlaşmalar gereği 1 Aralık 1986 tarihinde başlaması gereken
Türk işçilerinin serbest dolaşım hakkının, özellikle Federal Almanya’nın itirazı nedeniyle ileri
bir tarihe ertelenmesi ile taraflar arasında yeni bir kriz doğmuştur. Türkiye sözü geçen tarihten
itibaren serbest dolaşımın bir hak olduğunda ısrar etmiş, bu yolda yaptığı başvuruya Avrupa
Topluluğu’ndan “konu ile ilgili şartların henüz tam anlamıyla oluşmadığı ve ayrıca
uygulamanın nasıl olacağı konusunda taraflar arasında bir dizi çalışmaya ihtiyaç olduğu”
yönünde, hukuki zemini pek güçlü olmayan ve kaçamak cevaplar verilmiştir. Konuya ilişkin
hukuki haklılığında ısrar eden Ankara, politik anlamda gerçekçi bir değerlendirme yaparak
konuya ilişkin esnek bir tutum takınmaya yönelmiştir.
İşte tam bu dönemde, 14 Nisan 1987 tarihinde Başbakan Turgut Özal’ın liderliğindeki
ANAP iktidarı, biraz da beklenmedik bir şekilde, örgüte tam üyelik başvurusunu yapmıştır.
Aslında Özal bunun sinyallerini 1984 yılından itibaren vermeye başlamış (örneğin 1987 yılı
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başında Ankara, Türkiye vatandaşlarının Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na bireysel başvuru
hakkını tanımış), fakat Avrupa Topluluğu ülkelerinin başkentlerinin hemen hemen tümünden
cesaret kırıcı açıklamalar gelmişti. Başvuru, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi tarafından
da desteklenmiş, Washington Avrupa Topluluğu ülkelerinin yönetimlerine Türkiye’nin teklifini
dikkatle değerlendirmeleri çağrısı yaparak Ankara’ya Batı’ya dönük bir perspektif verilmesini
istemiştir. Bunun ardından Türkiye, 25 Ocak 1988 tarihinde Birleşmiş Milletler İşkenceyi
Önleme Sözleşmesi’ni, 3 Şubat 1988 tarihinde ise İşkenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi’ni,
ardından 1989 yılı sonunda da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yargı yetkisini kabul
etmiştir. Türkiye, gerek Avrupa kurumları içerisinde yer alma konusunda geleneksel
“Yunanistan’ı yalnız bırakmama” politikası gereği gerekse çeşitli askeri müdahalelere konu
olan ülke demokrasisi için bir tür “sigorta” olarak görülmesinden dolayı, Avrupa Topluluğu
üyeliği konusunu bir “ulusal politika” olarak ele alıyordu.
Başvuru sonrasında Avrupa Topluluğu mekanizmaları çalışmış, Konsey başvurunun
incelenmesine karar verdikten sonra konuyu Komisyon’a havale etmiş, bu organ da Türkiye’yi
bu başvurunun ışığı altında çeşitli açılardan değerlendiren geniş bir rapor hazırlamıştır.
Avrupa Komisyonu raporunu 18 Aralık 1989 tarihinde açıklamıştır. Bu raporda
Türkiye’nin üye olabilecek ülkeler kategorisi içerisinde yer aldığı, fakat bunun
gerçekleşebilmesi için bir dizi siyasi ve iktisadi koşulun yerine getirilmesi gerektiği
belirtilmekte ve zaten Avrupa Komisyonu’nun 1988 yılı Mayıs ayı değerlendirmeleri
sonucunda varılan karar gereği, örgütün 1993 yılına kadar hiçbir tam üyelik başvurusunu
değerlendirmeyeceği açıklanmaktaydı. Ekonomi alanındaki bazı yapısal sorunlar ve makro
ekonomik dengesizlikler, sanayinin yüksek derecede korunuyor olması, sosyal güvenlik ile
ilgili çeşitli eksiklikler raporda “ekonomik engeller” olarak sıralanmıştır. Politik alanda ise o
sıralarda çokça sözü edilen insan hakları ihlalleri (kötü muamele, dayak, işkence vb..,),
azınlıkların (Kürtlerin) demokratik haklarının tanınmamış olması birer eksiklik olarak
sıralanırken, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların özellikle de Kıbrıs sorununun
varlığı da üyeliğe bir engel olarak sayılmıştır. Bu nedenlerle tam üyelik görüşmelerinin
başlatılamayacağı sonucuna varılırken, Türkiye’nin Avrupa Topluluğu ile olan ilişkilerinin
geliştirilmesi için 1995 yılı sonuna kadar taraflar arasında gümrük birliği oluşturulması ve
mali/sınaî, bilimsel/teknolojik, siyasal/kültürel alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi
doğrultusunda bazı öneriler getirilmektedir.
Komisyon’un bu önerileri, örgüt Bakanlar Konseyi’nin 5 Şubat 1990 tarihinde yaptığı
toplantıda konuya ilişkin nihai karar haline geldi. Örgüt üyeleri Komisyon’un önerisi
doğrultusunda karar verdiklerini söyleyerek Türkiye’yi karşılarına almak istemiyor
görünüyorlardı. Bununla birlikte, gerek Soğuk Savaş’ın sona eriyor olmasıyla Türkiye’nin
“Sovyetler Birliği ile en uzun sınırı olan NATO üyesi” olma konumunun önemindeki azalma
ve bu çerçevede Avrupa Topluluğu’nun Sovyetler Birliği etkisinden kurtulan Doğu Avrupa’ya
giderek artan ilgisi gerekse o döneme kadar dünyada ülkeler arası gruplaşmaların ekseni olarak
ideolojiler sözkonusu olurken giderek kültürel/dinsel farklılaşmaların bu ekseni oluşturacak
gibi gözükmesi, Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerin Türkiye’ye karşı tutumlarını belirleyen
faktörler arasında yer alıyordu.
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Diplomatik bir dille başvuruyu reddeden, en azından belirsiz bir süre için askıya alan bu
rapor, Ankara tarafından, olumlu sayılabilecek yönleri ile değerlendirilmiş, bu çerçevede
Türkiye’nin Avrupalı bir ülke olarak ileride tam üye olabileceğinin kabul edildiği şeklinde
yorumlar yapılmıştır.

11.4. Türkiye-Yunanistan İlişkileri
Bu dönemdeki Türkiye-Yunanistan ilişkilerine etki eden en önemli yenilik,
Yunanistan’ın Avrupa Topluluğu üyesi olması olmuştur. Bu yeni gelişme, Türkiye’nin Avrupa
Topluluğu ile olan ilişkilerini oldukça belirgin bir ölçüde etkilemiştir. Nitekim bu dönemde
Yunanistan, gerek Ege gerekse Kıbrıs sorununa ilişkin olarak Türkiye ile anlaşmazlığa
düştüğünde, mümkün olduğunca örgütü Türkiye’ye karşı kullanmaya çalışmıştır.

11.4.1. İki Ülke İlişkileri ve Ege Sorunu
Bu dönemde, Yunanistan’da 18 Ekim 1981 seçimleri ile Andreas Papandreu
liderliğindeki PASOK iktidara geliyordu. Yunanistan Parlamentosu’nda okunan hükümet
programında Türkiye-karşıtı yeni bir dış politika anlayışı gözleniyordu. Nitekim Papandreu,
1981 yılı Aralık ayında Brüksel’de yapılan NATO toplantısında, ülkesine Türkiye’den
yönelecek bir saldırıya karşı NATO güvencesi istemesi ile bu yeni politika anlayışının ilk
sinyallerini veriyordu.
1982 yılı başlarında Yunanistan, artık Ege anlaşmazlığı konusunda Türkiye ile diyaloğu
sürdürmeyi gereksiz bulduğunu açıklamıştır. Bunda Yunanistan’da iktidara gelen sol eğilimli
PASOK ve lideri Başbakan Andreas Papandreu’nun aşırı derecede Türkiye-karşıtı bir
politikaya yöneliyor olmasının rol oynadığı söylenebilir. Papandreu’ya göre iki ülke arasında
diyalog için önşart, Türkiye’nin Kıbrıs’taki askerlerini geri çekmesiydi. Ayrıca Yunanistan,
egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ilgilendiren hiçbir konuda (örneğin Yunanistan’ın
Ege’deki karasuları sınırı) Türkiye ile görüşme masasına oturmayacaktı. Nihayet, Papandreu’ya
göre Yunanistan için asıl güvenlik tehdidi Varşova Paktı ülkelerinden değil Türkiye’den
gelmekteydi.
Yunanistan Başbakanı’na göre Türkiye ile sadece “...kıta sahanlığı anlaşmazlığının
Uluslararası Adalet Divanı’na götürülmesi için bir tahkimname yapılması...” yönünde bir
diyalog sözkonusu olabilirdi. Yunanistan Başbakanı Türkiye’yi bir tehdit olarak göstererek
Türkiye’nin NATO içerisindeki konumunu, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Topluluğu
ile olan ilişkilerini zayıflatmak amacını güdüyordu. Bu anlayış çerçevesinde, iktidara gelişinden
kısa bir süre sonra, Lozan Antlaşması’na göre silahtan arındırılmış olması gereken Ege
Adaları’nı silahlandırmaya başladı. Bunu yaparken Limni Adası özel bir önem kazanmış, bu
adanın askerden arındırılmış statüsünü değiştirmeyi amaçlayan Papandreu sürekli olarak adayı
NATO askeri tatbikatlarına dahil etmeye çalışmıştır.
Bu atmosfer içerisinde, 1982 Ocak ayı sonlarında Yunanistan’ın, Andreas
Papandreu’nun Sovyetler Birliği’ne yapacağı gezinin öncesinde, Taşoz Adası açıklarındaki
uluslararası sularda sismik araştırmalara başlaması Türkiye’nin protestosu ile karşılaşmış,
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sonuçta 22 Haziran 1982 tarihinde taraflar arasında görüşmeler sürecini başlatma niyetiyle,
karşılıklı olarak kışkırtıcı eylemlerden kaçınma temelinde bir anlaşma imzalanmıştır.
Papandreu Moskova’da ülkesinin karasularını 12 mile çıkarması konusunda Sovyetler
Birliği’nin desteğini almaya çalıştıysa da bunu başaramamıştır.
6 Kasım 1983 seçimleri ile birlikte Türkiye’de, Turgut Özal’ın liderliğindeki Anavatan
Partisi iktidara gelmiş, böylece Türkiye’nin iç ve dış politikasında da “Özal Dönemi”
başlamıştır. Dış politikasında Amerika Birleşik Devletleri’ne özel bir ağırlık veren Özal,
Yunanistan ile de özellikle ekonomik düzeydeki ilişkiler aracılığı ile yakınlaşmak, Türkiye’nin
dış politikası önünde bir engel olarak gördüğü Kıbrıs sorununu çözmek istiyordu. Özal bir
bakıma Papandreu’nun tırmandırma politikasına bir barış taarruzu ile cevap veriyordu.
1984 yılı Mart ayı başlarında iki ülke donanması Ege’de tatbikat yaparken Yunanistan,
Türkiye Deniz Kuvvetleri’ne ait gemilerin Semadirek Adası’nın kuzeyinde bir Yunanistan
savaş gemisine ve diğer bazı Yunan teknelerine ateş açtıkları iddiasıyla Türkiye’yi protesto
etmiş, ardından Ankara’daki Büyükelçisini geri çekmiştir. Buna karşılık Türkiye, gemilerinin
uluslararası sularda ve Yunanistan resmi makamlarının haberdar oldukları bir bölgede atış
yaptıklarını açıklayarak Yunanistan’ın iddialarını reddetmiştir. Bir süre sonra olayın
Yunanistan Hükümeti’ne yanlış bilgi verilmesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu arada olay,
o yıllarda tüm dış ve iç politika stratejisini “Türkiye tehdidi” teması üzerine kuran Başbakan
Andreas Papandreu tarafından kullanılmıştır.
Bu olayın ardından da, 1984 yılı Ağustos ayında, aslında bir yıl kadar öncesinde ortaya
çıkmaya başlayan Limni Adası sorunu sıkıntı yaratıyordu. Lozan Barış Antlaşması
çerçevesinde silahsızlandırılmış olması gereken Limni Adası, NATO tarafından bir savunma
hattı projesine dahil edilmek istenince Türkiye’nin itirazı ile karşılaşmıştır. Bunun üzerine
Yunanistan, “1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar silahlandırıldığı gibi, bu bölgenin
güvenliği için silahsızlandırılmış olan Limni Adası’nın da silahlandırılabilir olduğu” tezini
ortaya attı. Bu çerçevede ortaya çıkan sorun bir süre, NATO toplantılarında Türkiye ve
Yunanistan’ın karşılıklı olarak birbirlerinin tekliflerini veto etmeleriyle sürdü. Dönemin NATO
yetkilileri, Yunanistan’ın Lozan Antlaşması’nı açıkça ihlali olan bu konuda örgütün “tarafsız”
olduğunu açıklayarak, dolaylı olarak Yunanistan yanında yer almış oluyorlardı.
NATO içerisinde sorunun aşılması için çeşitli yöntemler denenmiştir. 3-5 Aralık 1984
tarihinde Brüksel’deki NATO Savunma Planlama Komitesi toplantısında “konuya
değinilmeme” yolu ile bir çözüm arandığında, Türkiye tatbikatlara katılırken Yunanistan
katılmama kararı almış ve örgüt içerisindeki engelleyici tutumunu sürdürmüştür. Bu arada
Yunanistan adayı fiilen silahlandırmaya yönelmiştir. Ayrıca, 1985 yılı başlarında Yunanistan,
kendisi için asıl tehlikenin Doğu’dan geldiğini öne sürerek Varşova Paktı üyesi Bulgaristan
sınırındaki askeri birliklerinin önemli bir kısmını NATO üyesi Türkiye sınırına kaydırmaya
başlamıştır. Sonuçta Yunanistan, konuya ilişkin olarak Amerika Birleşik Devletleri ile
gerçekleştirilen bir ikili mutabakat metninde Amerika Birleşik Devletleri uçaklarının
gerektiğinde Limni’yi kullanmasından sözettirerek, zaten fiilen ulaşmış olduğu amacına belirli
bir ölçüde de siyasal meşruiyet kazandırmış oluyordu.
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Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu, 2 Haziran 1985 seçimlerini kazanmakla
beraber önemli ölçüde oy kaybediyordu. İlk PASOK iktidarı döneminde uygulanan popülist
ekonomik politikalar neticesinde ülke ekonomisinde sıkıntılar başlamış, bu çerçevede Avrupa
Topluluğu merkezden müdahaleye yönelmişti. Bunun ardından Yunanistan Başbakanı
Papandreu Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelik politikasını yumuşatmış, bu ülkeyi yanına
alarak Türkiye’ye karşı kullanmaya çalışmıştır. Buna paralel olarak da, Türkiye’ye yönelik
politikasının özünde bir değişiklik yapmamakla beraber bir üslup değişikliğine gitmiş, aşırı
saldırgan söylemini yumuşatmıştır. Türkiye ise Yunanistan’a sorunları görüşme yolu ile
halletme teklifini yinelemiş, bununla birlikte Türkiye Başbakanı Turgut Özal Yunanistan’ın bir
oldu-bitti ile karasularını 12 mile çıkartmaya kalkması halinde Türkiye’nin bunu hiçbir zaman
kabul etmeyeceğini açıklamıştır.
1986 yılı başlarında, Turgut Özal ile Andreas Papandreu İsviçre’nin Davos kentinde
katıldıkları bir toplantı sırasında kısa, resmi olmayan bir görüşme yaptılarsa da iki ülke
arasındaki ilişkilerde pek önemli bir gelişme olmamıştır. 1986 yılı içerisinde Yunanistan
Ege’de kendi pozisyonunu güçlendirmeye yönelik olarak gerçekleştirdiği tatbikatları
sıklaştırmış, adalarda milis kuvvetleri oluşturma kararı almış, ayrıca bir Ege Bakanlığı ve bir
“Adalar Yüksek Komutanlığı” kurmuştur. Daha da ilginç olan, NATO üyesi Yunanistan, 11
Eylül 1986 tarihinde Varşova Paktı üyesi Bulgaristan ile bir “Dostluk, İyi Komşuluk ve
İşbirliği” deklarasyonu imzalamıştır. Aynı dönemde, Türkiye Başbakanı Turgut Özal da
Yunanistan’a karşı tutumunu sertleştirmiş, Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu’yu
açıkça suçlamaya başlamıştır.
Türkiye ile Yunanistan arasında bölgedeki en önemli gerginlik 1987 yılının Mart ayında
yaşanmıştır. Yunanistan, Taşoz Adası açıklarındaki uluslararası sularda, bir uluslararası
konsorsiyum olan Kuzey Ege Petrol Şirketi’ne petrol arama izni verince iki tarafı savaşın
eşiğine getiren bir kriz ortaya çıkmıştır. Bu tutum, 1976 yılında iki ülke arasında imzalanmış
olan Bern Deklarasyonu’na açıkça aykırıydı. Fakat Andreas Papandreu’nun liderliğindeki
Yunanistan, bu anlaşmanın sadece iki ülke arasındaki ikili görüşmeler sürdüğü müddetçe
geçerli olduğunu, taraflar arasındaki görüşmelerin sona ermiş olmasından dolayı da artık bu
anlaşmanın geçerliliğinden sözedilemeyeceğini belirtmiştir. Bunun üzerine Türkiye, kendisinin
de bu tartışmalı bölgelerde petrol arayacağını bildirerek 26 Mart 1987 tarihinde Sismik I
araştırma gemisini bölgeye yollamıştır. Yunanistan’ın da geminin bu bölgede araştırma
yapması halinde batırılacağını açıklaması ile ortam iyice gerginleşmiş, muhtemel bir çatışma
ancak Batılı ülkelerin araya girmeleri ile önlenebilmiştir. Sonuçta, Türkiye Başbakanı Turgut
Özal ve Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu konuya doğrudan müdahale etmişler ve her
iki taraf da bu tartışmalı bölgelerde petrol arama faaliyetlerinden vazgeçmiştir.
1987 yılında yaşanan kriz, birçok benzeri durumda olduğu gibi, savaşın eşiğine gelen
iki ülkenin liderini yakınlaşmaya itmiştir. 1987 yılı Kasım ayında seçimlerden yeniden Türkiye
Başbakanı olarak çıkan Turgut Özal’ı kutlayanlar arasında Andreas Papandreu’nun da
bulunması bu sürecin müjdecisiydi. Özal ve Papandreu 31 Ocak 1988 tarihinde
İsviçre/Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu toplantısında biraraya gelerek Ege veya Kıbrıs
konusunda mevcut statükoyu zorla değiştirme girişimlerinden sakınma üzerinde görüş birliğine
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vardılar. Ayrıca, iki ülke arasında periyodik olarak toplanacak bir “çatışma çözümü
mekanizması” oluşturuluyor, Ankara-Atina arasında bir doğrudan telefon hattı kuruluyor ve iki
ülke arasındaki ticaretin ve turizmin arttırılması için çaba sarfedilmesi kararlaştırılıyordu.
İlaveten, her iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde devlet-dışı kişi ve kuruluşlardan da
yararlanılması görüşü benimsenmiştir.
İki ülkenin Başbakanları Turgut Özal ve Andreas Papandreu 3-4 Mart tarihlerinde
Brüksel’deki NATO zirvesinde biraraya geldiklerinde, Davos’ta ortaya çıkan anlayışı teyid
ederek komitelerin Ankara ve Atina’da toplantıları gerçekleştirmesi yolundaki iradelerini
tekrarlıyorlardı. Bu durum, Türkiye Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz’ın Atina’yı ziyareti
sırasında, 27 Mayıs 1988 tarihinde oluşturulan mutabakat metni ile desteklenmiştir.
İki lider aynı yılın 13-15 Haziran tarihlerinde, Türkiye Başbakanı Turgut Özal’ın Atina
ziyaretiyle ikinci bir toplantıda biraraya gelmişlerdir. Taraflar arasındaki toplantıdan somut bir
sonucun çıkmamasının bir başarısızlık olmadığını belirten liderler, çok kısa bir süre önce
savaşın eşiğine gelen iki ülkenin bunu önlemeyi başarabildiğini, savaşın yerini diyaloğun
aldığını, bunun da bir başarı sayılması gerektiğini belirtmişlerdir. Toplantıda Kıbrıs sorununun
çözümü konusunu öne çıkartan Başbakan Andreas Papandreu’ya karşı, Başbakan Turgut Özal
konunun bir ikili sorun olmadığı tezi ile cevap vermiştir. Bu görüşmelerin ardından, 8 Eylül
1988 tarihinde, daha önce imzalanan “Atina Mutabakatı”nın bir tür tamamlayıcısı olan
“İstanbul Mutabakatı” imzalanmıştır. 1989 yılından itibaren ise iki ülke arasındaki ilişkiler
yeniden ciddi bir durgunluk dönemine girmiştir.
Bu dönemde Türkiye ve Yunanistan’ın NATO tatbikatlarına katılmaları sırasında da
çeşitli sorunlar yaşanmıştır. Her iki ülke de tatbikatların yapılacağı alanların belirlenmesi
konusunda farklı bazı görüşler öne sürmüşlerdir. Özellikle Yunanistan’ın (Türkiye açısından
silahtan arındırılmış olması gereken) Limni Adası’nı da NATO savunma planlarına dahil etme
çabasını sürdürmesi Türkiye’nin itirazları ile karşılaşmıştır.
Yine bu dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında sorun yaratan konulardan birisi de
Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması (AKKA-Conventional Armed Forces in Europe
Treaty/CFE) ile ilgili olarak ortaya çıkmıştır. Aslında konuya ilişkin görüşmeler sürecinde
Türkiye, gerek Sovyetler Birliği’nin Orta Avrupa’dan çekeceği kuvvetleri Türkiye sınırlarına
aktarmaması gerekse Mersin bölgesi de dahil olmak üzere Güney Doğu Anadolu’nun antlaşma
kapsamı dışında kalması konularındaki isteklerini ilgili taraflara kabul ettirmişti. Fakat, konu
1989 yılı başında NATO bünyesinde nihai örgüt teklifi haline getirilirken Yunanistan, “işgal
altındaki Kıbrıs’a bu limandan ikmal yapılıyor” gerekçesiyle Mersin’in kapsam dışı kalmasına
itiraz etti. Yunanistan’ın asıl amacı, bu sıralarda Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeleri
süren SEİA’ya Türkiye’ye karşı güvence niteliğinde bir madde koydurmanın pazarlığıydı.
Nitekim, Amerika Birleşik Devletleri’nin araya girerek geliştirdiği ara formülle sorun
çözülürken Yunanistan da amacına ulaşacaktı.
1990 yılı başlarında Yunanistan’da Konstantin Miçotakis liderliğindeki sağ eğilimli
Yeni Demokrasi Partisi’nin iktidara gelmesinin Ankara-Atina ilişkilerinde bir yumuşama
getireceği düşüncesi ortaya çıkmıştı. Fakat bu gerçekleşmedi. Yeni Yunanistan Hükümeti, bir
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yandan Amerika Birleşik Devletleri ile imzaladığı Savunma ve İşbirliği Anlaşması’nın Türkiye
tehdidine karşı bir güvence olduğunu belirtirken, diğer yandan da Avrupa Topluluğu’nun 1990
sonbaharında Türkiye’ye vermeyi düşündüğü 700 milyon dolarlık bir krediyi bile, “Türkiye’nin
Yunanistan hava sahasını sürekli olarak ihlal ettiği gerekçesiyle” veto ediyordu. Yine bu
sıralarda, 27 Eylül 1990 tarihinde New York’taki Birleşmiş Milletler toplantısı sırasında taraflar
arasında gerçekleştirilen temaslardan da herhangi bir sonuca ulaşılması mümkün olamıyordu.

11.4.2. Türkiye-Yunanistan İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu
Bir süre ara verilen topluluklararası görüşmeler 28 Haziran 1981 tarihinde Kuzey
Kıbrıs’ta yapılan başkanlık ve yasama meclisi seçimlerinin ardından yeniden canlanmış, 5
Ağustos 1981 tarihinde Kıbrıs Türk tarafı anayasa konusundaki önerilerini bir anayasa taslağı
biçiminde, toprak konusuna ilişkin önerilerini de iki harita aracılığı ile toplantıya sunmuş ve
“tartışılabilir” nitelikte olan bu önerilerin ancak nihai bir anlaşmaya ulaşılması halinde geçerli
olduğunu açıklamıştır. Yine somut bir sonuca ulaşılamamıştır.
1982 yılı başında yeni BM Genel Sekreteri olarak göreve gelen Perez de Cuellar 9 Nisan
1982 tarihinde Cenevre’de Rauf Denktaş ile görüşmüş, ardından topluluklararası görüşmeleri
hızlandırmak için çaba sarfetmeye başlamış, fakat pek başarılı olamamıştır. Özellikle 1983 yılı
başlarından itibaren Kıbrıs Rum tarafının sorunu uluslararası platformlarda ele alma eğiliminin
artması Kıbrıs Türk tarafının sürekli itirazlarına neden olurken, sürmekte olan topluluklararası
görüşmeler de giderek önemini kaybetmekteydi.
Nihayet, 1983 yılı Nisanı’nda Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sorunu BM Genel Kurulu’na
götürmesi ve 13 Mayıs 1983 tarihinde 37/253 sayılı, kendi tezlerine yakın bir kararın çıkmasını
sağlaması, Kıbrıs Türk tarafının görüşmeler sırasında görüşlerini açıklama imkanını bile
bulamaması durumu gerginleştirdi. Türk tarafı görüşmelere katılmamaya başladı. Denktaş
yaptığı bir açıklamada tanınma amacına yönelik bir bağımsızlık ilanından söz etti. Ancak
Türkiye’nin frenlemesi ile tutumunu bir süre için de olsa yumuşattı. Ardından 17 Haziran’da
KTFD Yasama Meclisi, Kıbrıs Türklerinin kendi kaderlerini tayin hakları olduğunu vurgulayan
bir karar aldı. Bu çerçevede yapılan açıklamada, Kıbrıs Türklerinin bağımsız ve egemen Kıbrıs
devleti içerisinde eşit haklara sahip oldukları, 1960 yılında sözkonusu devlet oluşturulurken
egemenliğin bu topluluklardan sadece birisine bırakılmadığı, Kıbrıs Türk halkı tarafından
seçilmeyen Kıbrıs Rum yöneticilerinin onları temsil edemeyecekleri görüşleri savunulmuştur.
1983 yılı ortalarında Genel Sekreter topluluklararası görüşmeleri yeniden canlandırmak
için girişimlerde bulunmaya başlamıştır. Kendisinden önce görev yapan Kurt Waldheim’ın
1981 yılı sonlarında, o sıralarda Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının kendisine sunmuş oldukları
önerilere ilişkin olarak geliştirmiş olduğu “Değerlendirme Çalışması”nda (Evaluation Paper)
sonuca bağlanamayan bazı sorunlara çözüm önerileri hazırlamıştır. “Yolgöstericiler”
(Indicators) olarak bilinen ve Yürütme, Yasama ve Toprak konularına ilişkin başlıca üç temel
alanda toplanan görüşlerini 8 Ağustos’ta taraflara sunan Genel Sekreter, Kıbrıs Türk tarafının
konuya ilişkin görüşlerini 1 Ekim’de New York’ta Rauf Denktaş’tan öğrenmiştir. Denktaş
görüşmede, Genel Sekreter’in konu ile bir iyi niyet girişimi zemininde ilgilenmesini kabul
ettiğini ve topluluklararası görüşmelere “mevcut ve karşılıklı olarak üzerinde anlaşılmış” bir
271

çerçevede başlamaktan yana olduğunu açıklamıştır. Perez de Cuellar’ın pek açıklıkla
belirtmediği husus, Kıbrıs Türk tarafının görüşmelere başlama zemini olarak kabul ettikleri
arasında kendisinin önerilerinin bulunmadığıydı. Gerçekten de, 1 Ekim’deki görüşmede
Denktaş kendisine, o anda mevcut bulunan görüşme zeminini ikinci plana itici bir davranışla 8
Ağustos’ta taraflara sunulan yeni önerilerini öne çıkarmaması gerektiğini, aksi halde kendisine
yüklenmiş olan iyi niyet girişimi misyonunu aşarak bir arabuluculuk misyonu yüklenme gibi,
367 (1975) sayılı Güvenlik Konseyi kararı ile kendisine verilen görevin sınırları dışına taşan
bir konuma düşeceği görüşünü ifade etmiştir.
Genel Sekreter’in topluluklararası görüşmeleri canlandırma girişimi çerçevesinde
Kıbrıs Özel Temsilcisi’nin, taraflarca üzerinde anlaşmaya varılan zirve toplantısının son
hazırlıkları için 14 Kasım’da Kıbrıs’a dönüşünün ardından 15 Kasım 1983 tarihinde Türk tarafı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ilan etti ve yeni devlet aynı gün Türkiye
tarafından tanındı. Bağımsızlık kararında, bu girişimin Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini
tayini demek olduğu; yeni cumhuriyetin kuruluşunun iki topluluğun uyum içerisinde yan-yana
yaşayacakları, iki-kesimli, iki-topluluklu, bağımsız ve bağlantısız bir federal devletin
oluşmasını zorlaştırmak yerine kolaylaştıracağı; Garanti Antlaşması da dahil olmak üzere
mevcut anlaşma ve antlaşmaların tümünün KKTC açısından da geçerliliklerini korudukları
ifade edilmekteydi. Denktaş aynı gün Kıbrıs Özel Temsilcisi Hugo Gobbi aracılığı ile Genel
Sekreter’e gönderdiği mektupta bağımsızlık ilanının nedenlerini açıklıyor, kendisinin iyi niyet
girişimi çerçevesinde ve gözetiminde yapılacak topluluklararası görüşmelerin devamını
arzuladığını vurguluyordu.
KKTC’nin kuruluşunun ardından İngiltere, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi’nin
başvurusu üzerine BM Güvenlik Konseyi 17-18 Kasım tarihlerinde konuyu görüşmüş ve
ardından Türk tarafının görüş ve tutumuna oldukça ters düşen 541 (1983) sayılı kararı almıştır.
Bununla birlikte Türk tarafı, Konsey’deki tartışmalar sırasında sıkça değindiği; sorunu taraflar
arasındaki karşılıklı görüşmeler yolu ile çözme arzusunun bir göstergesi olarak, 2 Ocak 1984
tarihinde Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından yeni bazı önerilerde bulunmuştur. Buna
göre, Kıbrıs Türk ve Rum tarafları arasındaki görüşmelerin başlaması halinde Türk tarafı bir
iyi niyet girişimi olarak Maraş’ın BM yönetimi altına konulmasını ve Lefkoşa havaalanının
sivil hava trafiğine açılmasını kabul ediyordu. Taraflar arasında varılacak genel bir anlaşmanın
ardından Maraş’tan ayrılmış bulunan Kıbrıslı Rumların da evlerine dönmeleri mümkün
olabilecekti. Öneriler Kıbrıs Rum tarafınca reddedildi.
1984 yılı başlarında topluluklararası görüşmelerin canlandırılması için BM Genel
Sekreteri Perez de Cuellar’ın sayısız girişimlerinden birisini daha başlattığını görmekteyiz. Bu
çerçevede 16 Mart 1984 tarihinde Rauf Denktaş ile New York’ta bir görüşme yapan Genel
Sekreter KKTC Cumhurbaşkanı’ndan tanınma konusunda girişimlerde bulunmamasını,
bağımsızlık konusunu dondurmasını istemiştir. Bu arada Genel Sekreter Perez de Cuellar,
topluluklararası görüşmelerin başlaması ve bir zirve toplantısının gerçekleştirilmesini
kolaylaştırmak amacıyla hazırladığı beş maddelik bir senaryoyu ortaya atmıştır. Buna göre
özetle, Kıbrıs sorununu uluslararasılaştırma girişimlerinden sakınılacak, bu amaca yönelik
olarak sürmekte olan çabalara son verilecek; 15 Kasım 1983 tarihinde Kıbrıslı Türklerin
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bağımsızlık ilanının ardından buna paralel girişimlerde bulunulmayacak, bu amaca yönelik
olarak sürmekte olan çabalara son verilecek; her iki taraf da askeri gücünü kalite ve miktar
yönünden arttırmayacak; Kıbrıs Türk yetkilileri Maraş’ı geçici Birleşmiş Milletler yönetimine
teslim edecek ve taraflar bir zirve toplantısı gerçekleştirerek topluluklararası görüşmeler yolunu
açacaklardı.
KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, Genel Sekreter’den bazı noktaların aydınlığa
kavuşturulması yönünde aldığı bilgilerin ardından 18 Nisan’da Genel Sekreter’in senaryosu ile
ilgili görüşlerini açıkladı. Aslında bu görüşler, Genel Sekreter’in senaryosuna olumlu ya da
olumsuz bir cevap olmaktan çok, bu senaryoda ele alınan konular hakkında Türk tarafının
önerileri niteliğindeydiler. Ardından, yapılan çeşitli temaslar sonrasında, bu temel üzerine
oluşturulan bir öneriler dizisi, 15 Haziran 1984 tarihinde, KKTC Dışişleri ve Milli Savunma
Bakanı Necati M. Ertekün tarafından New York’ta Genel Sekreter Perez de Cuellar’a,
topluluklararası görüşmelerin yeniden başlaması için bir zemin oluşturması amacı ile sunuldu.
Bu arada Denktaş, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Türkleri aleyhinde sürdürdüğü kampanyayı
durdurması ve uyguladığı ekonomik ambargoyu kaldırması halinde, kendilerinin de KKTC’nin
tanınması yolundaki girişimlerini donduracaklarını açıkladı. Kıbrıs Rum tarafı ise,
görüşmelerin yeniden başlamasına ilişkin en büyük engelin, Türk tarafının tek taraflı olarak
gerçekleştirdiği bağımsızlık ilanı olduğunu söylüyordu.
Genel Sekreter, 1984 yılı 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde Viyana’da tarafların temsilcileri
ile ayrı ayrı yaptığı görüşmelerde, başlatılmak istenen topluluklararası görüşmeler ve
gerçekleştirilmesi düşünülen zirve toplantısı için bir temel oluşturmasını düşündüğü beş temel
unsurdan oluşan “Çalışma Esasları”nı (Working Points) ortaya koymuştur. Buna göre, a) Maraş
hemen BM denetimine bırakılacak ve eskiden burada yaşayan Rumlar kademeli olarak evlerine
döneceklerdi, b) Lefkoşa Uluslararası Havaalanı iki topluluğun ihtiyaçları için, BM gözetimi
ve Kıbrıslı Türk ve Rumların ortak yönetiminde hava trafiğine açılacaktı, c) Kıbrıslı Rumların
sorunu uluslararası forumlara götürmemeleri, Kıbrıslı Türklerin de KKTC’nin tanınması
çabalarını dondurmaları yolunda bir moratoryum ilan edilecekti, d) her iki taraf da 1977
Denktaş-Makarios ve 1979 Denktaş-Kipriyanu zirve anlaşmalarının geçerliliğini teyid
edecekler ve federal anayasanın detaylarını belirleyecek bir geçici federal hükümet
oluşturulacaktı.
Genel Sekreter ayrıca, taraflara, somut olarak atmayı düşündüğü adımlara ilişkin dört
soru sormuş ve bunları cevaplandırmalarını istemiştir. 31 Ağustos 1984’de, her iki tarafın da
Genel Sekreter’in girişimine “olumlu” cevap vermesi üzerine, Genel Sekreter’in gözetimindeki
“Yakınlaşma Görüşmeleri” (Proximity Talks) 10 Eylül’de New York’ta, Genel Sekreter’in
taraflar ile ayrı ayrı görüşmesi biçiminde başlamış ve 20 Eylül’de sona eren ilk turun ardından
gerçekleştirilen 15-26 Ekim tarihlerindeki ikinci ve 26 Kasım-12 Aralık tarihlerindeki üçüncü
turlarla devam etmiştir.
Görüşmelerin ilk iki turunda taraflar arasındaki temel görüş ayrılıklarını gidermede pek
fazla bir mesafe katedilememiştir. İkinci turun sona eriş tarihi olan 26 Ekim ile üçüncü turun
başlangıç tarihi olan 26 Kasım tarihleri arasındaki bir aylık zaman süresi içerisinde ise konuya
ilişkin olarak yoğun bir diplomatik trafik yaşanmıştır. Özellikle ABD, sorunun çözümü
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açısından Genel Sekreter’in girişimlerini belirgin bir şekilde destekliyordu. Bu arada, 5
Kasım’da Kipriyanu Atina’ya giderek Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu ile neler
yapılabileceği konusunu görüşmüştür.
“Yakınlaşma Görüşmeleri”nin üçüncü turu 26 Kasım’da New York’ta başlamıştır.
Genel Sekreter, ortak olarak yapılacak zirvede bir anlaşmaya ulaşılabilmesi için daha önceden
üzerinde mutabakata varılmasını gerekli gördüğü “Ön Taslağı” bir bütün olarak sunmuş, her iki
tarafla da ayrı ayrı üzerinde tartışmıştır. Genel Sekreter’in taslağı özetle, iki-kesimli bir federal
cumhuriyet, Kıbrıslı Türk ve Rumların eşit temsil edildiği bir Senato ile Kıbrıs Türk tarafının
% 30 ve Rum Tarafının % 70 ile temsil edildiği bir Meclis’ten oluşan iki meclisli bir yasama
organı ve cumhuriyetin birliğini sembolize edecek bir Cumhurbaşkanı ile bir Cumhurbaşkanı
Yardımcısı öngörüyordu. Görüşmeler sırasında Kıbrıs Rum tarafının iki-kesimliliği kabul
etmesine karşılık, Kıbrıs Türk tarafı da Türk kesiminin elinde bulunan arazinin ada
yüzölçümünün % 29’u kadar olmasını kabul etmekteydi. Bu arada Kıbrıs Türk tarafı,
Cumhurbaşkanlığının rotasyon esasına göre bir dönem Rumlardan bir dönem Türklerden
olması gerektiği yönündeki ısrarından Dışişleri Bakanının Türk olmasının kabulü ile
vazgeçmişti. Öte yandan, bir Kıbrıslı Türk olacak olan Cumhurbaşkanı Yardımcısının, 1960
Anayasası’nda olduğu gibi, dışişleri, savunma ve güvenlik konularında Kabine kararlarını nihai
olarak veto edebilme hakkı bulunacak, ayrıca Kabine basit çoğunlukla karar alabilmekle
beraber bu olumlu oylar arasında en az bir Kıbrıslı Türk üye bulunması gerekecekti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı yasama organından gelen bir karar veya kanunu da yeniden
görüşülmek üzere geri gönderebilecek veya konuya ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi’ne
başvurabilecekti.
Üçüncü tur görüşmeler sürerken 29 Kasım’da Denktaş, Genel Sekreter’in “Ön
Taslağı”nı bütünüyle kabul ettiğini açıkladı. Rum tarafı ise özellikle Cumhurbaşkanı
Yardımcısının veto hakkına ilişkin itirazını sürdürmekteydi. Bununla birlikte, üçüncü tura
verilen ara sırasında Lefkoşa ve Atina’da konuya ilişkin temaslarda bulunan Kipriyanu’nun
Genel Sekreter’e yeşil ışık yakması ile, henüz her konuda tam bir görüş birliği oluşturulamamış
olmakla birlikte, 17 Ocak’ta Denktaş ve Kipriyanu’nun bir zirve toplantısında, Genel
Sekreter’in gözetiminde biraraya gelerek nihai bir çözümü yakalamaya çalışmaları
kararlaştırıldı. Perez de Cuellar 12 Aralık 1984 tarihinde Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporda
bu durumu açıklarken oldukça umutlu gözüküyordu.
Nitekim, Genel Sekreter 17 Aralık’ta zirveyi açarken yaptığı konuşmada da taraflara,
anlaşma konusunda kararlı olmaları halinde “eşsiz bir fırsat” ile karşı karşıya bulunduklarını
hatırlatarak, bunun bir daha ele geçmeyebileceğini belirtiyordu. Buna karşılık, Kıbrıs Rum
Yönetimi lideri Kipriyanu, de Cuellar’ın zirvenin toplanması girişimine “yeşil ışık” yakmakla
beraber Genel Sekreter’in “Ön Taslağı”nı kabul ettiğini açıklamamış, KKTC lideri Rauf
Denktaş ise yukarıda da belirtildiği gibi, 29 Kasım’da bu “Ön Taslağı” aynen kabul ettiğini ilan
etmiş, bununla birlikte, zirveden bir gün önce 16 Aralık’ta taslağın bir bütün olduğunu, ya
bütünüyle kabul ya da bütünüyle red edilebileceğini, bunun dışında bir alternatifin sözkonusu
olmadığını açıklamıştır. Gerçekten de görüşmeler başlayınca Kipriyanu’nun, Genel Sekreter’in
“Ön Taslağı”nı imzalamak değil tartışmak istediği ortaya çıkmış, bunun üzerine Denktaş
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kendilerinin “Ön Taslağı” kabul ederek büyük bir fedakarlıkta bulunduklarını ve aynı
fedakarlığı Kıbrıs Rum tarafından da beklediklerini söyleyerek Kipriyanu’nun “Yakınlaşma
Görüşmeleri” sırasında üzerinde belirli bir uzlaşmaya varılan ve detayları oluşturulacak çalışma
gruplarınca belirlenecek olan konuları da gündeme getirmeye başladığına işaret etmiş, bu
taslağın imzalanmaması halinde onu bir tartışma zemini olarak kabul etmeyeceklerini söylemiş,
bundan böyle sözkonusu dokümanın kendileri için de geçerli olmadığını bir başka deyişle, bu
dokümanı kabul ederek vermiş oldukları tavizleri geri aldıklarını açıklamıştır. Genel Sekreter,
bütün gayretlerine rağmen liderleri görüşmeleri sona erdirecek bir ortak bildiri hazırlamaya
ikna edememiş, Şubat ayında muhtemel bir zirve önerisi de Denktaş tarafından kabul edilmemiş
ve böylece 1985 New York zirvesi 21 Ocak’da başarısızlıkla sona ermiştir.
Bununla birlikte Genel Sekreter ikinci bir zirve için çabalarını sürdürmüş, Kıbrıs Rum
tarafı ile yaptığı temaslar sonucunda, Ocak zirvesinde görüşülen “Ön Taslak”ta bu kesim
lehinde bazı yeniden düzenlemeler yaparak 12 Nisan 1985 tarihinde taraflara sunmuş ve Kıbrıs
Rum tarafından olumlu cevap almıştır. Bu sırada KKTC’de ise iç gelişmeler önem kazanmıştır.
5 Mayıs’ta yeni Anayasa referanduma sunularak onaylanmış, ardından 9 Haziran’da
Cumhurbaşkanlığı, 23 Haziran’da da yasama meclisi seçimleri yapılmıştır. Bu gelişmelerin
ardından yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Rauf Denktaş 8 Ağustos’ta Genel Sekreter Perez de
Cuellar’a 12 Nisan önerisi ile ilgili Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini iletmiştir. Bu uzun
mektubunda Denktaş, Genel Sekreter’in önerilerine ilişkin bazı tereddütlerini ortaya koymuş
ve bazı yeni önerilerde bulunmuştur. 12 Nisan belgesini, Ocak zirvesinde ele alınan “Ön
Taslak”a göre “birçok açıdan önemli ve temel farklılıklar içeren yeni bir metin” olarak
nitelemiş, özellikle Kıbrıs Türk tarafı için yeni kurulacak düzene ilişkin Türkiye’nin
garantisinin yer almadığı bir çözümün kabul edilmesinin mümkün olmadığını vurgulamıştır.
Sonuçta, Genel Sekreter’in sadece Kıbrıs Rum tarafı ile görüşerek ortaya koyduğu 12 Nisan
önerileri Kıbrıs Türk tarafınca kabul edilmemiştir.
Genel Sekreter benzer çabalarını 1986 yılında da sürdürmüştür. Şubat ayında
Cenevre’de gerçekleştirilen teknik düzeydeki görüşmelerin ardından, 29 Mart 1986 tarihinde
Genel Sekreter taraflara “Çerçeve Anlaşma Taslağı”nı sunmuştur. Denktaş 21 Nisan’da Genel
Sekreter’e verdiği cevapta, Türkiye’nin garantisi ve adadaki Türk askerlerinin çekilmesi
konusuna ilişkin bazı tereddütlerini ortaya koymakla beraber, taslağı “bir bütün olarak” kabul
ettiğini açıklamıştır. Denktaş bunun ardından 27 Nisan’da gönderdiği ikinci bir mektupta da,
metinde boş bırakılmış olan bazı tarihlerin saptanmasının ardından taslağı imzalayabileceğini,
bununla birlikte Kıbrıs Türk tarafının taslakta yer almayan bir görüşme prosedürünü kabul
etmeyeceğini belirtmiştir. Sonuçta, Kıbrıs Rum tarafının olumlu cevap vermemesi üzerine
Genel Sekreter’in girişimlerinden birisi daha sonuçsuz kalmıştır.
Rum tarafında Yorgo Vasiliu’nun iktidara gelmesi ile Denktaş onu kutlamış ve işbirliği
çağrısında bulunmuştur. Fakat kısa bir süre sonra durumun eskisinden pek farklı olmadığı
anlaşılmıştır. Bu arada Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki gerginlik adaya da yansımıştır. 2224 Haziran 1988 tarihinde Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz KKTC’ye gelirken, Türkiye
Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in ABD ziyareti öncesinde de KKTC Cumhurbaşkanı Rauf
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Denktaş 4-6 Temmuz 1988 tarihinde Ankara’yı ziyaret ediyordu. Bu durumun özellikle
ABD’ye Kıbrıs konusunda bir mesaj niteliği açıktı.

11.4.3. Türkiye-Yunanistan İlişkileri ve Azınlıklar Sorunu
1981 yılında Yunanistan’da tüm iç ve dış politikasını Türkiye ve Türk tehdidi üzerine
kuran Andreas Papandreu liderliğindeki PASOK iktidara gelince, Batı Trakya Türkleri’nin
durumu geçmiş dönemlere oranla daha da kötüleşmeye başlamıştır. Bu çerçevede, 1980’lerin
başlarında Batı Trakya Cemaat İdare Heyetleri ve Müftülük bünyesinde çeşitli sorunlar
yaşanmıştır. Her şeyden önce, Yunanistan “Batı Trakyalı Müslümanlar”ı Türkiye’nin bölgedeki
beşinci kolu gibi gördüğünden mümkün olduğunca göçe zorluyordu. Özellikle Yunanistan
Vatandaşlık Kanunu’na göre, Yunan asıllı olmayan Yunanistan vatandaşlarının yurtdışına
seyahat sırasında Yunanistan vatandaşlığını kaybettirilmeleri oldukça kolay ve sık yapılan bir
uygulamaydı. Ayrıca, Batı Trakyalı Türklere bu dönemde, özellikle toprak ve gayrimenkul
edinme/satma süreçlerinde uygulanan mülkiyet hakkı kısıtlamaları da bu süreci destekleyen
etkenlerdendi.
Öte yandan, bu dönemde Yunanistan’daki bir diğer baskı uygulaması da “Türk”
kelimesinin kullanılmasının yasaklanması olmuştur. Yunanistan makamlarının bu yönde
aldıkları kararlar Yunanistan yargı sistemi tarafından da desteklenmiştir. 1970 yılından itibaren
Batı Trakya’daki azınlık derneklerinin adlarında “Türk” sözcüğü geçenler hakkında dava
açılmaya, bir süre sonra Türkçe olan bazı yer adlarının kullanımı da engellenmeye başlanmıştır.
1983 yılından itibaren bu sürecin daha da belirginleştiği görülmektedir. Bu çerçevede, hakkında
kapatma davası açılarak tabelası polis tarafından 1983 yılı sonunda indirilen İskeçe Türk Birliği
1986 yılında mahkemece kapatılmıştır.
Esas olarak 1950’lerin ortalarından itibaren, özellikle de 1967 yılında Albaylar
Cuntası’nın işbaşına gelmesinden sonra sözkonusu olan Yunanistan’ın ülkesindeki “Müslüman
azınlık”ın etnik kimliğini tanımama politikası, hem bir tepki hem de bir tehdit algılaması
boyutuna sahiptir. Bu anlamda hem Türkiye’nin bu dönemden itibaren İstanbul’daki Rum
azınlık ile ilgili olumsuz uygulamalarına bir cevap veriliyor, hem de giderek daha fazla tehdit
algılanmaya başlanan Türkiye ile Batı Trakya’daki soydaşlarının bağı kopartılmaya,
zayıflatılmaya çalışılıyordu. Bu politikanın dayandığı tezlere göre, Türk tarafının “Batı
Trakyalı Türkler” olarak gördüğü kişiler aslında Osmanlı döneminde “Müslümanlaştırılmış
Yunanlılar”dı. Türkçe konuşmaları da bu dönemde edinilmiş bir özellikti. Ayrıca bu niteleme,
ülkedeki Müslüman azınlığa ait olmakla birlikte Türklük ile ilgisi bulunmayan başka etnik
grupların hakları açısından da sakıncalıydı. Yunanistan’ın bu, bazıları birbiriyle de çelişkili gibi
gözüken tezlerine dayalı Batı Trakya azınlık politikasına ilişkin uygulamalar, çoğunlukla
Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki konjoktürel gelişmelere ve Yunanistan iç politikasındaki
duruma göre belirlenmiştir.
Aynı yıllarda Bulgaristan’daki Todor Jivkov yönetiminin de Bulgaristan’daki Türk
azınlığa yönelik olarak benzer uygulamaları olduğu hatırlandığında, Yunanistan’daki
uygulamalarla bu konudaki paralellik dikkat çekmektedir. 1985 yılı sonlarında Batı Trakya
Türklerinden Dr. Sadık Ahmet, bu ve benzeri baskıları protesto etmek amacıyla bir imza
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kampanyası düzenleyip, 1987 yılında Selanik’te yapılan “Demokrasi ve İnsan Hakları” konulu
uluslararası bir toplantıda benzer konuları dile getiren bir bildiri dağıtmak isteyince Yunanistan
makamlarının boy hedefi haline gelmiştir. Nitekim, 1988 yılı başlarında hakkında “halkı
huzursuz etmek... ve yalan haber yaymak”tan dava açılmış, bunun üzerine 23 Ocak 1988
tarihinde Davos’taki Özal-Papandreu görüşmesinden birkaç gün önce, Batı Trakya MüslümanTürk azınlığına mensup göstericiler ile Yunanistan polisi arasında çatışma çıkmıştır. Ardından
Dr. Sadık Ahmet ikibuçuk yıl hapis ve ağır para cezasına çarptırılmışsa da, Batı Trakya Türk
Azınlığı kamuoyunda ortaya çıkan tepki nedeniyle cezanın uygulanması ertelenmiştir. Yine
aynı dönemde, Batı Trakya Türk Toplumları Birliği, adındaki “Türk” sözcüğü nedeni ile
mahkeme tarafından kapatılmıştır.
Oysa tam bu dönemlerde, 5 Şubat 1988 tarihinde, Avrupa Topluluğu’na tam üyelik için
başvurmuş olan ve Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu ile Davos’ta görüşen Türkiye
Başbakanı Turgut Özal, Yunanistan uyrukluların Türkiye’deki taşınmazlarına ilişkin haklarını
donduran 2 Kasım 1964 tarihli kararı yürürlükten kaldırıyordu. Burada Başbakan Özal’ın
amacının, Türkiye ile Avrupa Topluluğu ilişkilerinin gelişmesini engelleyen Yunanistan
vetosunu aşmak olduğu, Özal ve Papandreu’nun 3-4 Mart 1988 tarihli Brüksel görüşmeleri
sonucunda yayınlanan bildiriden anlaşılabilmektedir.
1989 yılı seçimlerinde Yunanistan Parlamentosu’na seçilen Batı Trakya Türk
toplumunun iki üyesi Sadık Ahmet ve İbrahim Şerif, seçim propagandaları sırasında
kendilerinin Türk soyundan geldiklerini söylemeleri nedeniyle takibata uğramışlar, haklarında
dava açılmış ve Yunanistan vatandaşları arasında ayrım yapmakla suçlanarak mahkûm
edilmişlerdir. Batı Trakya’daki Türk azınlığın bu kararı protesto etmesi üzerine çıkan olaylarda
Gümülcine’de Türk azınlığa ait birçok ev ve işyeri tahrip edilmiştir. Türkiye konuya ilişkin
olarak çeşitli düzeylerde ve sert biçimlerde tepki göstermiştir. Sadık Ahmet ve İbrahim Şerif
ile ilgili yargılamanın adil olmadığını belirten Ankara, konunun bir uluslararası insan hakları
sorunu niteliği kazandığını savunmuştur.

11.5. Türkiye’nin Ortadoğu Siyaseti
Uluslararası sistemin genelindeki bazı gelişmeler çerçevesinde, iki kutuplu sistemde
“Yeni Soğuk Savaş” ortamından sözedilmeye başlandığı bu yıllarda, Türkiye’de iktidarda olan
gerek 12 Eylül dönemi askeri yönetimi gerekse sonrasında göreve gelen Turgut Özal
liderliğindeki merkez-sağ Anavatan Partisi iktidarı, ülkenin Orta Doğu politikasını kurgularken
Amerika Birleşik Devletleri’nin bölge politikasını oldukça yakından izlemişlerdir.

11.5.1. Orta Doğu Ülkeleri ile İlişkiler: Genel
Bu genel ortamda Türkiye’nin Orta Doğu politikasındaki birkaç temel özellikten
sözetmek mümkündür. Bu anlamda Türkiye, 1967 Arap-İsrail Savaşı’ndan beri izlemekte
olduğu “İsrail’in bölgede varolma hakkını da kabul eden Arap yanlısı bir tutum” içerisinde
olmaya özen göstermiş, bölge ülkelerinden “Batı yanlısı ve muhafazakâr Arap ülkeleri” ile daha
yakın ilişkiler içerisinde olmuş ve bu coğrafyanın ülkeleri ile siyasi ilişkilere ilaveten/çoğu
zaman ondan daha fazla ekonomik ilişkiler içerisinde olmaya gayret göstermiştir.
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Daha önceki dönemde İslam Konferansı Örgütü ile olan ilişkilerinde oldukça dikkatli
olan, toplantılarda çok üst düzeyde temsil edilmemeye özen gösteren Türkiye, 12 Eylül 1980
sonrasında bu tutumundan uzaklaşmıştır. Bunun muhtemel nedeni, Batı ülkeleri ile ilişkileri
giderek kötüleşen 12 Eylül sonrası yönetimlerin bu platformu kendilerini izolasyondan
kurtaracak bir zemin olarak görmeleridir. Nitekim, bu dönemde genel olarak Türkiye’nin
Üçüncü Dünya ve İslam ülkeleriyle ilişkilerinde önemli ölçüde bir canlanma görülmüştür. Arap
ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ise özel bir önem verilmiştir.
12 Eylül askeri yönetiminin işbaşına gelmesinin hemen ardından Riyad’a giden
dönemin Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Suudi Arabistan’dan, özellikle İran’daki rejim
değişikliğinin ardından yükselen petrol fiyatlarının ekonomiyi oldukça olumsuz etkilediği
Türkiye’ye ekonomik yardım ve ucuz petrol sözü almıştır. Bunun karşılığında Türkiye de,
Suudi Arabistan’ın isteği doğrultusunda, bu ülkeden yardımı sağladığı 2 Aralık 1980 tarihinde
İsrail ile ilişkilerini alt düzeye indirmiştir.
25-28 Ocak 1981 tarihlerinde Suudi Arabistan’da toplanan Üçüncü İslam Zirvesi’ne
Türkiye ilk defa Bülent Ulusu ile “Başbakan” düzeyinde katılmıştır. Ardından, bu ülkeler ile
ilişkileri geliştirme yanlısı Turgut Özal’ın 1983 yılı sonlarında iktidara gelmesinden kısa bir
süre sonra, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren bir ilki gerçekleştirerek, 16-18 Ocak 1984
tarihlerinde Kazablanka’da yapılan Dördüncü İslam Zirvesi’ne katılmış ve Konferans Başkan
Yardımcılığı’na seçilmiştir. Evren hemen ardından 21-24 Şubat tarihleri arasında da Suudi
Arabistan’a resmi bir ziyarette bulunmuş, iki ülke arasında çok sayıda anlaşma yapılmış, iki
ülke arasındaki karşılıklı ziyaretler daha sonra da sürmüştür.
Bu durum ilk bakışta Ankara’nın Batı yanlısı dış politikasında belirli bir değişiklik
görüntüsü verse de, Türkiye’nin toplantılar sırasındaki ve sonrasında yayınlanan
deklarasyonlara ilişkin tutumu durumun pek de böyle olmadığını göstermektedir. Örneğin,
1981 zirvesinde Türkiye, toplantı sonrasında yayınlanan sonuç bildirgesinde bağlantısızlık
politikasına bağlılığı ve gündelik yaşamda İslami kurallara uyumu öngören ifadelere çekince
koymuştur. Dolayısıyla bu gelişmeleri, 12 Eylül sonrasında Türkiye’nin Batı’da Avrupa’dan
çok Amerika Birleşik Devletleri’ne ve onun “Yeşil Kuşak” görüşüne yaklaştığı şeklinde
yorumlamak gerekir.
Bağdat Paktı’nın devamı sayılan CENTO örgütü, İran Devrimi’nin ardından önce İran
ve sonra da Pakistan’ın örgütten çekilmesi sonucunda 1979 yılında lağvedilmiştir. RCD
(Regional Cooperation for Development-Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği) ise fonksiyonunu
kaybetmesine rağmen birkaç yıl daha hukuki varlığını sürdürmüştür. Bir süre sonra, Türkiye,
Pakistan ve İran, 1985 yılı Ocak ayında, RCD’nin yerine ECO’yu (Economic Cooperation
Organization-Ekonomik İşbirliği Örgütü) oluşturmuşlardır. Bu bir bakıma RCD’nin yeniden
canlandırılma girişiminden öte bir şey değildi.
Bu dönemde Türkiye, bu defa da (özellikle onyılın ikinci yarısından itibaren) İsrail ile
açılıma girerek bölgede denge sağlama perspektifine yönelmiştir. Bu dengenin göstergesi, daha
önceki Arap-yanlısı dönemde İsrail’in yaşam hakkını desteklemeye paralel olarak, 14 Ekim
1988 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Filistin devletini hemen tanımasıdır. Buna karşılık
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Türkiye, aynen Kıbrıs konusunda olduğu gibi, 1989 yılında Bulgaristan’daki Türk azınlığın
göçe zorlanması konusunda Arap ülkelerinden beklediği desteği görememiştir. Ayrıca, 1990
yılı başlarında Yaser Arafat, Ankara’daki temsilcisi Ebu Firas’ı, ilişkileri büyükelçilik düzeyine
çıkartmayan Türkiye’yi protesto etmek amacıyla geri çekmiştir.

11.5.2. Türkiye ile İran, Irak ve Suriye
Bu dönemde Türkiye’nin bölge komşularına ilişkin en önemli gelişme şüphesiz İranIrak Savaşı’dır. 1980 yılı Eylül ayında başlayan ve 1988 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi’nin 20 Ağustos tarih ve 598 sayılı ateşkes kararı ile fiilen sona eren İran-Irak savaşı
sırasında Türkiye, esas olarak tarafsızlık politikası diyebileceğimiz bir tutum içerisinde
bulunmuştur. Savaşın çıkışı Türkiye’de 12 Eylül yönetiminin başlangıcına rastlamıştır. Bu
dönemde Türkiye’nin bu bölgedeki komşularıyla ilişkilerinde önemli iki sıkıntı kaynağı Kürt
sorunu ve su sorunudur.
Savaşın Türkiye açısından yarattığı sorunların başında, bölgedeki karışıklıktan ve
Kuzey Irak’taki askeri boşluktan yararlanan Kürtlerin bölgede inisiyatif alması, bu çerçevede
PKK’nın (Partiya Karkeran Kurdistan-Kürdistan İşçi Partisi) da avantajlı bir konuma gelmesi
olmuştur. Özellikle savaşın İran’ın ağır bastığı döneminde, İran Ordusu’nun Kuzey Irak bölgesi
üzerinde denetim oluşturmaya başlaması, gerek Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı’nın güvenliği
gerekse Türkiye-Irak arasındaki karayolu ile yapılan ticaretin güvenliği açısından Türkiye’de
endişe doğurmaktaydı.
İran, Irak’ın kuzeyinde yer alan Kürtleri Bağdat yönetimine karşı desteklemekteydi.
Ülkesinde Irak, Türkiye ve İran’a göre daha az sayıda Kürt bulunan Suriye de, gerek Irak’taki
rejimi kendisine en önemli rakip görmesi gerekse bu yolla Türkiye üzerinde baskı
oluşturabileceği inancıyla Kuzey Irak’taki Kürtlerin ayrılıkçılığını destekliyordu. Bu
coğrafyada üslenen PKK’lılar sınırdan Türkiye’ye sızarak eylemlerde bulunuyorlardı.
Ankara’nın Şubat 1983 ve Ekim 1984 tarihlerinde Bağdat ile varmış olduğu anlaşmalar
uyarınca, Türk Ordusu (1984, 1986, 1987 yıllarında olduğu gibi) sıcak takip harekâtı
çerçevesinde Irak toprakları içerisine girerek PKK’lıları etkisizleştirmeye çalışıyordu.
Türkiye’nin İran’a yönelik arzusu, Tahran’ın Kuzey Irak’taki etkisinin arttığı dönemlerde de
bu konuda güçlük çıkarmamasıydı. İran’ın bu konudaki tutumu ise olumsuzdu.
Bu konuda Ankara, Bağdat’a daha yakın Şam ve Tahran’a oldukça uzaktı. Gerek İran
gerekse Suriye’nin Kuzey Irak merkezli olarak Kürtleri kışkırtmaları karşısında, bu durumdan
en fazla zarar görecek iki ülke olarak Türkiye ve Irak bu konuda doğal müttefik konumuna
geliyorlardı. Savaşın başlamasının ardından iki ülke arasındaki özellikle ticari ilişkilerin hacmi
hızla artmıştır. Taraflar arasında yapılan anlaşma ile Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı’nın
kapasitesinin arttırılması da kararlaştırılıyordu.
İran-Irak Savaşı’nın 1988 yılında sona ermesinin ardından Irak Ordusu dikkatini
Kuzey’deki Kürt bölgesine yöneltmiş, savaş sırasında İran ile işbirliği yapan ve Bağdat’a karşı
ayaklanma içerisinde bulunan Kürtleri cezalandırmaya başlamıştır. Halepçe’deki kimyasal
silah kullanımı da dahil olmak üzere, Bağdat yönetimi askeri yöntemler, nüfus kaydırmaları
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gibi araçlarla bölgedeki hâkimiyetini yeniden güçlendirmeye yönelmiştir. Bu olaylar sırasında
birçok Kürt Türkiye sınırına yığılmış, Türkiye sınırı açıp açmama konusunda kararsızlıklar
yaşamıştır. Ankara, Irak sınırını açması durumunda ekonomik olarak altından kalkamayacağı
bir yük alacağını düşünüyor, gelecek olan Kürtlerin arasına PKK unsurlarının sızmasından
endişe ediyor, sınırı kapalı tuttuğu oranda da Avrupa Topluluğu’na tam üyelik başvurusu
yapmış bir ülke olarak Batılı ülke yönetim ve kamuoylarının insani nedenlerle sınırın açılması
baskısı ile karşılaşıyordu. Sınırın zaman zaman Kürt sığınmacılara açılması ise Irak’tan tepki
görmüş, Bağdat yönetimi 1984 yılında yapılan ve taraflara sıcak takip hakkı veren anlaşmayı
feshettiğini açıklamıştır.
Daha önceki dönemde, Türkiye ile İran arasında bölgesel liderlik için belirli bir
rekabetin bulunduğu görülmekteydi. 1979 yılı sonrasında İran’da dini temele dayalı Humeyni
rejiminin kurulması, 1980 yılında Türkiye’de gerçekleşen askeri darbe sonrasında da
Türkiye’de “Kemalizm”in -en azından söylem düzeyinde öne çıktığı bir dönemin başlaması,
iki ülke arasındaki ilişkileri oldukça olumsuz yönde etkilemiştir. İran’daki Humeyni rejiminden
rahatsızlık duymasına karşın Türkiye, bu ülkeyi doğrudan karşısına almak, onu Sovyetler
Birliği ile ittifaka itecek eylemlerde bulunmak da istemiyordu. Örneğin, Tahran’daki Amerika
Birleşik Devletleri Büyükelçiliği personelinin rehin alınması sonrasında Washington’ın bu
ülkeye uygulamak istediği ambargoya (biraz da ekonomik nedenlerle) uzak durmuştur. Savaş
sırasında Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin ağırlık merkezi ticaret olmuş, siyasal konularda
da pek fazla sıkıntı yaşanmamıştır.
Fakat, 1988 yılında Irak ile sürdürülen savaş sona erdiğinde iki ülke arasındaki ticari
ilişkiler eski yoğunluğunu kaybetmiş, siyasal konular sorunlar olarak iki ülke ilişkilerinde
yeniden önem kazanmaya başlamıştır. Bununla birlikte, Ayetullah Humeyni’nin 1989 yılı
Haziran ayında ölmesiyle gerginlik nispeten azalmış, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Haşimi
Rafsancani iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmeye önem vermiştir.
Türkiye’nin Suriye ile olan ilişkileri ise giderek kötüleşiyordu. Türkiye’den kaçan rejim
karşıtı Türkler ile Kürtlere, başta Türkiye diplomatları olmak üzere Türk hedeflere saldıran
Ermenilere, doğrudan Suriye’nin denetiminde bulunan topraklarda üslenme ve eğitim imkânı
tanındığı, Şam’ın sürekli yalanlamasına rağmen bilinmekteydi. İki ülke arasında suçluların geri
verilmesine dair bir anlaşma bulunmasına rağmen Suriye makamları adı geçen bölgede bulunan
ve Türkiye açısından suç işlemiş kişilerin iadesine hiçbir zaman yanaşmıyor, varlıklarını inkâr
ediyordu. Suriye’nin üst düzey yöneticilerinin özellikle Türkiyeli Kürtlerin örgütü olan
PKK’nın faaliyetlerine özel bir yakınlık duydukları, Suriye’yi güvenli bir üs olarak kullanan
örgütün burada Türkiye’nin sınırları içerisindeki vur-kaç faaliyetleri için eğitim ve lojistik
imkânlarını geliştirdiği bilinmekteydi.
1983 yılının Mart ayında dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı İlter Türkmen Suriye’yi
ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Hafız Esad ile görüşmüş, kendisine Türkiye Cumhurbaşkanı
Kenan Evren’in Suriye’deki Türkiye aleyhtarı faaliyetlere izin verilmemesi doğrultusundaki
isteğini iletmiştir. Türkiye’nin talepleri açısından yeterince bir cevap alamamasının ardından
Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 1984 yılının Kasım ayında Suriye Cumhurbaşkanı Hafız Esad’a
bir mektup göndererek iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir anlaşma
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yapılması teklifinde bulunmuş ve 25 Şubat 1985 tarihinde Cumhurbaşkanı Hafız Esad’dan
olumlu cevap almıştır. Böylece, 1983 yılında Türkiye tarafının ısrarlı tutumu karşısında
topraklarında barınan Türkiye-karşıtı unsurların küçük bir kısmını ülkesi dışına gönderen Şam
yönetimi, 1984 yılında Türkiye tarafından gelen baskılar neticesinde 5 Mart 1985 tarihinde bir
Sınır Güvenliği Protokolü imzalamak zorunda kalmışsa da bu metnin işlerlik kazandığını
söylemek mümkün değildir. Nitekim, 3 Mart 1986 tarihinde Suriye Başbakanı Abdul Rauf ElKasım’ın Ankara’yı ziyareti sırasında iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalanmışsa da
güvenlik konusunda yine pek fazla bir mesafe alınamadığı anlaşılmaktadır.
17 Temmuz 1987 tarihinde Başbakan Turgut Özal Suriye’ye resmi bir ziyarette
bulunuyor, Türkiye açısından PKK konusu gündemde birincil öneme sahip gözükürken Suriye
daha çok iki ülke arasındaki su sorunundan konuşmayı arzuluyordu. Bir başka deyişle, su ve
terör konuları birbiriyle ilişkili pazarlık konuları gibi gözükmeye başlamıştır. Görüşmeler
sırasında, sınır güvenliği ve su konusunda bazı anlaşmalar imzalandı ise de bunların pek fazla
bir uygulanma şansı olamamıştır. Suriye, PKK’ya verdiği desteği Türkiye tarafının tüm
uyarılarına rağmen temelde sürdürüyordu. Bu çerçevede PKK eğitim kampları Suriye
topraklarından Suriye’nin denetimindeki Bekaa Vadisi’ne taşınmış, PKK’lılar siyasî mülteci
olarak değerlendirilerek Türkiye’ye iade edilmemişlerdir.

11.5.3. Türkiye ile Suriye ve Irak Arasındaki Su Sorunu

Genel coğrafi yapısı ve iklim şartları açısından Orta Doğu, genel olarak suyun ve
dolayısıyla sınıraşan suların paylaşımının büyük önem taşıdığı bölgelerden birisidir. Bu
çerçevede, Fırat ve Dicle nehirlerinin sularından yararlanma konusu Türkiye ile Suriye ve Irak
arasında zaman zaman sorun yaratmıştır. Buna sonradan, Suriye’den doğarak Türkiye’den
Akdeniz’e dökülen Asi Nehri’nin sularının kullanımının Türkiye ile Suriye arasında yarattığı
sorunlar da eklenmiştir. Konu teknik düzeyde bazı eski siyasal anlaşma metinlerinde yer almış,
Türkiye’nin bölgedeki ilk büyük baraj projeleri olan Keban ve Karakaya’nın yapım ve su tutum
aşamalarında Türkiye ile Suriye ve Irak arasında sorun olmaya başlamıştır.
Bölgede suya ilişkin Türkiye’nin içerisinde yer aldığı ilk belirgin anlaşmazlık,
Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Projesi’ne (GAP) ilişkin olarak Dünya Bankası’ndan
sağladığı kredinin 1980 yılında Irak ve Suriye’nin itirazları üzerine durdurulması ile
yaşanmıştır. Böylece, Türkiye bu projeyi kendi kaynakları ile gerçekleştirmeye yönelmiştir. Bu
ülkeler açısından GAP’ın daha önceki projelerden en önemli farkı, yapılacak barajların sadece
hidroelektrik amaçlı olmayıp bazı su depolama imkânlarıyla desteklenen sulama projelerini de
içermesiydi. Projeye göre Atatürk Barajı’nın suları iki sulama kanalı ile Harran ve Ceylanpınar
bölgelerine akıtılarak sulama için kullanılacaktı. Daha fazla suyun Türkiye sınırları içerisinde
kalması demek olan bu durum Suriye ve Irak’ı endişelendiriyordu. Türkiye’ye göre proje, Fırat
ve Dicle’nin akışını mevsimsel iniş-çıkışlardan koruyarak düzenli bir hale getirecek, ayrıca
bölge ikliminde yaratacağı etkiyle de bu coğrafyanın tümünde tarıma daha elverişli bir ortam
yaratacaktı.
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1980’li yıllarda Türkiye’nin Irak ile ilişkileri çok olumlu bir seyir izlerken Suriye ile de,
bu ülkenin Türkiye-karşıtı terör eylem ve örgütlerini desteklemesi nedeniyle her geçen gün
gerginleşiyordu. Konu ilk önce daha çok Irak yetkilileriyle görüşülmüş, 1982 yılında bu konuda
kurulan teknik komiteye 1983 yılında Suriye de katılmıştır. 1984 yılında da Türkiye, konunun
çözümüne ilişkin olarak “Üç Aşamalı Plan”ı gündeme getirmiştir. Fakat görüşmelerde herhangi
bir çözüme ulaşılamamıştır.
Bu duruma bir son vermek isteyen Başbakan Turgut Özal, 1987 yılında Şam’a bir
ziyaret gerçekleştiriyor ve bunun sonucunda iki ülke arasında bir Ekonomik İşbirliği Protokolü
imzalanıyor ve Türkiye Suriye’ye sınırdan yıllık ortalama olarak en az 500 m3/sn su bırakmayı
taahhüt ediyordu. Buna karşılık, PKK konusunda Türkiye’nin Suriye’den aldığı “taahhüt” ise
son derece gevşek ifadelerle verilen sözlerden ibaret kalıyordu.
Başbakan Turgut Özal yine bu sıralarda sorunun çözümüne yönelik olarak “Barış Suyu
Projesi”ni ortaya atıyordu. Proje, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin Akdeniz’e akan suyunun bir
kısmının gerçekleştirilecek boru hatları ile bölge ülkelerine pazarlanması anlamını taşıyordu.
Projeye göre birinci hat Suriye-Irak ve Körfez ülkeleri istikametinde, ikinci hat da SuriyeÜrdün ve Suudi Arabistan istikametinde gerçekleştirilecekti. Bu yolla hem ciddi bir gelir
sağlamak hem de bölge ülkelerinin Türkiye üzerindeki su baskısını azaltmak amacında olan
Özal’ın bu teklifi, başta Suudi Arabistan olmak üzere ilgili ülkelerce reddedildi. Ardından,
Türkiye tarafından da çok fazla gündeme getirilmemeye başlandı. Bunun en temel nedeni,
projenin Türkiye’yi su zengini bir ülke olarak göstermesi ve bu açıdan üzerindeki baskıyı
kolaylaştırmasıydı.
Bölgedeki ilk ciddi su gerginliği, 1990 yılında Türkiye GAP çerçevesindeki Atatürk
Barajı’nda su tutmaya başlanınca ortaya çıktı. Suriye ile ilişkilerini düzelten ve İran ile savaşı
bitiren Irak Türkiye’ye karşı tavır almaya yöneldi. Türkiye baraj rezervuarlarının dolması için
gerekli olan bu geçici su kısıtlaması sırasında Suriye ve Irak’ın zarar görmemesi için tutma
işlemi öncesinde normalden fazla su bırakıp ve komşularının en az zarar göreceği mevsimi
seçtiyse de, Şam ve Bağdat’ın sert eleştirilerine hedef olmaktan kurtulamadı. Her iki ülke de
Türkiye’nin konuya ilişkin yeterli bilgiyi önceden vermediğini, bu durumdan zarar gördüklerini
belirterek bir aylık su tutma süresinin kısaltılmasını, bir an önce Fırat’ın sularının paylaşılması
ile ilgili olarak bir anlaşmanın yapılmasını talep etmekteydiler. Bu durum çerçevesinde
birbirlerine yakınlaşan Bağdat ve Şam, 16 Nisan 1990 tarihinde aralarında Fırat’a ilişkin bir
paylaşım anlaşması imzalamışlardır. Bu anlaşmaya göre, Türkiye’nin Fırat üzerinden Suriye’ye
bıraktığı suyun %42’si Suriye, %58’i Irak tarafından kullanılacaktı.
Bu dönemde Türkiye Başbakanı Yıldırım Akbulut’un 1990 yılının Mayıs ayında
Bağdat’ı ziyareti sırasında, Irak Devlet Başkan Yardımcısı Taha Yasin Ramazan Fırat’ın
sularının paylaşımına ilişkin sorun çözülmeden, Kürt ayrılıkçılarına karşı sürdürülen harekâtlar
sırasında taraflara diğer ülkenin topraklarında 5 km ilerleme (sıcak takip) imkânı tanıyan 1984
Güvenlik Protokolü’nü yenilemeyeceklerini açıkça ifade etmiştir. Fakat, bunun ardından gelen
1990-1991 Körfez Savaşı ile ortaya çıkan yeni bölge dengeleri çerçevesinde, Irak’ın su
konusunda Türkiye üzerinde baskı uygulamaya çalışması konusu gündemden kalkmış, ayrıca
Irak ile Suriye ilişkileri de olumsuz bir döneme girmiştir. Buna karşılık, konu Suriye ile olan
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ilişkilerde, adı bu şekilde konmak istenmese de terör/su ikileminde gündemde kalmaya devam
etmiştir.

11.5.4. Türkiye-İsrail İlişkileri ve Filistin Sorunu
1980’lerin başlarında Türkiye-İsrail ilişkilerinin olumsuz bir seyir izlemeye devam
ettiği söylenebilir. Türkiye, İsrail’in 8 Haziran 1981 tarihinde Irak’taki bir nükleer reaktörü
hava saldırısıyla yoketmesini kınayanlar arasında da yer almıştır.
Bununla birlikte, Türkiye, bu dönemde dahi dış politikasındaki Arap-İsrail dengesine
belirli bir ölçüde özen göstermiş, örneğin 1982 yılı Şubat ayında Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu’nda İsrail’in Golan Tepeleri’ni ilhak ettiğini açıklamasını kınamış, İsrail’in “barışsever
bir devlet olmadığı” görüşünü savunan ve Güvenlik Konseyi’ni konuya ilişkin olarak gereken
önlemleri almaya çağıran karara ise “çekimser” kalmıştır. Buradan Ankara’nın, Şam’ın
Türkiye’ye karşı tutumundan o günlerde de pek memnun olmadığı anlaşılmaktaydı.
1982 yılı Haziran ayında İsrail’in Lübnan’ı işgal ederek Filistin Kurtuluş Örgütü’nü
(FKÖ) bölgeden çıkartmasına çok sert olmayan bir tepki gösteren Türkiye, aynı yılın Eylül
ayında Filistinlilere ait Sabra ve Şatila kamplarında İsrail’in sorumlu olduğu katliamı daha sert
bir üslupla kınamıştır. Bununla birlikte, Türkiye aynı dönemlerde Lübnan’da bulunan ve Türk
diplomatlara karşı terör eylemlerine girişen bazı Ermeni örgütlerine karşı İsrail ile işbirliği
yapmış, iki ülke kuvvetlerinin katıldıkları operasyonlarla bu örgütlerin karargâhları ortadan
kaldırılmış, çok sayıda militan etkisiz hale getirilmiştir. Bir başka deyişle, Türkiye 1980’lerde
İsrail-Filistin sorunu konusunda kendisine özgü bir tür denge politikası izliyordu.
1980’li yılların ortalarında dönemin Başbakanı Turgut Özal, İsrail’in Tunus’taki FKÖ
karargâhına saldırdığı dönemde, 1985 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne yaptığı gezide
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan ile İsrail-Filistin anlaşmazlığının çözümü
için görüşmüştür. Başbakan Özal bu yıllarda, genel anlamda Arap yanlısı olarak görülebilen,
fakat az yukarıda da işaret edildiği gibi, detayda Arap-İsrail dengesine dayalı bir bölgesel
politika izlemekteydi. Nitekim, bu gezide de İsrail ile temas kanallarını açık tutmaya özen
göstermiş, Yahudi Lobisi’nin önde gelen üyeleri ile de görüşmüş, tanıdığı Filistin Devleti
temsilciliğini hemen büyükelçilik düzeyine yükseltmemiş, bölgede İsrail’in varolma hakkını
kabul eden ünlü 242 sayılı ve 22 Kasım 1967 tarihli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
kararını da uzlaşma için bir kalkış noktası almaya devam etmiştir.
Bu birbiri ile çelişkin gibi gözüken politikalar konusunda Türkiye’nin önündeki en
önemli örnek, Mısır’ın bu dönemdeki konumu olmuştur. Gerçekten de, bu dönemde İsrail ile
barış anlaşması yapmış olan Mısır, Arap Ligi’ne yeniden kabul ediliyor ve de Yaser Arafat’ın
Kahire ziyareti ile de giderek mücadelesini siyasal düzleme çekmek isteyen Filistin Kurtuluş
Örgütü ile ilişkilerini düzeltebiliyordu. Aynı İsrail-Filistin dengesini Türkiye de kurabilirdi.
1980’lerin ikinci yarısından itibaren Türkiye-İsrail ilişkilerinin giderek gelişme
göstermesinin çeşitli nedenleri vardır. Bunların başında, Türkiye’nin Amerika Birleşik
Devletleri ile ilişkilerinin bir önceki döneme oranla büyük ölçüde gelişme göstermesi,
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Ankara’nın buna paralel olarak Washington’ın Orta Doğu’daki en birincil müttefiki ile
ilişkilerde de belirli bir ilerlemeyi gerekli görmesi gelmekteydi. Nitekim, 1982 yılı Mayıs
ayında Türkiye’yi ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Alexander Haig
bu konuda ülkesinin dileğini açık bir şekilde ifade etmiştir.
Ayrıca, Türkiye ile İsrail arasındaki bu yakınlaşma için başka nedenler de vardı. Her
şeyden önce, o yıllarda Sovyetler Birliği’nin Orta Doğu’daki en önemli müttefiki olan Suriye
ile her iki ülkenin de ciddi sorunlarının olması yakınlaşmanın stratejik gerekçelerindendi.
Ayrıca, yine o yıllarda her iki ülke de bölgedeki terörist faaliyetleri önleme konusunda,
Amerika Birleşik Devletleri’nin de desteklediği bir zeminde çaba harcıyorlardı. Nitekim, o
yıllardaki Türkiye-İsrail yakınlaşmasının ilk önce terörist eylemlere yönelik olarak geliştirilen
istihbarat faaliyetlerindeki işbirliği şeklinde ortaya çıktığını söylemek mümkündür.
Ayrıca, Ankara’nın, Yunan ve Ermeni lobilerinin Amerika Birleşik Devletleri
Kongresi’nde Türkiye-karşıtı faaliyetlerini arttırarak sürdürdükleri bu dönemde, kendisi
doğrudan lobi faaliyetlerine girişmenin yanında, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi’ndeki
en güçlü lobi olan Yahudi Lobisi’nin desteğini alma sonucunu doğuracak Türkiye-İsrail
yakınlaşmasından da yararlanmak istediği anlaşılmaktadır.
Yine, bu yıllarda bölgede, gerek 1979 İran İslam Devrimi sonrasında Tahran’ın devrim
ihracı gerçekleştirmeye çalıştığı gerekse muhafazakâr Suudi Arabistan’ın bölgede İran’ın
etkisini azaltmak amacıyla Sünni İslamcı hareketleri desteklediği görüşleri yaygınlaşırken,
İslamcı hareketlerin hızla gelişmesi Türkiye’deki laik kesimleri ve silahlı kuvvetleri
endişelendirmeye başlamıştı. Öte yandan, bu yıllarda, PKK’ya verdiği destek yüzünden Suriye
ile ilişkileri giderek kötüleşen Türkiye’nin GAP nedeniyle Irak ile de ilişkileri giderek
bozulmaktaydı. Böylece, Türkiye bu proje ile ilişkili olarak ortaya çıkan su sorunu nedeniyle
Arap komşuları Suriye ve Irak ile 1990’da bir krize dönüşecek olan sorunlar yaşamaya
başlamıştır.
Bütün bu faktörler Türkiye’nin İsrail ile olan ilişkilerini geliştirmeye başlamasının
nedenlerini oluşturmaktadırlar. Nihayet Türkiye, 1960’lı yıllardan beri izlemekte olduğu Arapyanlısı politika karşısında başta Filistinliler olmak üzere Araplardan ciddi bir destek
görmemişti. Bazı Arap ülkeleri aşırı derecede Türkiye-karşıtı Birleşmiş Milletler kararlarına
çekimser bile kalmayıp “olumlu” oy kullanırken Rum tarafının yönetimindeki [Güney] Kıbrıs
Cumhuriyeti ve Yunanistan FKÖ’nün en yakın ilişkiler içerisinde bulunduğu ülkeler arasında
yer alıyorlar, Filistin kamplarında Türkiye-karşıtı silahlı gruplara gerilla eğitimi veriliyordu.
İlk başta, 1985-1986 yıllarında Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik temsil düzeyi
yükseltilmiş, daha önceki dönemlerde başladığı bilinen istihbarat örgütleri arasındaki işbirliği
oldukça belirginleşmiştir. Bu arada iki ülke Dışişleri Bakanları 1987 yılının Eylül ayında
Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları sırasında buluşmuşlardır. Yine bu sıralarda, 1987
yılı Ağustos ayında, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi’nde “Ermeni Soykırımı”
konusunda yapılan oylamada Yahudi Lobisi’nin Türkiye’nin yanında yer aldığı görülmektedir.
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Bununla birlikte, Türkiye İsrail-Filistin anlaşmazlığına ilişkin dengeli tutumunu
sürdürmüştür. 1986 yılında Tunus’ta sürgünde bulunan ve giderek siyasal mücadeleye ağırlık
vermeye başlayan Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat Ankara’ya geldiğinde, Filistin
halkının kendi kaderini tayin hakkının tanınması konusunda Türkiye’den destek mesajı
alıyordu. Ürdün Kralı Hüseyin’in, İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs üzerindeki
egemenlik haklarından Filistin halkı lehine feragat ettiğini açıklamasının ardından, 15 Kasım
1988 tarihinde sürgündeki Filistin Ulusal Konseyi’nin Cezayir’de Filistin Devleti’nin
kurulduğunu ilan etmesi karşısında Türkiye, bu devleti bazı Arap ülkelerinden bile önce, 15
Kasım 1988 tarihinde, yani bağımsızlığın ilan edildiği gün tanımıştır. 40 yıl önce “İsrail’i
tanıyan ilk Müslüman ülke” olan Türkiye, bu defa da “Filistin Devleti’ni ilk tanıyan NATO
üyesi” olarak dengeyi sağlıyordu. Uzun bir dönemden beri bölgede İsrail’in yaşama hakkı ile
birlikte Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını ve Filistin Kurtuluş Örgütü’nü “Filistin
halkının tek meşru temsilcisi” olarak tanıyan Türkiye açısından bu normal bir tutumdu.
Ayrıca, Orta Doğu coğrafyasında bu dönemde ortaya çıkan bazı gelişmeler de İsrailFilistin barışı konusunda iyimser bir havanın yaygınlaşmasına yol açmaktaydı. Nitekim, 1989
yılının Kasım ayında sürgündeki Filistin Ulusal Konseyi, İsrail’e bölgede yaşam hakkı tanıyan
22 Kasım 1967 tarih ve 242 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını kabul ederek
dolaylı yoldan İsrail’i tanıyor, terörü bir araç olarak görmediklerini açıklıyor, giderek İsrail ile
ilişkilerde “barış karşılığı toprak” anlayışına yöneliyordu. İlaveten, 1989 yılından itibaren Doğu
Avrupa’da ortaya çıkan gelişmeler ve bölge ülkelerinin giderek Sovyetler Birliği etkisinden
çıkışının ardından Çekoslovakya, Macaristan, Polonya ve Bulgaristan İsrail ile olan ilişkilerini
daha üst düzeye çıkartıyorlardı. Bütün bu bölge barışına katkıda bulunması beklenen gelişmeler
de, Türkiye’nin İsrail ve Filistin Kurtuluş Örgütü ile birlikte/aynı anda olumlu ilişkiler
geliştirme politikasının başarı şansını arttırıyordu.
1990 yılının Ağustos ayında Irak’ın Kuveyt’i işgali ile başlayan süreç bölgede, Türkiye
ve İsrail’in Amerika Birleşik Devletleri ile aynı saflarda, Irak’a karşı politika izlemesini de
beraberinde getirmiştir.

11.5.5. Türkiye-İslam Konferansı Örgütü İlişkileri
Nihayet Türkiye, Batı dünyası tarafından dışlanan 12 Eylül yönetiminin bu çerçeve
dışındaki arayışları paralelinde, 25-28 Ocak 1981 tarihlerinde Suudi Arabistan’da yapılan İslam
Konferansı Örgütü’nün Üçüncü Zirve Toplantısı’na Başbakan Bülent Ulusu düzeyinde, yani
ilk defa diğer ülkeler ile eşit düzeyde bir katılım gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede, kendisine
özgü bir uygulama ile, iç hukuk prosedürü tamamlanmadan örgüte üye olan Türkiye’nin bu
konumu ülkenin anayasal düzeni çerçevesinde tartışma konusu olmuştur. Diğer taraftan, Kıbrıs
Türk Toplumu adına bu toplantıda yer alan Kıbrıs Türk Federe Devleti Cumhurbaşkanı Rauf
Denktaş, ilk defa, “Kıbrıs Müslüman Türk Cemaati” değil de “Kıbrıs Türk Federe Devleti”
temsilcisi sıfatı ile kabul görmüştür.
9-14 Ocak 1984 tarihlerinde Fas’ın Kazablanka kentinde yapılan İslam Konferansı
Örgütü’nün Dördüncü Zirve Toplantısı’nda Türkiye, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren
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başkanlığında bir heyet tarafından temsil edilmiştir. Mısır’ın örgüt bünyesine geri döndüğü bu
toplantıda Cumhurbaşkanı Kenan Evren Konferans Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
1985 yılının Aralık ayında Kuzey Yemen’in başkenti San’a, 1986 yılı Ocak ayında ise
Fas’ın Fez kentinde gerçekleştirilen İslam Konferansı Örgütü Dışişleri Bakanları toplantılarının
ardından, 26-29 Ocak 1987 tarihlerinde Kuveyt’te gerçekleştirilen İslam Konferansı
Örgütü’nün Beşinci Zirve Toplantısı’nda ise, Türkiye’nin önerisi doğrultusunda, Bulgaristan
Türkleri ile dayanışma çağırısı yapılmıştır.

11.6. Türkiye’nin Doğu Bloku Ülkeleri ile İlişkileri
Bu “Yeni Soğuk Savaş” döneminde Türkiye’nin Doğu Bloku ülkeleri ile ilişkileri,
bloklararası ilişkilerin bir türevi olarak ortaya çıkmaktaydı. Buna paralel olarak da, bu yıllarda
Türkiye’nin Doğu Bloku ülkeleri ile olan ilişkileri hâlâ, bu blokun lideri Sovyetler Birliği ile
olan ilişkilerinin yoğunluğu ile doğru orantılı gözüküyordu.

11.6.1. Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri
1980’lerin ilk yarısında, uluslararası sistemdeki gerginlik çerçevesinde TürkiyeSovyetler Birliği ilişkileri de durgun bir görünümdedir. Taraflar arasındaki ilişkiler ancak,
Sovyetler Birliği’nde Mihail Gorbaçov’un iktidara gelerek, özellikle bloklararası rekabette bir
dizi önemli dönüşümü gerçekleştirmeye yönelmesiyle yeniden yoğunlaşmaya başlamıştır.
10 Kasım 1982 tarihinde Soğuk Savaş/Yumuşama dönemlerinin uzun süre görevde
kalan Sovyetler Birliği lideri, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Leonid
Brejnev’in ölümü ardından Moskova’da bir yönetim krizi ortaya çıkmıştır. Leonid Brejnev’in
ölümünden 11 Mart 1985 tarihinde Mihail Gorbaçov’un iktidara gelişine kadar iki yaşlı lider,
Yuri Andropov ve Konstantin Çernenko’nun kısa süreli liderlikleri belirgin bir yönetim
eksikliğine işaret ediyordu.
1980’li yılların başlarından itibaren Başbakan Turgut Özal’ın liderliğindeki Türkiye,
Başkan Ronald Reagan yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri ile yakın ilişkiler içerisinde
olmaya başlamasına paralel olarak Sovyetler Birliği ile olan siyasal ilişkiler açısından durağan
bir döneme girmiştir. 1980 yılında Ankara ile Washington yönetimleri arasında imzalanan
SEİA bu dönemin başlangıcını simgeliyordu. Özellikle, Sovyetler Birliği’nin komşusu
Afganistan’a müdahalesi ve işgali, bu ülkeyle komşu olan Türkiye’yi oldukça rahatsız etmiştir.
Sovyetler Birliği de, “Yeni Soğuk Savaş” döneminin başlaması ve Amerika Birleşik
Devletleri’nin bölgede Çevik Kuvvet oluşturma ve Türkiye’deki nükleer kapasitenin
arttırılması çabalarından rahatsız olmuştur. Bu konuları çeşitli zeminlerde Türkiye tarafına
ileten Sovyetler Birliği yetkililerine, bu konularda Türkiye’nin de çok gönüllü olmadığı
hissettirilmiştir. 25-27 Aralık 1984 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret eden Sovyetler Birliği
Başbakanı Nikolay Tikhanov’un temasları ve sonrasında imzalanan anlaşmalar iki ülke
arasındaki ilişkilerin, özellikle de ticari ilişkilerin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

286

Sovyetler Birliği’nde Mihail Gorbaçov’un iktidara gelmesinin ardından AnkaraMoskova ilişkilerinde bir canlanma görülmüştür. Bu çerçevede, 28 Temmuz 1986 tarihinde
Türkiye Başbakanı Turgut Özal Moskova’yı ziyaret etmiş, fakat yeni Sovyetler Birliği lideri
Mihail Gorbaçov ile görüşememiştir. Bu dönemde Moskova’daki Türkiye Büyükelçiliği’ne
sığınmış bir Bulgaristan Türkü olan Mustafa Süleymanoğlu sorunu çözülmüş, bir süredir sıkıntı
yaratan Karadeniz’de iki ülke arasındaki FIR (Flight Information Region-Uçuş Bildirim
Bölgesi) Hattı belirlenmiştir. 1989-1990 döneminde sürdürülen görüşmeler sonucunda ulaşılan
AKKA (Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması-Conventional Armed Forces in Europe
Treaty/ CFE) sürecinde de, Sovyetler Birliği esas olarak Türkiye’nin taleplerine uygun bir
tutum takınmıştır.
1990 yılı başlarında Azerbaycan’da çıkan olayları Sovyetler Birliği askeri gücünün
şiddet kullanarak bastırması sırasında Ankara, konuyu Sovyetler Birliği’nin bir iç sorunu olarak
gördüğünü açıkça ortaya koyuyordu. Bununla birlikte, Mihail Gorbaçov’un son dönemlerinde
Sovyetler Birliği’nin bir parçası olarak Türk kökenli federe cumhuriyetlerin önde gelen
yöneticileri Türkiye ile yakın ilişkiler geliştirmeye başlamışlardı.
Mihail Gorbaçov’un iktidarının son yılında Turgut Özal, bu defa Türkiye
Cumhurbaşkanı olarak 11-16 Mart 1991 tarihlerinde Sovyetler Birliği’ne giderek Sovyet lideri
ile uzunca bir görüşme yapmıştır. Özal bu sıralarda, Sovyetler Birliği denetimi altındaki Orta
Asya Türk toplumları ile bir süre daha bu çerçevede iyi ilişkiler geliştirilebileceği kanısındaydı.

11.6.2. Balkan Ülkeleri ile İlişkiler
Türkiye’de 1980 yılında iktidara gelen askeri yönetimin lideri ve sonradan
Cumhurbaşkanı olan Kenan Evren, Batı Avrupa’dan pek ilgi görmezken, Sofya, Belgrad ve
Bükreş gibi başkentlerde oldukça sıcak karşılanıyordu. Fakat, 1984 yılı Aralık ayından itibaren,
Bulgaristan yönetimi ülkedeki Türk azınlığa karşı bir asimilasyon kampanyası başlatınca
Türkiye-Bulgaristan ilişkileri aniden ve ciddi bir biçimde bozulmuştur. Bulgaristan nüfusunun
%10’u civarında, yaklaşık 1,5 milyonluk bir kitleyi temsil eden Türkler, yüksek nüfus artış
oranlarıyla Bulgaristan yönetimlerinin endişe kaynağıydı. Ayrıca, Türkiye’nin 1974 Kıbrıs
Harekâtı döneminden beri bu endişe daha da artmıştı.
Bulgaristan’daki Todor Jivkov yönetimi, özellikle 1985 yılı başlarından itibaren
ülkedeki Türklerin asimilasyonunun sağlanması amacıyla isimlerinin değiştirilmesi,
ibadetlerinin engellenmesi, Türkçe konuşmalarının yasaklanması gibi önlemler çerçevesinde
azınlık üzerinde yoğun bir baskı politikası uygulamaya başladı. Türkiye Hükümeti, 22 Şubat
1985 tarihinde Bulgaristan’a bu uygulamaların durdurulması ve konunun iki ülke arasında
görüşülmesini isteyen bir nota verdiyse de herhangi bir sonuç alınamadı. Türkiye’nin
gerektiğinde Bulgaristan Türklerinin yeni bir göçünü kabul edebileceğini açıklaması da 1989
yılına kadar bir karşılık bulmadı. Zira böyle bir durumda Bulgaristan tarımında ciddi bir sorun
ortaya çıkabilirdi. Türkiye’nin, Bulgaristan’a Sovyetler Birliği’nin yeni lideri Mihail Gorbaçov
aracılığıyla baskı uygulama çabası da herhangi bir sonuç vermedi.
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Bunun üzerine, Türkiye konuyu başta NATO ve İslam Konferansı Örgütü olmak üzere
çeşitli uluslararası platformlara taşımaya başladı. NATO içerisinde özellikle Amerika Birleşik
Devletleri ve İngiltere’nin konuya ilişkin olarak dikkatleri çekilirken, 6-10 Ocak 1986 tarihinde
Fas’ın Fez kentinde gerçekleştirilen İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda
Bulgaristan’da yaşayan Türklere yönelik olarak bu ülkede uygulanan baskıcı politikaların sona
erdirilmesi çağrısı yapılmış, konuya ilişkin araştırma yapılması kararı alınmış ve bir Temas
Grubu oluşturulmuştur. Bu Temas Grubu, 21-25 Mart 1988 tarihlerinde Ürdün’ün başkenti
Amman’da yapılan Dışişleri Bakanları Toplantısı’na sunduğu raporda, durumu Türkiye’nin
ortaya koyduğu anlayışa yakın bir biçimde analiz ederek Bulgaristan Hükümeti’ni uygulamaları
durdurmaya çağırmıştır. Yine, çeşitli uluslararası örgüt temsilcilikleri konuya ilişkin olarak
Bulgaristan Hükümeti’nin uygulamalarını açıkça eleştiren raporlar yayınlamaktaydı. Tüm bu
girişimlerin, somut bir sonuç doğurmasalar da Bulgaristan Hükümeti’ni rahatsız ettiği
söylenebilirdi.
1989 yılı Haziran ayında Sofya yönetimi, Bulgaristan’daki bütün Türklerin Türkiye’ye
göçünü kabul edeceğini açıklamıştır. Bunun üzerine, Bulgaristan’dan Türkiye’ye yoğun bir göç
dalgası başlamış, bu kadar büyük bir göçe hazırlıklı olmayan Türkiye bir süre sonra sınırları
kapatmak zorunda kalmıştır. Hatta bu hazırlıksızlık nedeniyle Türkiye’ye gelen Türklerden
100.000’in üzerindeki bir kesimin yeniden Bulgaristan’a geri dönmeleri sözkonusu olmuştur.
İşte tam bu dönemde, 9 Kasım 1989 tarihinde Bulgaristan’da Todor Jivkov’un
iktidardan uzaklaşmak zorunda kalmasıyla durum Türkiye ve bu ülkedeki Türkler açısından
nispeten daha kolay göğüslenebilir bir noktaya gelmiştir. Nitekim, dönemin Türkiye Dışişleri
Bakanı Mesut Yılmaz yeni Bulgaristan Dışişleri Bakanı Boyko Dimitrov ile 9 Ocak 1990
tarihinde Kuveyt’te biraraya geldiğinde, konuya ilişkin somut bir sonuç alınamamakla beraber
bir diyalog zemini oluşmaya başladığı görülmüş, tam bu sırada Bulgaristan makamları
Türklerin Slav ismi alma zorunda olmadıklarını açıklamıştır.
Bu dönemde Yunanistan’da iktidara gelen Andreas Papandreu ve onun partisi PASOK,
NATO içerisinde kalmakla beraber ülkesine tehdidin kuzeyden değil doğudan geldiğini
söylemekte, tüm dış politikasını Türkiye-karşıtlığı üzerine kurmaktaydı. Dolayısıyla, Atina bu
fırsatı kaçırmadı ve önce Bulgaristan Cumhurbaşkanı Todor Jivkov’un 1981 yılında “İkinci
Stoica Planı”ndan esinlendiği, bu örnekte de olduğu gibi arkasında Sovyetler Birliği olan
“Balkanlar’ı Nükleer Silahlardan Arındırma Projesi”ni 1985’ten sonra açıkça desteklemeye
başlamıştır. Nihayet, Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu 1986 yılının Eylül ayında
Sofya’ya giderek “Yunanistan-Bulgaristan Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği
Deklarasyonu”nu imzalamıştır. NATO ve Varşova Paktı üyesi iki ülkenin imzaladıkları bu
deklarasyonda hedefin Ankara olduğu ortadaydı. Nitekim, 1987 Ege Krizi sırasında Yunanistan
Dışişleri Bakanı Karolas Papulyas Sofya’ya giderek Cumhurbaşkanı Todor Jivkov ile görüş
alış-verişinde bulunuyordu. Hâlâ blok politikasına sıkı sıkıya bağlı olan Türkiye, Yunanistan’ın
bu açılımına Arnavutluk ve Romanya ile yakınlaşarak cevap verememiştir.
II. Dünya Savaşı sonrasında bütün Balkan ülkelerinin Dışişleri Bakanları ilk defa 24-26
Şubat 1988 tarihinde Belgrad’da biraraya geldiler. Taraflar, ekonomi, insani sorunlar,
ulaştırma, kültür, çevre vb. konularda işbirliği yapmayı amaçlamaktaydılar. Toplantıların
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ikincisi, 24-25 Ekim 1990 tarihinde Tiran’da yapıldı. Bu toplantıda da, toplantıların düzenli
hale getirilmesi kararlaştırılıyordu. Ardından Yugoslavya’da başgösteren kriz bu sürecin
aksamasına yol açmıştır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde, önce giderek çözülmekte olan iki kutuplu sistemin başlangıçta gergin olan
yapısının, Sovyetler Birliği’nde Mihail Gorbaçov’un iktidara gelmesiyle birlikte ortaya çıkan
yeni yönetim anlayışı ile birlikte nasıl ortadan kalkmaya doğru evrildiğini gördük. Ardından
aynı dönemde ülkenin dış politikasının üzerinde oluştuğu iç zemin incelendi. Dış politikanın
üzerinde cereyan ettiği bu zeminlerin ele alınmasından sonra, 1980’li yıllardaki Türk dış
politikasının çeşitli ülke ve bölgelere yönelik uygulamalarına değinildi. Bu açıdan Türkiye’nin
ABD ve Batı Avrupa ülkeleri ilişkileri, Ortadoğu coğrafyasına dönük dış politikaları, Sovyetler
Birliği ve bazı Balkan ülkeleri ile ilişkili politikaları ele alınarak değerlendirildi. Bu bağlamda
Türkiye’nin bu dönemdeki dış politika özellikleri ele alındı.
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Bölüm Soruları
1)

Ronald Reagan ABD Başkanı olmadan önce;

a)

Turizimci

b)

Büyükelçi

c)

Önceki Başkan J. Carter’ın Yardımcısı,

d)

Stratejist

e)

Hiçbiri

2)

Turgut Özal hangi ABD Başkanı ile yakın bir kişisel dostluk kurmuştu?

a)

Jimmy Carter

b)

Bill Clinton

c)

George H. W. Bush

d)

Reagan

e)

Hiçbiri

3)

Özellikle sembolik açıdan 1989 yılının en önemli olayı hangisidir?

a)

ABD’ye yönelik olarak gerçekleştirilen terör eylemi

b)

Berlin Duvarı’nın yıkılışı

c)

Yunanistan’da PASOK’un iktidara gelişi

d)

Gorbaçev’in parti başkanı olması

e)

Hiçbiri

4)

Turgut Özal’ın Anavatan Partisi hangi yıl ilk defa seçimleri kazanmıştır?

a)

1983

b)

1987

c)

1984

d)

1989
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e)

Hiçbiri

5)
1980’li yıllarda Türkiye’de Turgut Özal Başbakan iken Yunanistan’da
çoğunlukla kim Başbakandı?
a)

Andreas Papandreu

b)

Dora Bakoyannis

c)

Yorgo Rallis

d)

Teodoros Pangalos

e)

Yorgo Papandreu

6)
Dönemin Başbakanı Turgut Özal Avrupa Topluluğu’na hangi yıl üyelik
başvurusunda bulunmuştur?
a)

1989

b)

1987

c)

1986

d)

1985

e)

Hiçbiri

7)
1980’lerin büyük bir bölümünde BM Genel Sekreteri olarak o dönemde Kıbrıs
sorununun çözümü ile ilgilenen kimdir?
a)

Butros Gali

b)

Kofi Annan

c)

U’thant

d)

Peres de Cuellar

e)

Hiçbiri

8)
1980’lerde Yunanistan’daki Türk Cemaatinin haklarını korumaya çalışan, bu
amaçla Yunanistan Parlamentosuna da giren kimdir?
a)

Dr. Bahattin Hasan

b)

Dr. Sadık Ahmet

c)

Mehmet Şerif
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d)

Ahmet Doğan

e)

Hiçbiri

9)

İran-Irak arasındaki savaş hangi yıl sona ermiştir?

a)

1989

b)

1988

c)

1986

d)

1983

e)

Hiçbiri

10) Bu dönemde Türkiye-Suriye arasındaki su sorunu esas olarak aşağıdaki
nehirlerden hangisidir?
a)

Kızılırmak

b)

Dicle

c)

Fırat

d)

Meriç

e)

Hiçbirisi

Cevaplar
1)d, 2)c , 3)b, 4)a, 5)a, 6)b, 7)d, 8)b, 9)b, 10)c
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12. SOĞUK SAVAŞ ERTESİNDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI
1990-2000
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Türkiye için 1991 yılı, uluslararası sistem açısından 1945 yılına benzer bir ortam
değişikliği noktasıdır. 1991 sonrası dönemde uluslararası sistemde meydana gelen radikal
değişme, blokların ortadan kalkması ve bölgeselliğin giderek önem kazanması; teknolojideki
ve özellikle de iletişim teknolojisindeki başdöndürücü gelişme ile beslenen, toplumsal yaşamın
hemen her boyutunda kendisini hissettiren küresellik ve karşılıklı bağımlılık olgularının yeni
döneme damgasını vurması gibi gelişmeler, tüm diğer ülkelerin olduğu gibi Türkiye’nin dış
politika ortamında da ciddi değişikliklere neden olmuştur ve halen de olmaktadır. Bu çerçevede
aşağıda, bu kavşaktaki Türk dış politikasının nereden gelip nereye gittiğini, hangi türden ulusal
ve uluslararası ortamlarda dış politika oluştururken Soğuk Savaş sonrasında bu süreci hangi
türden ortamlarda gerçekleştirmek durumunda olduğunun genel bir değerlendirmesi
yapılmaktadır. Bir başka deyişle, böylece bu bölümün hemen sonrasındaki iki bölümde
detayları incelenecek konu başlıklarının daha iyi anlaşılması açısından bir zemin hazırlanması
sözkonusu olacaktır.
Bu bölümde ayrıca, Soğuk Savaş sonrasında, 1990’lı yıllardaki Türk dış politikasının
üzerinde oluştuğu uluslararası sistemi, bu sistemin genel özelliklerini ele alacak ve ardından da
yine bu dış politikanın üzerinde oluştuğu ülke içi siyasi koşulları analiz edeceğiz. Bu, dış
politikanın üzerinde oluştuğu yapının incelenmesinin ardından da, bu dönemde ortaya çıkan dış
politika uygulamaları, çıktıları belirli bazı başlıklar çerçevesinde ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sovyetler Birliği’nin ve Doğu Bloku’nun çöküşünü hangi etkenler hazırladı?

2)

Yeni uluslararası sistemin yapısı nasıl adlandırılabilir?

3)

Günümüz dünyasında Türk dış politikasının en önemli sorunları hangileridir?

4)

1990’ların uluslararası siyasal sistemi nasıl bir yapıdadır?

5)

1990’ların uluslararası iktisadi sistemi nasıl bir yapıdadır?

6)

1990’ların Türkiyesi’nin önemli dış politika aktörleri kimlerdir?

7)

1990’ların Türkiye-ABD/Batı ilişkileri Soğuk Savaş dönemine göre farklı mıdır?

8)

1990’ların Türk dış politikasında en fazla gündem işgal eden komşu ülke/bölge

hangisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Soğuk Savaş nasıl sona
ermiştir?

Yaklaşık 50 yıl dünyada
hakim olan bir uluslararası
sistemin çöküş nedenlerini
anlamak

Konu ile ilgili okuyarak

Siyasi ve ekonomik güç
dengeleri nasıl
belirlenir?

Siyasi ve ekonomik güç
dengesi yapılarının Soğuk
Savaş döneminde ve
günümüzde nasıl olduğunu
görmek

Konu ile ilgili okuyarak

1990’ların uluslararası
siyasal sisteminin temel
özellikleri

1990’ların uluslararası siyasal
sisteminin yapısını, temel
özellikleri öğrenmek

İlgili
konuda
okuyarak,
konferans, panel gibi akademik
etkinliklere dinleyici olarak
katılarak

1990’ların Türkiyesi’nin
dış politika yapımcıları,
aktörleri

1990’ların Türkiyesi’nin dış
politika yapımcıları olan
liderler ve diğer aktörler
hakkındaki genel bilgiler
edinmek

İlgili
konuda
okuyarak,
konferans, panel gibi akademik
etkinliklere dinleyici olarak
katılarak

1990’ların Türkiyesi’nin
Batı dünyası ile ilişkileri

1990’ların Türkiyesi’nin Batı
dünyası ile ilişkilerinin nitelik
değiştirip değiştirmediği
konusunda bilgi sağlamak

İlgili
konuda
okuyarak,
konferans, panel gibi akademik
etkinliklere dinleyici olarak
katılarak

1990’ların Türk dış
politikasında en fazla
yer tutan
ülkeler/bölgeler

1990’ların Türk dış
politikasında en fazla yer
tutan ülkeler/bölgeler
hakkında genel bilgi edinmek

İlgili
konuda
okuyarak,
Almanaklar,
Ansiklopediler,
haber bültenleri aracılığıyla ele
alınan
ülkeler/bölgeler
hakkında bilgi sağlayarak
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Anahtar Kavramlar


Uluslararası sistem



Soğuk Savaş



Süreklilik/değişim



İç politik ortam



Batı dünyası



Komşu bölgeler



Alt-sistem
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12.1. Soğuk Savaş Dönemi Nasıl Sona Erdi?
Bir ülkenin dış politikasının doğrusal geliştiği, süreklilik arzettiği dönemler olduğu gibi,
belirli bir kırılmaya uğradığı, önemli ölçüde farklılaştığı dönemler de olabilir. 1991 yılında
Sovyetler Birliği’nin dağılması neticesinde Soğuk Savaş koşullarının yaratıcısı iki kutuplu
sistemin sona ermesi de, birçok ülke için olduğu gibi Türk dış politikası açısından da bu ikinci
kategoridendir. İşte bu nedenle, içerisinde bulunduğumuz dönemi sağlıklı bir biçimde
değerlendirebilmek için Soğuk Savaş’ın son dönemlerini hatırlamak, bu dönemdeki Türk dış
politikasının üzerinde oluştuğu uluslararası ve ulusal koşullara ve dönemin Türk dış politikasına
kısaca bir gözatmak yerinde olacaktır.
Önceki yıllarda kendisini hissettiren yumuşama dönemi, 1979 yılında Sovyetler
Birliği’nin Afganistan’ı işgali ve aynı dönemde blok liderlerinin Uzakdoğu’daki VietnamKamboçya çatışmasında, Polonya’daki gelişmelere ilişkin tartışmalarda hep karşı saflarda yer
almaları ile sona ermiştir. İlâveten, bu durum Ronald Reagan’ın Amerika Birleşik Devletleri
Başkanı olması ile daha da belirginleşmiştir. Böylece ivme kazanan Amerika Birleşik
Devletleri-Sovyetler Birliği gerilimi, askeri-stratejik anlamda geçerli olan “gevşek iki kutuplu”
sistemin sıkılaşmasına neden olmuştur. “Reagan Doktrini” olarak bilinen ve Amerika Birleşik
Devletleri’nin dünyadaki bütün anti-komünist ve anti-Sovyetik hareketlere aktif desteğini
içeren anlayış, bu dönemin Amerika Birleşik Devletleri dış politikasına hâkim olmuştur.
Bu perspektiften bakıldığında “Yeşil Kuşak” anlayışı çerçevesinde, anti-Sovyetik
nitelikli ve/veya Batı ile iyi ilişkiler içerisinde olan ılımlı İslam ülkeleri desteklenmeliydi.
Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır gibi ülkeler bu kategoride addediliyordu. O dönemde
aşırı İslam’ı Batı-karşıtı İran temsil ediyordu. Bu genel anlayış çerçevesinde, örneğin
Afganistan’da Müslüman gerillâlara, Nikaragua’da Kontralar’a, Kamboçya’da Kızıl Kmerler’e
destek anlamına gelen bu politika aktif Amerika Birleşik Devletleri katkısıyla oluşuyordu.
Öte yandan, Başkan Ronald Reagan’ın uygulamaya koyduğu Stratejik Savunma
Girişimi ya da popüler adıyla Yıldız Savaşları Projesi ile daha da tırmanan gerginlik sonucunda,
“Yeni Soğuk Savaş” sözleri edilmeye başlanmış, insanları “1950’lerin gergin ortamına dönme
endişesi” sarmıştır.
Sovyetler Birliği’nde yaşlı Leonid Brejnev’in 1982 yılında ölmesi ve onun yerine geçen
yine yaşlı Yuri Andropov ile Konstantin Çernenko’nun da kısa süren iktidarlarının ardından
ölmeleri üzerine, 1985 yılında 54 yaşındaki Mihail Gorbaçov iktidara geldi. Batı’ya karşı
yumuşak bir yaklaşım ve içeride de sistemi reforme etmek olarak belirginleşen politikalarını
uygulamaya başladı. Bu dönemde Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ile füzeler
krizini çözmüş, Afganistan’dan çekilmiş, Doğu Avrupa’daki askeri varlığını azaltmaya
yönelmiştir. Ülkede gözlenmeye başlanan liberalleşme ve reform anlayışı tüm Sovyet
Bloku’nda kendini hissettirmeye başlamıştır. Kısmen Gorbaçov’un kendisinin Sovyetler
Birliği’nin toplumsal yapısında gerçekleştirmeye çalıştığı değişiklikler sonucunda (ki kendisi
bunları net bir biçimde formüle etmemiş, edememiştir) kısmen de süreç sırasında uluslararası
sistemde meydana gelen gelişmelerin etkisiyle, önce Doğu Avrupa ülkeleri birer birer Sovyetler
Birliği’nin etki alanı dışına çıkmışlar ve Varşova Paktı çökmüş, ardından Baltık ülkelerinin
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kopmasıyla başlayan federasyonun çözülme süreci, 1991 yılı sonunda Mihail Gorbaçov’un
istifası ve Sovyetler Birliği’nin dağılması ile sonuçlanmıştır.

12.2. İki Kutuplu Dünya Neye Dönüştü?
İki kutuplu sistemin ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesinin ardından uluslararası
ilişkiler ve uluslararası politika konularının kapsamında da bazı değişiklikler olduğu; insan
hakları, azınlık, göç, çevre, enerji gibi klasik anlamdaki uluslararası ilişkiler literatürü içerisinde
pek fazla yer almayan bazı konuların da bu kapsamda önemli ölçüde varlık göstermeye
başladıkları görülmektedir. Bu durum, doğal olarak, Türk dış politikası üzerinde de çeşitli
açılardan yansımasını bulmuştur.
Her şeyden önce, ülke dış politikasını belirleyen dış dünyaya ilişkin değişkenler
alışılagelmişin dışında çeşitlenmiştir. Yaklaşık elli yıl, genellikle, ülke dış politikasını NATOVarşova Paktı ikileminin merceği ile gören Ankara bu perspektifi terkederek küresel ve
bölgesel politikaları bağdaştırmak gibi zorlu bir sorunla başbaşa kalmıştır. Komşu
coğrafyalarda ortaya çıkan yeni devletler, yeni yapılanmalar, bazen ülke dış politikasına
değerlendirilebilir zenginlikler katmakla beraber bazen de çelişkilerin, çapraz baskıların
kaynağını oluşturabilmektedirler.
Bu gelişmeler sonucunda ortaya çıkan, daha doğrusu çıkmakta olan uluslararası sistemin
temel özelliklerini belirlemek, tahmin etmek kolay değildir. Bununla birlikte, bazı genel
saptamalar yapmak, çok kalın çizgiler halinde de olsa bazı tahminlerde bulunmak mümkün
olabilir.
Her şeyden önce, artık uluslararası sistemin yapısını askeri-stratejik, siyasal, ekonomik
açılardan tek düzeyde ele almak her zaman kolay ve/veya mümkün değildir. Nitekim, günümüz
dünyasında örneğin Amerika Birleşik Devletleri ile Japonya’yı, Sudan ile Hong Kong’u,
uluslararası sistem içerisinde belirli bir yere oturtmak, sahip oldukları etki imkânlarına göre
sınıflandırmak gerektiğinde bu zorluk açıkça görülmektedir. “Süper Güçler”den ayakta kalan
Amerika Birleşik Devletleri’nin, “dünyanın en güçlü devleti” unvanına sahip olmasına rağmen,
uluslararası sistemde her düzeyde hiyerarşik bir yapı oluşturduğunu söylemek zordur. Eğer,
bugünün uluslararası sisteminde askeri/siyasî açıdan yumuşak bir piramidal bir hiyerarşiden
sözetmek mümkünse, en tepede Amerika Birleşik Devletleri’nin yer alması doğaldır. Bu
konuda, Amerika Birleşik Devletleri’nin liderliği açısından bazı tartışmalar varsa da, kanımca
Amerika Birleşik Devletleri’nin bu konumu hâlâ sürmektedir. Bu açıdan kullandığım temel
kriter, günümüz dünyasının herhangi bir yerinde ve ülkesinden hatırı sayılır bir uzaklıkta,
Amerika Birleşik Devletleri’nin son onyıllarda Irak’a yönelik olarak giriştiği askeri harekâtlara
benzer harekâtları gerçekleştirebilmektir.
Fakat, ülkelerin ekonomik/teknolojik kapasiteleri ve bunları harekete geçirebilme
yetenekleri açısından durum farklı olup, bu düzeyde çok merkezli bir yapıdan sözetmek
mümkündür. Nitekim, askeri/siyasi açıdan mevcut olduğunu söylediğimiz yumuşak bir
piramidal hiyerarşinin tepesine yerleştirdiğimiz Amerika Birleşik Devletleri, 1990-1991 Körfez
Krizi sırasındaki harekâtın ekonomik faturasını tek başına karşılamamış, karşılayamamış,
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Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Almanya ve Japonya finansörler arasında yer almışlardır. Bu
durum, Amerika Birleşik Devletleri’nin bu türden bir harekâtın tüm maliyetini üstlenebilecek
bir durumda olmadığını göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri hâlâ çok büyük bir
ekonomik güçtür. Ama, hâlâ dünyadaki en büyük ekonomik merkezlerden birisi olarak, fakat
artık sınırsız kaynaklara sahip olmadığı gibi, belki daha da önemlisi, halkı da diğer halklar gibi,
çoğunlukla bu türden maliyetleri yüklenmeye gönüllü değildir.
Sonuç olarak, Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemi, hiyerarşik ve çok merkezli ilişki
kalıplarının iç-içe geçtiği, birlikte fonksiyon gördüğü bir yapıya sahiptir denilebilir. Bu iki
düzey birlikte düşünüldüğünde, günümüz uluslararası sisteminin, Amerika Birleşik
Devletleri’nin “yönlendirici liderliği” altındaki bir güçlü devletler oligarşisi tarafından
belirlendiği, en azından denetlendiği söylenebilir. Bu oligarşinin içerisinde yer alan devletlerin
güçleri ve/veya güçlerinin bileşimleri birbiriyle aynı olmamakla beraber, hepsi de aynı kulübün
üyesi durumundadırlar. Bu durumda Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Çin Halk
Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, bu oligarşinin üyeleri olarak belirginleşmektedirler. Japonya, Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler de üyeliğe aday durumdadırlar. Dolayısıyla, günümüzdeki küresel ve bölgesel güç dengeleri de esas olarak bu aktörler tarafından
belirlenmektedir, belirlenecektir.

12.3. 1990’lı Yıllarda Uluslararası Ortam
Bu yıllarda yeni ortaya çıkan uluslararası sistemin adını koymak pek kolay değildi, hâlâ
da değildir. Bu yeni sistem için belki yapılabilecek ilk saptamalardan birisi, sistemde siyasî ve
ekonomik güç dağılımının birbiriyle örtüşen bir yapıda olmamasıdır. Bu yeni uluslararası
sistemde, bölgesel alt-sistemlerin ana sistemden özerklik dereceleri, bir önceki döneme göre
oldukça fazladır. Benzer bir durum, farklı derecelerde de olsa, Türkiye’nin komşu olduğu
Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya gibi alt-sistem diyebileceğimiz coğrafyalarda da
sözkonusudur.
İki kutuplu sistemin ve bu sistemin siyasî ortamını belirleyen Soğuk Savaş’ın sona
ermesinin ardından, dünyada sosyo-ekonomik anlamda ortaya çıkan kapitalist tek pazar
zemininde belirginleşen küreselleşme olgusunun öne çıktığı bu dönemde, ulusal devletin
bundan böyle var olup olamayacağı, var olacaksa nasıl bir dönüşüm geçireceği çeşitli
tartışmalara konu olmuştur. Konuya ilişkin çok net bir cevap için sanırım zaman henüz
erkendir.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılması ve bu ülkedeki sosyalist yönetim
biçiminin sona ermesi sonucunda ortaya çıkan yeni durum, uluslararası sistemde kırılma
şeklindeki bir değişikliği göstermektedir. Bu değişiklik nispeten ani, kısa bir zaman sürecinde,
önceden tahmin edilmesi pek mümkün olmayan bir biçimde ortaya çıktığından, diğer
değişikliklere oranla daha etkileyici ve daha sansasyonel bir nitelik taşımaktadır. Bu nedenle
uluslararası kamuoyunun büyük ilgisini çekmiş, birçoklarına göre XX. Yüzyılın ikinci yarısına
damgasını vurmuştur.
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1985 yılında Mihail Gorbaçov’un Sovyetler Birliği’nde yönetime gelmesiyle başlayan
sürecin iki temel sonucu ortaya çıkmıştır; Sovyet tipi sosyalizm modelinin çöküşü ve etnik
temele dayalı federatif yönetim biçimlerinde dağılma ya da ciddî krizlerin belirginleşmesi.
İlkin, önce Doğu Avrupa ardından da Sovyetler Birliği’nde meydana gelen
değişmelerle, 1917 Rus Devrimi ile başlayan ve çeşitli yön değiştirmelerle birlikte “Sovyet
Modeli” olarak 70 yılı aşkın bir süre varlığını sürdürmüş olan toplumsal örgütlenme biçimi
ortadan kalkmış, belki daha doğru bir ifade ile “model olma” özelliğini kaybetmiştir. Aslında,
hâlâ Çin Halk Cumhuriyeti, Küba, Kuzey Kore gibi bazı örneklerde, eski Sovyetler Birliği tipi
bir toplumsal örgütlenme biçimine şu veya bu oranda benzeyen uygulamalar sözkonusudur.
Bunların bazılarının değişmekte olduğunu ya da yakın bir gelecekte değişeceklerini söylemek
mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken, sözü geçen örneklerin eski Sovyetler Birliği gibi
bir model oluşturma durumunda olmadıkları, çoğunun kendilerine özgü birtakım uygulamalar
içerisinde bulundukları ve karşı karşıya kaldıkları sorunlara değişik çözümler aradıklarıdır.
İkinci olarak da, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya örneklerinde kendisini gösteren etnik
temele dayalı federasyonlar, bu tür yapıların “harcı” durumunda olan ideolojilerin ve/veya
liderliklerin zayıflaması, ortadan kalkması ile dağılmışlardır. Sovyetler Birliği örneğinde
nispeten yumuşak, Yugoslavya örneğinde ise çatışma dolu bir süreç içerisinde ortaya çıkan bu
gelişmelerin ilginç bir örneğini de, Çekoslovakya’nın çok yumuşak bir süreç içerisinde Çekler
ve Slovaklar arasında bölüşülmesi oluşturmaktadır.
Günümüz uluslararası sistemini anlamak açısından katalizör belirleyicilerin saptanması
da önemlidir. Bu açıdan yapılabilecek ilk gözlem, yeni uluslararası ortamdaki devletlerarası
ilişkilerde, dinsel temelli olanlar bir kenara bırakılırsa jeopolitik faktörlerin öneminde ise nispî
bir artmanın var olduğudur. Bunun yanında, ülkelerin maddî kapasitelerini oluşturan gücün
ekonomik/teknolojik bileşenlerinin önemi, gücün askeri/siyasî öğelerinin yanındaki yerini iyice
sağlamlaştırmıştır.
Öte yandan, oluşmakta olan uluslararası sistemin alt-sistemlerin hâkimiyetinde bir
görünüm kazanmakta olduğu söylenebilir. Alt-sistemlere ilişkin olay ve olguların tahlilinde,
eskiden olduğu gibi sorunları sadece Amerika Birleşik Devletleri-Sovyetler Birliği rekabeti gibi
sistemik bir temel belirleyici ile açıklamak, ona indirgemek artık pek mümkün değildir.
Örneğin, son dönemde, bir bölgesel alt-sistem olarak ele alabileceğimiz Orta Doğu’da meydana
gelen olayları irdelerken, yöredeki etnik ve dinsel mozaik, kendisine özgü bir dinamiğe sahip
mevcut güç yapısı gibi faktörler büyük önem kazanmaktadır. Balkanlar, Kafkasya, Güney Asya
gibi birçok başka alt-sistem niteliğindeki bölge için de benzer bir durumun geçerli olduğu
söylenebilir. Burada belirtilmesi gereken bir nokta da, yukarıdaki ifadede yer alan “kendisine
özgü bir dinamiğe sahip mevcut güç yapısı” ile işaret edilenin çoğu defa klâsik güç dengesi
modeline benzer bir yapı ve ilişki biçimi olduğudur.
Öte yandan, dünyada son onyıllarda belirginleşen etnik ve dinsel motivasyonlu
hareketliliğin etkisini bir süre daha sürdüreceği, Kuzey Amerika ve Avrupa’nın yanında Uzak
Doğu/Pasifik bölgesinin yeni bir güç odağı olarak daha da belirginleşeceği söylenebilir. Siyasal
akımlar ve yönetim biçimleri anlamında ise, kısa dönemde, çoğulcu Batı demokrasilerine ve bu
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paraleldeki siyasal düşünceye karşı ciddî bir alternatifin varlığından sözetmek güçtür. En
önemli rakip olan sosyalizmin “modeli” ortadan kalkmıştır. Üniformalı otoriter yönetimlerin
prestijlerinin de giderek azaldığı, toplumların dışa kapanmasının çok zor olduğu günümüzde bu
eğilimin daha da belirginleşeceği düşünülebilir. Bugün için mevcut durumlarından hoşnut
olmayanlar, liberal düşüncenin özgürlükçü temalarını karşı çıktıkları otoritelere karşı
kullanmaktadırlar. Etnik ve dini özgürlük temaları bu olgunun en belirgin örnekleridirler.
Günümüzden uluslararası sistemin geleceğine baktığımızda, ilk bakışta bir anlamda
birbirleriyle çelişkili gibi gözüken iki farklı sürecin beraberce gelişmesinin gelecek dönemlerde
de gündemde olacağı söylenebilir. Bu iki süreç, uluslararası sistemde beraberce var olan
ayrışma ve bütünleşme eğilimleridir.
Sovyetler Birliği ve Yugoslavya’nın dağılması ile belirginleşen ayrışma süreci, giderek,
sadece federatif yapıların sorunu olmaktan çıkıp üniter nitelikli devletleri de etkileyecek gibi
gözükmektedir. En azından, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya federasyonlarının çöküşü ile
ortaya çıkan yeni devletlerin kendileri, bu süreçten başı en fazla ağrıyacak birimler olmaya
adaydırlar. Nitekim, Azeri-Ermeni çatışması, Abhazların ve Osetlerin Gürcistan yönetimine
karşı ayaklanmaları, Rusya’daki Tatar ve Çeçenlerin özerklik/ bağımsızlık talepleri,
Ukrayna’nın Rusya ile sözkonusu olan Kırım ve “Doğu Ukrayna” sorunu, Moldova’daki Rus
azınlık ile yönetim arasındaki anlaşmazlık, konuya Sovyetler Birliği’nin mirasçıları açısından
verilebilecek örneklerden sadece bazılarıdır. Dağılan Yugoslavya Federasyonu’nun
mirasçılarının durumu ve bazılarının dramı ise ortadadır. Bu sorunların yakın bir gelecekte
hallolacağını ve/veya yerlerine yenilerinin ortaya çıkmayacağını düşünmek aşırı iyimserlik
olacaktır. Konuya ilişkin olarak uluslararası toplumun önünde duran en önemli, muhtemelen
hiçbir zaman çözülemeyecek sorun, “ulusların kendi kaderlerini tayini” ilkesinin
işlemselleştirilmesi, yani bu ilkenin hangi birimlere uygulanıp hangilerine uygulanamayacağı
konusunda nispeten genel kabul gören bir kriter ya da kriterler dizisine ulaşılabilmesidir. Bütün
bu söylenenlerle birlikte, uluslararası sistemdeki ayrışma sürecinin bugünkü süratiyle devam
etmeyeceği, varlığını sürdürmekle beraber ivmesini giderek kaybedeceği tahmin edilebilir.
Zira, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya federasyonlarının dağılması ile ortaya çıkan bu “ayrışma
şoku”na karşı (başta kendileri bu şok aracılığı ile ortaya çıkanlar olmak üzere) ilgili devletler
çeşitli çözümler üretip önlemler alacaklar, böylece eylem-tepki zinciri işlevini sürdürecektir.
Öte yandan, gerek kendisine özgü bir dinamikle gelişen Avrupa entegrasyonunun
yarattığı çekim gerekse dünyada kendisini hemen hemen her alanda hissettiren karşılıklı
bağımlılık olgusunun bir sonucu olarak, çeşitli düzeylerdeki bütünleşme çabalarının hız
kazanacağı düşünülebilir. Nitekim gelişmeler de bu yöndedir. Avrupa Birliği, son
genişlemesiyle birlikte 28 üyeli bir örgüt haline gelmiştir. Bu aşamada ise bazı Doğu Avrupa
ülkeleri ve Türkiye’nin örgüt üyeliği gündemdedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta,
örgütün entegrasyon amacına ulaşması ile genişlemesi olgularının (şu andaki görünüm
çerçevesinde) birbirlerine rakip bir nitelik taşıdıklarıdır. Birliğin kaderi biraz da bu ikileme
yönelik olarak üretilecek çözümlere bağlı olacaktır.
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12.4. 1990’lı Yıllarda Ulusal Ortam
1990 ve sonrasındaki dönemde Türkiye’nin dış politika zeminini anlamak için
başlangıç, 1990-1991 Körfez Krizi sırasındaki gelişmeler olarak alınmalıdır. Irak’ın 2 Ağustos
1990 tarihinde Kuveyt’i işgaliyle başlayan kriz sırasında, tam olarak Amerika Birleşik
Devletleri yanında Irak’a karşı bir politika izlenmesini arzulayan Cumhurbaşkanı Turgut
Özal’ın bu tutumu dönemin hükümeti üzerinde de oldukça etkili olmuştur. Bu çerçevede
Yıldırım Akbulut iktidarı tarafından, 12 Ağustos 1990 tarihinde TBMM’ye (Türkiye Büyük
Millet Meclisi) gönderilen ve kabul edilen tezkere ile hükümete, bir saldırı durumunda savaş
ilanı da dahil olmak üzere, silahlı kuvvetlerin başka ülkelere gönderilmesi ve başka ülkelerin
silahlı kuvvetlerinin ülkeye gelebilmesi konularında karar alabilme yetkisi tanınmıştır.
Özellikle bu kriz sırasında Cumhurbaşkanı Turgut Özal, o dönemdeki Başbakan
Yıldırım Akbulut Hükümeti’nin dış politika oluşturma inisiyatifine önemli ölçüde ortak olmuş,
hatta zaman zaman inisiyatifi ele alarak dış politikayı doğrudan oluşturmaya yönelmiştir. Bu
görünümüyle Türkiye’nin dış politika oluşturma süreci Fransa’nın yarı-başkanlık sistemi
uygulamalarıyla kıyaslanabilecek bir görünüm kazanmıştır. Milli Güvenlik Kurulu içerisinde
de etkisini kabul ettiren Özal özellikle, Dışişleri Bakanlığı bürokrasisi ve Dışişleri Bakanı’nı da
çoğu zaman dışlayan tutumuyla belirginleşmiştir. Özal, dış politikada bürokrasinin daha çok
savunmacı mantıkla davrandığını, oysa gerektiğinde silâhlı kuvvet kullanımı da dâhil olmak
üzere aktif bir tutum takınılması gerektiği görüşünü savunuyordu.
Bu dönemde, yeniden politika içerisinde yer alan yaşları ilerlemiş Süleyman Demirel ve
Bülent Ecevit, Türkiye siyasal hayatındaki dağınıklılık nedeniyle eski oy oranlarına
ulaşamıyorlardı. Genç liderler olarak ortaya çıkan Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz ise eskilerin
yerini dolduramıyorlardı. 17 Nisan 1993 tarihinde Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefat edince
Başbakan Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı olmuş, onun yerine de Tansu Çiller Doğru Yol
Partisi Genel Başkanı seçilmiştir. Demirel de Cumhurbaşkanı olarak dış politika ile aynen
Turgut Özal gibi yakından ilgilenmiş, bununla birlikte bu süreci dönemdaşı olan hükümetler ile
koordinasyon içerisinde sürdürdüğünden pek fazla bir soruna neden olmamıştır.
Tansu Çiller’in Başbakan olduğu 1993-1995 DYP-SHP koalisyonu döneminde ise
Çiller’in dış politikaya damgasını vurmak istemesi, koalisyonun küçük ortağından olan
Dışişleri Bakanlarının hemen hemen tümü ile sorunlar yaşamasını da beraberinde getirmiştir.
Bu dönem bakanlık tarihine “en sık bakan değiştirilen dönem” olarak geçmiştir. Bunun altında,
Başbakan Tansu Çiller’in dış politikayı doğrudan kendisinin yönetmek istemesinin, hemen her
konuya müdahale etmesinin yattığı söylenebilir. Bütün bu görünüm çerçevesinde, koalisyon
hükümetlerinin formüle ettiği dış politika tercihleri, çoğu zaman belirli bir perspektiften
yoksun, daha çok gündelik ve reaksiyoner nitelikte olmaktaydı.
1996 yılı Temmuz ayında Necmettin Erbakan’ın Başbakan olduğu Refah Partisi +
Doğru Yol Partisi (RefahYol) Koalisyon Hükümeti kurulmuştur. Yaklaşık bir yıl süren
hükümet dönemi boyunca dış politika uygulamalarında İslam ülkeleri ile ilişkiler genellikle
Başbakan Necmettin Erbakan, Batılı ülkeler ile ilişkiler ise genellikle Dışişleri Bakanı Tansu
Çiller tarafından sürdürülmüştür. 1996-1997 yıllarındaki Dışişleri Bakanlığı sırasında Tansu
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Çiller, bir yandan Dışişleri Bakanlığı’na gereken zamanı ayıramayan ve bakanlık örgütünün üst
düzey görevlileri ile tam bir uyum sağlayamayan bir bakan görüntüsü vermiş, diğer yandan da
Başbakan Necmettin Erbakan’ın “Dışişleri Bakanlığı’nı dikkate almama” politikasını
kabullenmek durumunda kalmıştır.
Bununla beraber, kısmen bu söylem ve projelerin hayata geçirilmelerindeki
imkânsızlıklar, kısmen Başbakan Necmettin Erbakan’ın bunları esas olarak seçmenine mesaj
vermek için ortaya atmış olması, bu dönemde Türk dış politikasında ciddi bir değişiklik ortaya
çıkmasının sözkonusu olmadığını göstermiştir.
Bu dönemde ordunun ülke politikasındaki rolü belirgin bir biçimde artmıştır. Ülkede
yaşanan siyasal ve ekonomik yolsuzlukların dışında görülen askerler, özellikle bu dönemde
PKK’ya karşı sürdürülen yoğun mücadelenin ardından Şemdin Sakık ve Abdullah Öcalan gibi
kişilerin yakalanmasıyla PKK karşısındaki başarının belirginleşmesi çerçevesinde önem
kazanmışlardır. Yine bu dönemde birbirleri ile yoğun bir siyasal çekişme içerisinde bulunan
siyasal liderlerin yarattığı siyasal boşluk, özellikle dağınık bir görünüm arzeden koalisyon
hükümetlerinin dış politika konularına yeterli bir donanımla yaklaşmaktan uzak bir performans
sergilemeleri de, askerlerin başta dış politika olmak üzere çeşitli konulara ağırlıklarını
koymaları ile sonuçlanmıştır.
1999 seçimleri sonrasında, Bülent Ecevit’in Başbakan olduğu DSP-MHP-ANAP
Koalisyon Hükümeti oluşturulmuştur. Aslında 1997 yılında oluşturulan koalisyonun bazı rol
değişiklikleriyle bir devamı niteliği taşıyan bu dönemde Dışişleri Bakanı İsmail Cem dış
politikaya ağırlığını koyuyordu. İsmail Cem Dışişleri Bakanı olarak uygulamadan sorumlu
olmanın ötesinde dış politika yapımında da en etkili kişi olarak belirginleşmiştir. Özellikle 1999
depremi sonrasında Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo
Papandreu dostluğunda simgeleşen Türkiye-Yunanistan yakınlaşması önem kazanmıştır.
Ayrıca, Türkiye’nin 1999 Helsinki Zirvesi’nde aday ülke statüsü kazandıktan sonra “Kopenhag
Kriterleri” çerçevesinde atılması gereken adımlar ve Avrupa Birliği ile bu çerçevedeki ilişkiler
ile Kıbrıs sorunu, bu dönemde Dışişleri Bakanlığı’nın karşısındaki en önemli konulardı.
Bakanlığın bu konulara ilişkin olarak zaman zaman koalisyonun farklı ortakları, askerler gibi
kesimler ile anlaşmazlıklar yaşadığı da görülmüştür. Bu dönemde, özellikle Avrupa Birliği
üyeliği konusunda karar alıcıları cesaretlendirmek amacıyla, aralarında gazetecilerin,
sanatçıların, yazarların da bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarının önemli ölçüde etki
uyguladıkları, başta iş çevreleri olmak üzere çeşitli kamuoyu odaklarının bu konuda oldukça
yoğun bir faaliyet gösterdikleri söylenebilir.

12.5. 90’lı Yıllarda Türkiye’nin Dış Politika Uygulamaları
Türkiye’nin bu dönemdeki bazı dış politika ilişkilerini bazı bölgelere, büyük ülke
gruplarına ilişkin olarak değerlendirebiliriz. 28
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12.5.1. Türkiye ve Batı Dünyası
İki kutuplu sistemdeki Soğuk Savaş mücadelesinin sonucunda galip gelen Batı Bloku
içerisinde yer alan Türkiye’deki karar alıcılar, kısa bir süre bu olumlu atmosfer içerisindeki
duyguları paylaşmışlardır. Fakat ardından bu durum yerini, başta Amerika Birleşik Devletleri
olmak üzere Batılı ülkeler nezdinde Türkiye’nin stratejik öneminin azalması düşüncesinin
yarattığı endişeye bırakmıştır. Aslında, 1990 yılında Saddam Hüseyin’in orduları Kuveyt’i işgal
edince, Türkiye’nin özellikle Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki stratejik önemi, özellikle
de Orta Doğu coğrafyası bağlamında yeniden gündeme gelmişti. Bununla birlikte, Soğuk Savaş
sonrasının dünyasında Türkiye’nin başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batılı ülkeler
nezdindeki prestijinin artık stratejik önemden daha çok (en azından ona ilaveten) başka
faktörlere dayanması gerektiği ortadaydı.
Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin bazı
temel konuları ortaya çıkmıştır. İlkin, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya coğrafyasında, önce
Varşova Paktı’nın, ardından da Yugoslavya ve çok daha önemlisi Sovyetler Birliği’nin
dağılması, bölgedeki dengeleri alt-üst ederek birçok çatışmaya yol açmış, çeşitli aşırılıkların
doldurmasından endişelenilen bir dizi güç boşluğunun, yeni arayışın ortaya çıkmasına neden
olmuştu. İşte bu coğrafyalarda, Batı tipi siyasal sistemi, bu bölgelerle olan bağları ile Türkiye,
Amerika Birleşik Devletleri için oldukça önemli bir partner görünümündeydi. İkinci olarak,
Amerika Birleşik Devletleri açısından, hem Batı dünyasına düzenli ve güvenli petrol arzının
sağlanması, hem dünyada faaliyet gösteren çeşitli radikal grupların önemli bir kısmının bu
coğrafyadan besleniyor olması, hem de Başkan Bill Clinton döneminin deyimiyle “Haydut
Devletler”in (Rogue States) başında gelenlerden Irak ile İran’ın “Çifte Çevreleme” (Dual
Containment) stratejisi ile sıkıştırılması politikasının uygulanması açısından büyük önem
taşıyan Orta Doğu bölgesine ilişkin konumu dolayısıyla, Türkiye dikkate değer bir ülkeydi. İşte
bu dönemde, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri birinci kategori konularda hemen hemen
mükemmele yakın bir işbirliği gerçekleştirmiş, buna karşılık ikinci kategoride ise bu her zaman
tam böyle olmamış, taraflar zaman zaman işbirliği yapmışlar zaman zaman ise aralarında çeşitli
sorunlar yaşamışlardır.
Avrupa Topluluğu’na tam üyelik başvurusunu iki kutuplu sistemin son yıllarında
yapmış olan Türkiye, ortaya çıkan büyük değişim sonrasında Avrupa Birliği adını kullanmakta
olan örgüte yönelik üyelik talebini yeniden gündeme getiriyordu. Fakat bu defa da, Soğuk Savaş
günlerinde pek fazla sözü edilmemiş olan “Türkiye’nin kültürel aidiyeti”, bir başka deyişle
“kimliği” giderek sıklıkla tartışma konusu olmaya başlıyordu. Ayrıca, Türkiye ile Avrupa
Birliği arasında Avrupa’daki yeni güvenlik anlayışı, Ermeni sorunu gibi konularda da ciddi
anlaşmazlıklar başgösteriyordu.

12.5.2. Türkiye ve Orta Doğu
Son onyıllarda Orta Doğu coğrafyası, Türkiye’nin bölgesel dış politika gündeminde
çoğu zaman birinci sırada olmuştur. Türkiye’nin bu bölgedeki geleneksel politikasının temeli,
Orta Doğu’nun Arap ülkeleri arasındaki çatışmalarda tarafsız kalmak, mümkün olduğunca bu
tür sorunların içerisinde yer almamak ve Batı ile askeri ve siyasi alanlarda yapılan işbirliğinin
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bölge ülkeleriyle olan ilişkilere olumsuz bir etkide bulunmamasına çalışmak ve bölgede İsrail
devleti kurulduktan sonra da Arap-İsrail anlaşmazlığında mümkün olduğunca dengeli bir
politika izlemek olarak özetlenebilirdi. Bu anlayış bu dönemde de özü itibariyle geçerliliğini
muhafaza etmiştir.
Bölge, petrol ve İsrail faktörleri dolayısıyla uluslararası sisteme ilişkin etkilere oldukça
açıktır. Bilindiği gibi, bölgenin petrol kaynakları özellikle Avrupa, Japonya, Çin Halk
Cumhuriyeti, Hindistan gibi bölge/ülke ekonomileri açısından büyük önem taşımakta, Amerika
Birleşik Devletleri’nin de bölgede “hayati çıkarları” bulunmaktadır. İsrail ise bölgede Batı ile
bir köprü niteliği taşımakta, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin siyasal ve ekonomik
hayatında Yahudi Lobisi’nin etkisi dolayısıyla çok önemli bir uluslararası gücü arkasına
alabilmektedir.
Sözkonusu dönemde Türkiye de bu durumu dikkate almak, bu açıdan sözkonusu olan
gereklilikleri bölgesel güç dengesi ilişkileri ile bağdaştırmak durumundaydı. Nitekim Türkiye
de 19 Aralık 1991 tarihinde, hem Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) hem de İsrail ile diplomatik
ilişkilerini Büyükelçilik düzeyine çıkarırken bu hassas dengeyi gözetmeye çalışmıştır.
Bunun ne kadar zor ne kadar karmaşık bir şey olduğu, Körfez Savaşı sonrasındaki
olayların gelişiminden kolayca çıkarsanabilirdi. Türkiye’nin bu yöreye ilişkin politikasının
bölgesel ve sistemik öğelerinin bağdaştırılabilmesi açısından Arap-İsrail çatışmasının sona
ermesi ve Irak’ın yeniden uluslararası sistem-içi bir ülke haline gelmesi büyük önem
taşımaktaydı. Mevcut yapı ve ilişkiler çerçevesinde birbirleriyle bağdaştırılması son derece güç
olan bu durumların birlikte gerçekleşmesi, Türkiye’nin Orta Doğu jeopolitiği açısından ideal
bir durumdu. Daha gerçekçi sayılabilecek bir hedef, bunların ikisinden birisinin
gerçekleştirilebilmesiydi. Amerika Birleşik Devletleri’nin 2003 yılında Irak’ı işgali ile başlayan
süreç bu durumu daha da karmaşıklaştıracaktır.
Bu dönemde Türkiye’nin İsrail ile işbirliğine yönelmesi, hem iki ülkenin uluslararası
sisteme ilişkin genel tercihlerine hem de bölge jeopolitiği çerçevesinde iki ülkenin çıkarlarına
uygundu. 1990 sonrasında göreve gelen hükümetler, Amerika Birleşik Devletleri faktörünü de
dikkate alarak, esas olarak İsrail ile yakınlaşmaya önem vermişlerdi. Bununla birlikte, özellikle
Bülent Ecevit’in Başbakan olduğu veya Demokratik Sol Parti’nin koalisyon ortağı bulunduğu
dönemlerde bu politika biraz farklılaşmıştır. Bülent Ecevit’e göre, özellikle de iki kutuplu
sistemin sona ermesinin ardından Türkiye “Bölge Merkezli Dış Politika Stratejisi”ni
uygulayabilirdi, uygulamalıydı. Bu stratejinin temelinde, Türkiye’nin Orta Doğu politikasının
Amerika Birleşik Devletleri’ne endeksli bir şekilde yürütülmeyip doğrudan ülkenin ve diğer
bölge ülkelerinin çıkarlarıyla uyumlaştırılmasının temel alınması esası yatmaktaydı. Bölgedeki
varlığının korunması temel ilkesi zemininde İsrail ile ilişkileri işbirliği çerçevesinde sürdüren
Bülent Ecevit Hükümetleri, Filistinlilerin haklarının korunması konusunda ise oldukça belirgin
bir hassasiyete sahiptiler. Filistin sorunu ve İsrail ile ilişkiler bu denklemin içerisinde
anlaşılmalıydı.
Bu dönemde bölgede Türkiye için bir diğer önemli odak da Irak’tı. Aslında, Bağdat’ta
kimin oturduğundan bağımsız bir jeopolitik analizde Türkiye ve toprak bütünlüğünü koruyan
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bir Irak doğal müttefiktiler. Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin gelişmesi için bu ülke
yönetiminden nispeten bağımsız bir öğe de, Irak toplumunun bölgedeki İslam ülkeleri arasında
en laik olanı olmasıydı. Nitekim, Türkiye ile Irak arasında geçmiş yıllardaki ilişkiler bu
analizleri destekler nitelikteydi. Özellikle dönem içerisinde Kuzey Irak’ta ortaya çıkan
gelişmeler bu gerekliliği daha da belirginleştirmekteydi. İran ile Suriye arasındaki Irak için de,
Türkiye benzer bir konuma sahipti. Bütün bu jeopolitik rasyonel, Saddam Hüseyin’in ihtiraslı
politikaları tarafından bozulmuştu. Bu nedenle Türkiye için, Irak’ın yeniden uluslararası
sistem-içi bir ülke olabilmesi büyük bir öneme sahipti. Bundan sağlayacağı yarar, sadece petrol
taşımacılığından sağladığı gelir ile ölçülemeyecek kadar yüksekti.
Bu dönemde Türkiye açısından Orta Doğu bölgesi ile ilgili bazı sorunların bulunduğu
bilinmekteydi. Gelecek yıllarda Irak’ın uluslararası sistemde ne türden bir rol üstleneceğinin
belirsizliği, bölgede çeşitli terör odaklarının barınması için uygun ortamların bulunması, Suriye
ve Irak ile su sorununun güncelliği kaybolmuş olsa da devam etmesi, bölgede kitle imha
silahlarındaki artış bunlardan başlıcalarıydı. Özellikle, bölgedeki otoriter rejimlerin elinde
sorumsuzca kullanılma ihtimali fazla olan bazı kitle imha silahlarının giderek yaygınlaşması,
bu dönemde Ankara için ciddi bir endişe kaynağıydı. Bölge ülkelerinin bazıları, başta nükleer
olmak üzere çeşitli kitle imha silahları geliştirme programlarını gizli bir şekilde
yürütmekteydiler veya en azından bu yönde ciddi şüpheler sözkonusuydu. Yine bu dönemde
bazı komşu ülkelerin gönderme araçları olarak da kısa menzilin ötesinde füzeler edinmek üzere
çaba gösterdikleri, bu amaçlarına belirli ölçüde de ulaştıkları bilinmekteydi.

12.5.3. Türkiye ve Balkanlar
İki kutuplu sistem döneminde Türkiye’nin bu kutupluluk olgusu dışında bir Balkan
politikasından sözetmek oldukça zordu. 1990 sonrasında ortaya çıkan gelişmeler neticesinde
durum değişmiş, bölgede, uzak geçmişte de olduğu gibi, karmaşık denge politikaları ortaya
çıkmaya başlamıştır. Bu ortamda bölgedeki “Osmanlı mirası” Ankara’nın bu coğrafyaya ilişkin
politikasını derinden etkiliyor gibi gözüküyordu.
Her şeyden önce, bölgedeki Osmanlı İmparatorluğu egemenliği döneminden kalma
Türkler ve genel olarak Müslümanlar, Ankara’nın Balkan politikasında dikkate almayı ihmal
edemeyeceği bir faktör olarak gözükmektedir. Bunun yanında, yüzünü Batı’ya çevirmiş olan
bir Türkiye’nin bölgenin politika ve güvenlik sorunlarıyla ilgilenmesi de kaçınılmazdı,
kaçınılmazdır. Özellikle o yıllarda, zaman zaman bölgedeki dengeleri Türkiye-karşıtı
inisiyatifler ile değiştirmeye yönelen bir Yunanistan’ın varlığı da hatırlandığında, Türkiye’nin
bölge ile yakından ilgilenmesinin önemi daha da belirgin bir biçimde ortaya çıkmaktaydı.
Bununla birlikte, konuyla yakından ilgilenmesinin bölge ve Avrupa ülkelerinde farklı
yorumlamalara neden olabileceğini düşünen Ankara, Balkanlar’daki çatışmalarda savunduğu
politikaların gerçekleştirilmesi için daima NATO, Birleşmiş Milletler gibi çok taraflı ve genel
kabul gören örgütlenmelerden yararlanılmasını ön plana çıkartmıştır.
Özellikle bu dönemde Türkiye’nin bölgeye yönelik politikalarının temel özelliklerinden
birisi de, Amerika Birleşik Devletleri’nin politikaları ile büyük bir paralellik içerisinde
olmasıydı. Yugoslavya’nın dağılması sürecinde Türkiye bu konuya ilişkin olarak Amerika
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Birleşik Devletleri ile oldukça benzer bir politika izlerken, bu durum ilk olarak BosnaHersek’teki iç savaşa yönelik tarafların tutumunda ortaya çıkmıştır. Öte yandan, her iki ülkenin
de Arnavutluk ile yakın ve olumlu ilişkileri sözkonusudur. Yine her iki ülke de Makedonya’nın
toprak bütünlüğünün korunmasından yanadır. Ve yine her iki ülke 1999 Kosova Krizi sırasında
da aynı saftaydılar.
Burada, bölgeye ilişkin olarak “Türkiye ve diğerleri”nin, birbirini besleyerek bir kısır
döngüye dönüşen bazı “karşılıklı algılamaları”na da işaret etmek gerekmektedir. Özellikle
hatırı sayılır Türk azınlıkların yaşadığı Bulgaristan ve Yunanistan için bu toplumlar, 70
milyonluk Türkiye’nin kendi üzerlerinde kuracağı bir baskı için araç olarak algılanmaktadırlar.
Özellikle 1974 Kıbrıs müdahalesi, bu ülkelerin sözkonusu düşüncelerinin pekişmesine neden
olmuştur.
1991 sonrasında Türkiye, Sofya ile ilişkilerini düzeltirken bu ülkedeki ve Batı
Trakya’daki Türklere olan ilgisini muhafaza etmekte, bünyesinde belirli bir Türk azınlığın
yaşadığı Makedonya ile yakınlaşmakta, Sancak ve Kosova Türkleri’nin haklarını dile
getirmekte, Bosna-Hersek sorunu ile çok yakından ilgilenmekte, İslam Konferansı Örgütü üyesi
olan Arnavutluk ile de sıkı bir işbirliği geliştirerek, özellikle de Yunanistan’ın Balkanlar’da bir
“İslam Ekseni” düşüncesine kapılmasına neden olmaktaydı. Sofya bu konuda farklı zaman
dilimlerinde farklı politikalar izlerken, Belgrad ve Moskova da Atina’nın bölgeye yönelik
endişelerini paylaşmaktaydılar. Bu görüş, Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebine mensup
sözkonusu ülkelerin kiliselerince de kabul görmekteydi.
Buna karşılık, Türkiye ise, Atina, Lefkoşa [Rum kesimi], Belgrad ve Moskova
arasındaki Ortodoks ortaklığına Ermenistan’ın da ilgi göstermesiyle, daha düşük ihtimaller
olmakla beraber, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan’ın da en azından potansiyel olarak bu
birlikteliğe aday olmalarıyla, bölgesinde bir “Ortodoks Ekseni” ile karşı karşıya olduğu veya
olabileceği hissine kapılmaktaydı.
Balkanlar’da sözkonusu olan bu “eksen” tartışmaları 1990’lı yılların ortalarından
itibaren giderek başlangıçtaki etkisini kaybetmiştir. Gerek Yugoslavya’nın dağılma sürecinin
belirli bir noktada tam bir barış ortamına olmasa da bir tür dinginliğe ulaşması, gerek bu
dönemden itibaren Yunanistan’da iktidarda bulunan PASOK’un ılımlı, dış politikada amaçlara
sertlik dışındaki yöntemlerle, daha çok “yumuşak güç” öğeleri ile ulaşmayı temel alan lideri
Başbakan Kostas Simitis yönetimindeki Atina Hükümeti’nin Arnavutluk, Makedonya ve
Türkiye ile sorunlu olan ilişkilerini düzeltmeye yönelmesi ve de gerekse Bulgaristan ve
Romanya’nın da üyeliğe giden yolda hem Avrupa Birliği ve hem de NATO perspektifli
politikalar izlemeye başlamaları bu türden bir sonucu doğurmuştur.
1990’ların ortalarından itibaren bölgede politika ve güvenlik sorunları nispi önemini
kaybetmiş, ekonomik sorunlar ön planda yer almaya başlamıştır. Bu açıdan bölgede daha çok
politika ve güvenlik sorunları ile ilgilenen Amerika Birleşik Devletleri ile benzer bir politika
izleyen Türkiye’nin konumunda bir zayıflama görülürken, giderek bölgede bir çekim merkezi
konumuna gelen Avrupa Birliği’nin üyesi bir ülke olarak bu örgütlenmenin “Güney Doğu
Avrupa”daki temsilcisi konumunda bulunan ve bu konumunu bölgedeki diplomamsisi
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açısından çok da iyi kullanan Başbakan Kostas Simitis’in liderliğindeki Yunanistan oldukça
etkin bir konuma gelmiştir. 1999-2002 yılları arasında Türkiye’nin Dışişleri Bakanı olan İsmail
Cem döneminde, bölgede ortaya çıkan bu türden gelişmeler çerçevesinde Türkiye ile
Yunanistan arasındaki ilişkiler normalleşirken, Ankara’nın daha gerçekçi bir rol üstlenimi ile
bir Balkan politikası geliştirmeye çalıştığı görülse de, gerek ülke içi gerekse uluslararası
konjonktür buna fazlaca bir imkân tanımamıştır.
Bu dönemde Türkiye, Avrupa Birliği’nin “Güney Doğu Avrupa” olarak adlandırmaya
başladığı bölgede, özellikle demokrasi ve insan hakları konusunda gelişmeler kaydedilmesi
amacıyla 1997 yılında Royaumont Süreci çerçevesinde oluşturduğu “Güney Doğu Avrupa
İstikrar Paktı” içerisinde yer alırken, yine hemen hemen aynı dönemde bölge ülkeleri arasında
ekonomik ve teknik konulardaki işbirliğini geliştirmek amacıyla Amerika Birleşik
Devletleri’nin inisiyatifi ile gerçekleştirilen “Güney Doğu Avrupa İşbirliği Girişimi”ne de
katılmıştır.

12.5.4. Türkiye ve Rusya/Orta Asya/Kafkasya
İki kutuplu sistemin geçerli olduğu Soğuk Savaş yıllarında sadece “Sovyetler Birliği”
başlığı altında yer alan coğrafya 1990’lardan itibaren artık Rusya Federasyonu, Orta Asya ve
Kafkasya gibi bazı alt-başlıklara ayrılabiliyordu. Bilindiği gibi, iki kutuplu sistem sona
erdiğinde, eski Sovyetler Birliği’nin hukuki mirasçısı, ardılı olarak Rusya Federasyonu kabul
görmüştür. Bir başka deyişle, 1991 öncesi dönemde Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında
aktedilmiş tüm anlaşmalara ilişkin hak ve yükümlülükler açısından muhatap artık Rusya
Federasyonu olmuştur.
Soğuk Savaş sonrası dönemde Sovyetler Birliği’nin hukuki ve siyasi mirasçısı
durumuna gelen Rusya Federasyonu artık Batı dünyası için birincil bir tehdit odağı değildi.
Ayrıca, NATO’nun genişlemesi, yıllardır Moskova’nın etkisindeki bazı Doğu Avrupa
ülkelerinin giderek Batı ile daha yakın siyasi ve askeri ilişkiler kurmaya yönelmelerini de
beraberinde getirmekteydi. Bu durumun Rusya’yı tepkisel bir konuma itmesini istemeyen Batı
ülkeleri “Barış İçin Ortaklık” projesini geliştirerek Moskova’nın (Ukrayna ile birlikte) Batı
savunma sistemi ile ilişkisini kurmaya yönelmişlerdir. Bu dönemde Türkiye de, Rusya ve
Ukrayna’nın NATO ile özel ilişkiler geliştirmesine olumlu yaklaşmakta, bununla birlikte Rusya
ile yakınlaşmada belirli bir noktada durulması gerektiğini düşünmekteydi.
Sovyetler Birliği’nin yıkılarak federasyonun dağılması üzerine Rusya Federasyonu ile
karadan sınırı kalmayan Türkiye, kısa bir süre için “kuzeydeki büyük komşu” sorununun artık
ortadan kalktığı gibi bir duyguya kapıldıysa da, bu yanılsama uzun sürmedi. Dağılmanın hemen
ardından, eski Sovyetler Birliği bölgelerinin büyük çoğunluğunda egemenliğini değilse de
etkisini yeniden kuran Rusya kendisini bu coğrafyada yeniden hissettirmeye başlıyordu; hem
de bu defa, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batılı ülkelerin sıkı bir denetimini
üzerinde hissetmeden.
8 Aralık 1991 tarihinde Rusya, Ukrayna ve Belarus tarafından temelleri atılan Bağımsız
Devletler Topluluğu’nun (BDT) kurucu anlaşması 21 Aralık 1991 tarihinde Alma Ata’da
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imzalanmıştır. 1993 yılında “Yakın Çevre” politikasını benimsemeye yönelmesine kadarki
dönemde, Batı ile iyi ilişkiler kurma yolunda çaba sarfeden ve liberal ekonomiye geçiş
sürecinde de buna esasen mecbur olan Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler nispeten
olumlu seyretmiştir. Buna karşılık, dönem içerisindeki siyasi ilişkilerde ise gelişmeler
genellikle olumlu değildir.
Bilindiği gibi, Türkiye’nin kuzeydoğu sınırlarını oluşturan bu bölgede üç komşu devlet
bulunmaktadır: Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan. Rusya Federasyonu biçimsel anlamda,
bölgede Türkiye ile kara sınırına sahip değildir. Fakat, 1991 sonrasında AKKA sınırlarını aşan
Rusya, özellikle Ermenistan’daki silahlı kuvvet konuşlandırmasıyla yeniden Türkiye ile “askeri
anlamda sınırdaş” olmuştur. Ele aldığımız dönemde Rusya’nın bölge politikasının temelinde,
bölgede varolan istikrarsızlık unsurlarını kendi amaçları doğrultusunda kullanmak, bu yolla
bölge devletlerini istediği yönde yönlendirmek vardır.
Bölgedeki önemli sorunların başında Azeri-Ermeni, Abhaz-Gürcü çatışması gibi
etnik/dini temelli anlaşmazlıklar gelmektedir. Ayrıca bölge, gerek kendi enerji kaynakları
gerekse enerji nakil güzergahları açısından önem taşımaktadır. Kazakistan, Türkmenistan ve
Özbekistan’daki petrol ve doğalgaz kaynaklarının Batı’ya ulaştırılmasının Kafkasya üzerinden
gerçekleşmesi Türkiye için gerek ekonomik gerekse stratejik açıdan çok önemlidir. Ayrıca,
Türkiye sınırları içerisinde önemli ölçüde Kafkasya kökenli vatandaşın bulunuyor olması da
Ankara’yı bölge ile ilgili gelişmelere karşı hassas bir konuma getirmektedir.
Öte yandan, Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye’nin arasındaki ticaret
geliştikçe Kafkasya (sadece İran üzerinden bölgeye ulaşmak imkânına sahip olabilen Türkiye
için) alternatif bir karayolu taşımacılığı güzergahı olarak da büyük bir önem taşımaktaydı.
Bütün bu ihtimaller, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin Rusya’ya olan bağımlılıklarını
azaltacağı için Türkiye açısından dikkate değerdi.
1996 yılının ortalarından itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nin bu bölgeye yönelik
ilgisinde görülen değişiklik çerçevesinde, Washington yönetiminin bu bölgedeki “hayati
çıkarları”ndan bahsetmeye başlaması ile birlikte Kafkasya’da yeni bir stratejik denge durumu
ortaya çıkmıştır. Bu stratejik denge anlayışı, bölgenin eski sahibi Rusya’nın, doğrudan olmasa
da dolaylı olarak bu konumunu yeniden elde etme girişimlerine karşı bir önlem niteliğindeydi.
Bu dönemde bölgede, Rusya, Ermenistan ve İran’ın karşısında Türkiye, Azerbaycan ve
Amerika Birleşik Devletleri saflaşması giderek belirginleşiyordu. Amerika Birleşik
Devletleri’nin bölge politikasının önemli başlıkları olarak, bölge devletlerinin bağımsızlık ve
toprak bütünlüklerinin (özellikle Rusya’ya karşı) korunması, İran’ın bölge politikalarının
engellenmesi, bölgedeki İslam radikalizmine karşı mücadele verilmesi, bölgede Batı pazarına
yönelik enerji kaynak ve yollarının güvenliğinin sağlanması sayılabilir.
Rusya’nın Kafkasya’da yeniden geçmişteki etkin pozisyonunu elde etme girişimlerine
karşı bölge devletlerinin kendi aralarındaki bazı girişimlerden de sözedilebilir. Azerbaycan ve
Gürcistan’ın girişimiyle, Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan, Moldova’nın katılımıyla GUAM
(Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan, Moldova) örgütlenmesi kararı 10 Ekim 1997 tarihinde ilgili
ülkelerin liderlerince alınmıştır. Zaman zaman Kazakistan ve Türkmenistan’ın da katıldığı bu
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birlikteliğin temel amacı, Rusya’nın bölgedeki etkisini arttırma aracı olarak görülen Bağımsız
Devletler Topluluğu’nun (BDT) girişimlerine karşı birlikte davranmak, bu çerçevede mümkün
olduğunca başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batılı devletlerin, özellikle de
NATO’nun desteğini sağlamaktı. 1998 yılı Ocak ayında, bölgeye ilişkin enerji kaynaklarının
naklinde Rusya güzergahlarına alternatifleri konuşmak amacıyla Türkmenistan’da
toplanmışlar, yine aynı yıl Rusya’nın tüm itirazlarına rağmen, 29 Ekim 1998 tarihinde
Türkiye’de bir araya gelmişler ve enerji hatları konusunda Bakü-Tiflis-Ceyhan güzergahına
olan desteklerini açıklamışlardır. 1999 yılında Özbekistan’ın da katılımıyla örgüt
(Özbekistan’ın İngilizce yazılışındaki baş harfi “U” olması nedeniyle) GUUAM adını
kullanmaya başlamıştır. Bu örgütlenmenin üyelerinden özellikle Azerbaycan ve Gürcistan’ın
sonraki yıllarda NATO ve Amerika Birleşik Devletleri’ne olan yakınlaşma eğilimi oldukça
belirginleşmiştir. Bir NATO üyesi olan Türkiye’nin, bu bölgesel örgütlenmenin bölgedeki Rus
etkisini sınırlandırma çabalarını Moskova’yı fazlaca karşısına almadan desteklemeye çalışması
doğaldır. Bölgede, özellikle Azerbaycan ve Gürcistan ile sınırlı yoğunlukta bazı askeri ilişkileri
sürdüren Türkiye, bu konuda Rusya’yı rahatsız etmemeye özen göstermekteydi.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bölümde, önce Soğuk Savaş sonrası dönemde Türk dış politikasının üzerinde
oluşacağı uluslararası sistemin ne türden bir yapıya dönüştüğü konusu ele alındı. Ardından aynı
dönemde ülkenin dış politikasının üzerinde oluştuğu iç zemin incelendi. Dış politikanın
üzerinde cereyan ettiği bu zeminlerin ele alınmasından sonra, 1990’lı yıllardaki Türk dış
politikasının çeşitli ülke ve bölgelere yönelik uygulamalarına değinildi. Bu açıdan Türkiye’nin
Batı dünyası ve Rusya ile ilişkileri, Orta Doğu, Balkanlar ve Orta Asya coğrafyalarına dönük
politikaları ele alınarak değerlendirildi. Bu bağlamda Türkiye’nin bu dönemdeki dış politika
özellikleri ele alındı.
Diğer ülkeler için olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti için de 1991 yılı, uluslararası sistem
açısından 1945 yılına benzer bir kopuş, ikinci bir paradigma değişikliği noktasıdır. 1991 sonrası
dönemde uluslararası sistemde meydana gelen radikal değişme, blokların ortadan kalkması ve
bölgeselliğin giderek önem kazanması; teknolojideki ve özellikle de iletişim teknolojisindeki
başdöndürücü gelişme ile beslenen, toplumsal yaşamın hemen her boyutunda kendisini
hissettiren küresellik ve karşılıklı bağımlılık olgularının yeni döneme damgasını vurması gibi
gelişmeler, tüm diğer ülkelerin olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politika ortamında da
ciddi değişikliklere neden olmuştur ve halen de olmaktadır.
Her şeyden önce, ülke dış politikasını belirleyen dış dünyaya ilişkin değişkenler
alışılagelmişin dışında çeşitlenmiştir. Yaklaşık elli yıl, genellikle, ülke dış politikasını NATOVarşova Paktı ikileminin merceği ile gören Ankara bu perspektifi terkederek küresel ve
bölgesel politikaları bağdaştırmak gibi zorlu bir sorunla başbaşa kalmıştır. Komşu
coğrafyalarda ortaya çıkan yeni devletler, yeni yapılanmalar, bazen ülke dış politikasına
değerlendirilebilir zenginlikler katmakla beraber bazen de çelişkilerin, çapraz baskıların
kaynağını oluşturabilmektedirler.
Bu çerçevede, ülke dış politikasında süreklilik ile değişim ikilemi belki de geçmişe göre
daha belirgin bir biçimde kendini hissettirmeye başlamıştır. Bu bağlamda, aynen 1945-1950
yılları arasında sözkonusu olduğu gibi, 1991-2000 döneminde de Türk dış politikasının dış
dünyada, uluslararası sistemde meydana gelen değişikliklere cevap verme, adapte olma
çabalarından sözedilebilir. Ekonomik durumun genellikle etkin, inisiyatif alan dış politika
uygulamalarına imkân verecek ölçüde olumlu olmadığı bir dönem olarak niteleyebileceğimiz
bu yıllarda, Türk dış politikasının genelde uluslararası gelişme ve belirleyicileri temel alan,
karar alma mekanizmasında çoğu zaman askerlerin de önemli rol oynadıkları bir biçimde
oluşturulduğu görülmektedir. “Lozan statükosuna bağlılık”, “yüzünü Batı dünyasına dönmek”
konularında gerek soyut düzlemde gerekse uygulama alanında pek fazla bir değişikliğin
gözlenmediği bu yıllarda “güvenlik endişesi” konusuna ilişkin olarak, uluslararası koşullar
çerçevesinde bir değişim yaşanmıştır. “Kuzeydeki Büyük Komşu”nun Sovyetler Birliği’nden
Rusya Federasyonu’na dönüşmesi, buna paralel olarak da (bazı Kafkas ülkelerindeki Rus
varlığı bir kenara bırakılırsa) Rusya ile doğrudan bir kara sınırı kalmaması Türkiye’nin tehdit
algılamasında da değişikliğe neden olmuştur. Her ne kadar, iki ülkenin Kafkasya ve Orta Asya
coğrafyasında giriştiği rekabet zaman zaman “eski günleri” hatırlatan bazı gerginliklere sahne
olmuşsa da, sonuçta, NATO’nun yeni tehdit algılamasıyla da paralel olarak, bu ülkeden tehdit
315

algılaması uzunca bir zaman sonra sözkonusu olabilen en düşük düzeylerden birisine inmiş, en
azından daha dolaylı (Ermenistan’a sağlanan Rusya desteği gibi) konulara ilişkin bir anlam
taşımaya başlamıştır. Nitekim bu yıllarda Türkiye’nin tehdit algılamalarında, özellikle 1999
yılına kadar Yunanistan ve Suriye daha öncelikli bir konuma gelmişlerdir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki ülkelerden hangisine etnik/dini temele dayalı bir federasyon
denilemez/denilemezdi?
a)

Almanya

b)

Eski Sovyetler Birliği

c)

Eski Yugoslavya

d)

Belçika

e)

Hiçbiri

2)
Aşağıdaki ülkelerden hangisi eski Sovyetler Birliği federasyonunun federe
devletlerinden birisi değildir?
a)

Ermenistan

b)

Letonya

c)

Moğolistan

d)

Özbekistan

e)

Gürcistan

3)

Saddam Hüseyin döneminde Irak Kuveyti ne zaman işgal etti?

a)

2003 yılının ortalarında

b)

1990 yılının yazında

c)

1994 yılının Nisan ayında

d)

2001 yılının Kasım ayında

e)

“11 Eylül 2001” sonrasında

4)

Turgut Özal hangi dönemde Türkiye Cumhurbaşkanlığı yapmıştır?

a)

1983-1987

b)

1989-1993

c)

1991-1993

d)

1989-1995
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e)

Hiçbiri

5)
1997-2002 yılları arasında Türkiye Dışişleri Bakanı olarak görev yapan İsmail
Cem Yunan mevkidaşlarından hangisi ile çok yakın bir diyalog süreci başlatmıştır?
a)

Antonis Samaras

b)

Dora Bakoyannis

c)

Yorgo Rallis

d)

Teodoros Pangalos

e)

Yorgo Papandreu

6)
ABD Başkanlarından Bill Clinton’ın “Çifte” Çevreleme” stratejisi hangi
devletlere karşı geliştirilmişti?
a)

İran ve Suriye

b)

İran ve Irak

c)

Irak ve Kuzey Kore

d)

Suriye ve Irak

e)

İran ve Kuzey Kore

7)
1990’lı yıllarda Bülent Ecevit’in Başbakan olduğu hükümetlerde Türkiye’nin
Orta Doğu bölgesine yönelik dış politikası aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tanımlanmaya
çalışılmıştır?
a)

Aktif tarafsızlık

b)

Sıfır sorun

c)

Pragmatizm

d)

Bölge merkezli dış politika

e)

İç işlere karışmama

8)
1990’ların sonlarına doğru Yunanistan’ın Balkanlar coğrafyasında üstünlüğünü
artırmasının en gerçekçi sebebi nedir?
a)

Bölgedeki Ortodoks ülkeler arası dayanışma

b)

Türkiye’nin politikaları

c)

Avrupa Birliği üyesi olmasının cazibesi
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d)

Bölge ülkelerine gerçekleştirdiği yardımlar

e)

Hiçbiri

9)
Bu dönemde Rusya Federasyonu’nun eski Sovyet coğrafyası üzerinde yeniden
etkin olmak için geliştirdiği görüş hangisidir?
a)

Yakın Çevre

b)

Bağımsız Devletler Topluluğu

c)

Barış İçin Ortaklık

d)

Atlantikçilik

e)

“Asya Asyalılarındır”

10)

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin GUAM örgütlenmesi ile bir ilgisi yoktur?

a)

Gürcistan

b)

Ukrayna

c)

Kırgızistan

d)

Azerbaycan

e)

Moldova

Cevaplar
1)a, 2)c , 3)b, 4)b, 5)e, 6)b, 7)d, 8)c, 9)a, 10)c
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13. 2000’Lİ YILLARDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde önce, XXI. Yüzyıldaki Türk dış politikasının üzerinde oluştuğu uluslararası
sistemi ele alacak, bu dönemdeki önemli gelişmeleri değerlendirdikten sonra da yine bu dış
politikanın üzerinde oluştuğu ülke içi siyasi koşulları analiz edeceğiz. Bu, dış politikanın
üzerinde oluştuğu yapının incelenmesinin ardından da, bu dönemde çeşitli ülke ve/veya
bölgelere ilişkin olarak ortaya çıkan dış politika uygulamalarını belirli bazı başlıklar
çerçevesinde ele alacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

XXI. Yüzyılın uluslararası sisteminde nasıl bir görünüm sözkonusudur?

2)

XXI. Yüzyılın Türkiyesi’nin önemli dış politika aktörleri kimlerdir?

3)

XXI. Yüzyılın dünyası, özellikle de “11 Eylül 2001” sonrası dikkate alındığında,

bu dönemdeki Türkiye-ABD/Batı ilişkileri ne türden bir görünüm kazanmıştır?
4)

XXI. Yüzyılın başlarında Türk dış politikasında en fazla gündem işgal eden

komşu ülke/bölge hangisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

XXI. Yüzyılın uluslararası
sisteminin temel özellikleri

XXI. Yüzyıl uluslararası
sisteminin yapısını, temel
özellikleri öğrenmek

İlgili konuda okuyarak,
konferans, panel gibi
akademik etkinliklere
dinleyici olarak katılarak

XXI. Yüzyıl Türkiyesi’nin
dış politika yapımcıları,
aktörleri

XXI. Yüzyıl Türkiyesi’nin
dış politika yapımcıları olan
liderler ve diğer aktörler
hakkındaki genel bilgiler
edinmek

İlgili konuda okuyarak,
konferans, panel gibi
akademik etkinliklere
dinleyici olarak katılarak

XXI. Yüzyıl Türkiyesi’nin
Batı dünyası ile ilişkileri

XXI. Yüzyıl Türkiyesi’nin
Batı dünyası ile ilişkilerinin,
özellikle de “11 Eylül 2001”
sonrasında nitelik değiştirip
değiştirmediği konusunda
bilgi sağlamak

İlgili konuda okuyarak,
konferans, panel gibi
akademik etkinliklere
dinleyici olarak katılarak

XXI. Yüzyıl Türk dış
politikasında en fazla yer
tutan ülkeler/bölgeler

XXI. Yüzyıl Türk dış
politikasında en fazla yer
tutan ülkeler/bölgeler
hakkında genel bilgi
edinmek

İlgili konuda okuyarak,
Almanaklar, Ansiklopediler,
haber bültenleri aracılığıyla
ele alınan ülkeler/bölgeler
hakkında bilgi sağlayarak
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Anahtar Kavramlar


Uluslararası sistem



İç politik ortam



Batı dünyası



Komşu ülkeler/bölgeler



11 Eylül



Küresel terör
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Giriş
“11 Eylül 2001” tarihi, XXI. Yüzyılın bu ilk onyılının uluslararası ortamı için önemli
bir kalkış noktası, belirleyici olmuştur. Büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı
George W. Bush’un dünyaya meydan okuyan “hegemonya” politikalarıyla şekillenen bu
dönemin ardından 2009 yılında ülkenin ilk siyah Başkanı olan Barack H. Obama, Bill Clinton
dönemi politikalarına benzer bir çizgide ilerleyerek dünya ülkelerine daha çok “işbirliği”
temasını kullanarak yaklaşıyordu. Bu dönemde ortaya çıkan “Arap Baharı” dalgasının etkileri
ise başta ilgili coğrafya olmak üzere birçok zeminde kendisini hissettiriyordu. Türkiye’de ise
bu dönem, tartışmasız, 3 Kasım 2002 seçimleri ile tek başına iktidar olan ve bu durumunu 2015
Haziran seçimlerine kadar koruyan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin damgasını taşımaktadır.
Kasım 2015 seçimleri sonucunda ise yine Adalet ve Kalkınma Partisi’nin benzer bir dönemi
başlamış gibi gözükmektedir. Bu durum hem iç hem de dış politika açısından geçerlidir.
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13.1. 2000’li Yıllarda Uluslararası Ortam
Soğuk Savaş sonrasında ortaya çıkan yeni uluslararası sistem, üzerinden yirmi yılı aşkın
bir süre geçmesine rağmen henüz, bir önceki uluslararası sistem döneminde olduğu gibi belirgin
bir yapısal karaktere sahip gözükmemektedir. Belki de bu özellik yeni döneme ilişkin bir genel
kural haline dönüşecektir. Yine bu dönemin bölgesel alt-sistemleri de, uluslararası sistemin bu
genel özelliklerinden belirli ölçülerde etkilenmektedirler.
2001 yılı 11 Eylül günü, köktendinci El Kaide örgütü militanlarının kaçırdıkları
uçaklarla, Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentindeki Dünya Ticaret Merkezi’nin
İkiz Kuleleri’ne ve Washington’daki Pentagon binasına yönelik intihar saldırıları düzenleyerek
binlerce insanın ölümüne ve çok büyük bir maddi kayba sebep olmaları tüm dünyada büyük bir
yankı yaratmıştır. Özellikle, tarihte doğrudan bu çapta bir saldırı ile karşılaşmamış olan
Amerika Birleşik Devletleri halkı kendi topraklarında vurulmanın şokunu ve tepkisini
yaşamıştır.
Bu durumdan başlıca iki güç odağı yararlanmıştır. Bir taraftan El Kaide ve bu örgütün
lideri Usame Bin-Ladin, “İslam’ın başdüşmanı, Siyonistlerin başdestekçisi” Amerika Birleşik
Devletleri’ni kendi topraklarında vurma başarısını göstererek Amerika Birleşik Devletleri’nin
Orta Doğu politikalarından şikayetçi olan birçok radikal İslami grup arasında prestij
kazanmıştır. Diğer taraftan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bush ve YeniMuhafazakârlar olarak bilinen sertlik yanlısı yönetim kadrosu bu gelişmeyi, ülkelerinin
dünyadaki tartışmasız hegemonyası için gerekli bazı adımların atılması açısından bir fırsat
olarak görmüşlerdir. Onlara göre Sovyetler Birliği ile giriştiği Soğuk Savaşı kazanan Amerika
Birleşik Devletleri, bir hegemon güç olarak uluslararası sistemin düzeninin bekçisidir. Bu
düzenin korunması için Amerika Birleşik Devletleri gerektiğinde tek başına da harekete
geçebilmelidir.
Bu çerçevede, 2002 yılı Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W.
Bush ülkesinin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi’ni açıklamıştır. Bu dönemde Amerika Birleşik
Devletleri yönetimine hâkim olan yeni-muhafazakâr dünya görüşü ve stratejik bakışını yansıtan
ve “Bush Doktrini” olarak alınan bu anlayış çerçevesinde, karşı tarafı etkileme açısından “izole
etme” ya da “caydırma” kavramları yerine “önalıcı vuruş” (pre-emptive strike) kavramı öne
çıkmıştır. Hedefte ise “şer ekseni” (axis of evil) olarak ilan edilen Kuzey Kore, İran ve Irak
vardır. Ayrıca bazı yeni-muhafazakâr stratejistlerin görüşlerine göre, Amerika Birleşik
Devletleri bu çerçevedeki bir uygulamada müttefikleri, meşruiyet açısından önem taşıyan
uluslararası örgütleri devreye sokmaya çalışan çok taraflı diplomasiyle vakit kaybetmemeli, tek
taraflı eylemler çerçevesinde sonuç almaya yönelmelidir. Bu kesime göre önemli olan askeri
güç ve bunu destekleyebilecek ekonomik kapasitedir. Bunun dışındaki çeşitli “yumuşak güç”
öğeleri, meşruiyet vb. kavramlar ya çok önemsiz ya da ikinci derecede önemlidirler. Bu açıdan
Irak’ın işgali somut bir örnek oluşturacaktır.
Bunun ardından, o sıralarda Afganistan’da iktidarda olan köktendinci Taliban yönetimi,
bu terör olayını gerçekleştiren Bin-Ladin ve adamlarını desteklemek ve topraklarında
barındırmak suçlamasıyla Amerika Birleşik Devletleri’ne hedef olmuş ve devrilmiştir.
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Ardından Amerika Birleşik Devletleri yönetimi daha zayıf argümanlarla, daha az bir
uluslararası kamuoyu desteği ve daha zayıf bir uluslararası meşruiyet zemininde Saddam
Hüseyin rejimini devirmek için Irak’a saldırıyordu. Saddam Hüseyin’in iktidarı da kısa sürede
devrilmiştir. Bununla beraber, her iki örnekte de Amerika Birleşik Devletleri operasyonlar
sonrasında (özellikle de Irak’ta çok belirgin olarak) durumu kontrol altına almakta çeşitli
güçlüklerle karşılaşacaktır.
Cumhuriyetçi George W. Bush döneminin ardından Demokrat Barack H. Obama’nın
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak 2009 yılının Ocak ayında göreve başlaması ile
Washington yönetiminin “hegemonyacı” tutumunda özde olmasa da konuya ilişkin olarak
uygulanan strateji ve kullanılan araçlar açısından önemli bir değişiklik gözlenmeye başlamıştır.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack H. Obama, göreve başlamasının ardından
ülkesinin Orta Doğu coğrafyası ile olan sorunlarına önem verdiğinin ve farklı yaklaşacağının
sembolik bir göstergesi olarak ilk Atlantik ötesi gezisine bu bölgeden ve bu bölge açısından
özel bir konumda bulunan Türkiye’den başlamış ve ülkesinin “İslam ile savaşta olmadığını”
söylemiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nin dünyadaki çeşitli sorunlar, anlaşmazlıklar
karşısında alacağı tutumları belirlerken müttefikleriyle işbirliği içerisinde olmaya önem
verdiğini açıklayan Başkan Obama, ülkesinin isteklerini başkalarına kabul ettirmek açısından
dış politika araçlarından ekonomik yöntemlere, “yumuşak güç” öğelerine ağırlık vereceğini
ortaya koyuyordu. Daha önce de değinildiği gibi, Başkan Barack Obama’nın bu dış politika
tercihlerinin, Bill Clinton dönemindeki Amerika Birleşik Devletleri dış politikasınınkilerle
önemli ölçüde benzeştiği söylenebilirdi.
Bu çerçevede, önceki bölümde Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemi tanımlamak
açısından ortaya koyduğumuz “…günümüz uluslararası sisteminin, Amerika Birleşik
Devletleri’nin ‘yönlendirici liderliği’ altındaki bir güçlü devletler oligarşisi tarafından
belirlendiği, en azından denetlendiği” ifadesi içerisinde geçen “yönlendirici liderlik”, en
azından bir önceki döneme göre zayıflamış, zorlaşmıştır. Özellikle de, Amerika Birleşik
Devletleri’nin George W. Bush döneminde Irak’ta giriştiği işgal sonrasında bir türlü duruma
hâkim olamaması, Saddam Hüseyin’in iktidardan uzaklaştırılmasının ötesinde ülkede ciddi bir
kargaşanın belirginleşerek Washington yönetimini zor bir durumda bırakması, bu resmin ortaya
çıkmasında en önemli etken olmuştur. Ayrıca, yine bir önceki dönemdeki uluslararası sistemin
özelliklerinden sözederken belirtildiği gibi, Soğuk Savaş sonrası dönemin dünyasında
“…ülkelerin ekonomik/teknolojik kapasiteleri ve bunları harekete geçirebilme yetenekleri
açısından… çok merkezli bir yapıdan sözetmek mümkündür.” İşte bu durum, XXI. Yüzyıl
dünyasında daha da belirginleşmiştir. Bu zeminde başta Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere
ortaya çıkan Batı-dışı güçler giderek kendilerini daha fazla hissettirmeye başlamışlar, özellikle
de Amerika Birleşik Devletleri bünyesinde ortaya çıkan bazı ekonomik sorunların artış
gösterdiği dönemlerde bu durum daha da açık bir biçimde gözlenebilmiştir. Bununla birlikte,
bu durumun nispi bir güç kaymasına işaret ettiğini, Amerika Birleşik Devletleri’nin hâlâ
dünyadaki toplam Gayri Safi Milli Hasıla’nın yaklaşık beşte birini ürettiğini ve bu oran ile bu
konuda yapılan bir sıralamada hâlâ “birincil ülke” konumunda bulunduğunu da unutmamak
gerekmektedir.
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13.2. 2000’li Yıllarda Ulusal Ortam
1999 yılı Şubat ayında Abdullah Öcalan’ın Kenya’nın başkenti Nairobi’de yakalanarak
Türkiye’ye getirilmesinin ardından PKK’nın silahlı eylemlere son vererek Türkiye dışına
çıkmaya yönelmesi ve 10-11 Aralık 1999 tarihinde Helsinki’deki Avrupa Birliği Devlet ve
Hükümet Başkanları Zirvesi’nde Türkiye’nin “tam üye adayı” olarak ilan edilmesi, XXI.
Yüzyıla girerken ülkenin toplumsal hayatını etkileyecek önemli gelişmelerin habercisi
olmaktaydı. Bilindiği gibi 2000 yılında Türkiye, finansal sorunlar açısından oldukça sıkıntı
yaşamıştır. Bunun ardından, 2001 yılı Şubat ayında, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile
Başbakan Bülent Ecevit arasındaki bir tartışma Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizine
sebep olmuştur. İşte bu 2001 Şubat finansal krizi çok büyük bir ekonomik daralma sunucunu
doğurmuştur. Bu gelişmenin ardından, konuya ilişkin orta ve uzun vadeli tedbirleri uygulamaya
koymak üzere ülkeye çağrılan Kemal Derviş, Türkiye’deki kapitalist ekonomik ilişkilerin,
özellikle de bunların finansal boyutunun rasyonel bir zemine oturtulması konusunda geniş
kapsamlı bir dönüşüm programını hayata geçirmiştir.
Bu sıralarda Fazilet Partisi’nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasının ardından,
bu siyasal hareket içerisinde Necmettin Erbakan liderliğindeki “Milli Görüş” çizgisinden
farklılaşmaya başlayan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki “Yenilikçiler”, 14 Ağustos 2001
tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi’ni kurmuşlardır.
2002 yılının 3 Kasım seçimlerinde, daha önce Fazilet Partisi çizgisinden ayrılmış olan
Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının oluşturduğu Adalet ve Kalkınma Partisi %34,3 oy
oranıyla büyük bir başarı sağlamış, 363 milletvekili çıkararak tek başına iktidara gelmiştir. Bu
sıralarda Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı bir konuşma sonucunda siyaset yasaklısı olması
nedeniyle, hükümeti arkadaşı Abdullah Gül kurmuştur. Ardından Recep Tayyip Erdoğan’ın
siyaset yapma yasağı bir kanunla kaldırılmış ve sonrasında milletvekili seçilen Erdoğan 59.
Hükümeti kurarak Başbakan olmuştur. Bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi 178
milletvekiliyle meclisteki tek muhalefet partisiydi.
Siyasal İslam geleneğinden gelen yeni yönetim başlangıçtaki tercihleriyle dış politikada
en büyük önceliği, Avrupa Birliği üyeliği yolunda atılacak adımlara vermiştir. Zaten bir önceki
dönemdeki koalisyon hükümetleri de Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştirme amacı çerçevesinde
çeşitli reform düzenlemeleri yapmışlardı. Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti, iktidarının
ülkede sağlamlaştırılması açısından da önem taşıyan adaylık sürecinin gereklerini yerine
getirmeye özellikle bu dönemde büyük önem vermiştir. Bu çerçevede, özellikle iş çevrelerini
memnun eden, fakat askerler ve ulusalcılar arasında oldukça rahatsızlık yaratan, bazı Avrupa
Birliği yetkililerini bile şaşırtacak bir dizi reform atağına kalkmış, özellikle insan hakları
konusunda önemli yenilikler getiren Uyum Paketleri hazırlamıştır. Böylece Hükümet, ülkedeki
bir kısım aydınların ve liberal görüşlü kişilerin de belirgin desteğini almaya başlamıştır.
2007 yılının, Mayıs ayında mevcut Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in görev süresi
sona erdiği için yapılan Cumhurbaşkanı seçimi, bu seçimin ilk turunun ardından Genelkurmay
Başkanlığı tarafından yayınlanan ve büyük ölçüde Ordu’nun cumhurbaşkanlığı seçimi
konusundaki tercihini ortaya koyma amacına yönelik olan “27 Nisan Basın Açıklaması” ve
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Hükümet’in bu açıklamaya kışkırtıcı olmayan ama sert sayılabilecek bir cevap vererek direnç
göstermesi nedeniyle, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı açısından oldukça kritik bir dönüm
noktası niteliği taşımıştır. Genelkurmay Başkanlığı açıklaması sonrasında Anayasa Mahkemesi
cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi’nin itirazını görüşerek yürütmeyi
durdurmuş ve böylece bir siyasi kriz ortamı doğmuştur. Bunun üzerine Hükümet erken seçim
kararı almış ve 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi %47
oy alarak 341 milletvekiliyle iktidara gelmiş, cumhurbaşkanlığı seçimi için bir tür güvenoyu
alarak konumunu güçlendirmiştir. Bunun ardından, TBMM’de yapılan cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde üçüncü turda, Abdullah Gül Türkiye’nin onbirinci Cumhurbaşkanı seçilmiştir.
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bu dönem sonrasından başlayarak, yaklaşık 2007-2010
yıllarında ordu ve yargı bünyesinde kendisine karşı gözüken, duran kesimleri pasifize veya
tasfiye etme yönünde girişimleri başarılı oldukça, bu defa da Adalet ve Kalkınma Partisi
iktidarının otoriter eğilimler göstermeye, mağdurlar yaratmaya başladığı tartışılır olmuştur.
Bu gelişmenin başka olaylar ile de belirli ölçülerde bağlantılı olduğu söylenebilir. Bu
dönemde, Avrupa Birliği ile 2005 yılında başlayan üyelik görüşmeleri, gerek Kıbrıs konusuna
ilişkin olarak Rum tarafının yönetimindeki [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti, gerekse başta Fransa
olmak üzere çeşitli nedenlerle Türkiye’nin üyelik sürecinin ilerlemesini istemeyen ülkelerin
engellemeleri nedeniyle yavaşlamış, tıkanmıştır. Bu durum da, 2005 öncesinde ardarda gelen
reform paketleri sürecinin durgunlaşması sonucunu doğurmuştur. Ayrıca, biraz yukarıdaki
gelişmelerle de ilgili olan, dış politikada Türkiye’nin giderek artan oranda Orta Doğu ile ilgili
sorunlarla yoğun bir biçimde ilgilenme döneminin ilk belirtileri de bu sıralarda başlamış, zaman
içerisinde giderek belirginleşmiştir. Bu bölgenin genel siyasal atmosferi dikkate alındığında,
doğal olarak, Orta Doğu coğrafyası ile yoğunlaşan ilişkilerin ülkedeki demokrasinin
gelişmesine olumlu yönde bir etkide bulunması pek muhtemel değildi.
Yine bu dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının uğraşmak zorunda kaldığı
Kürt sorunu konusuna bir çözüm bulmak açısından inişli çıkışlı bir süreç yaşadığı
görülmektedir. Bir yandan, Avrupa Birliği konusunda olduğu gibi, Kürt sorunu ile ilgili olarak
da çeşitli düzenlemeler çerçevesindeki iyileştirmeler ile konuya yaklaşılırken, diğer yandan da
klasik askeri nitelikli politika uygulamaları ile sorunun halledilmeye çalışıldığı görülmüştür.
Bununla birlikte, bu dönemde Ankara’nın gerek Kürt gerekse Ermeni sorunu ile ilgili bazı
“problem çözme” hamleleri de sözkonusu olmuştur. 2009 yılı Ocak ayında Kürt dilinde yayın
yapan TRT 6 kanalı açılmış, 2008-2009 döneminde de Ankara ile Erivan arasında sonucu
başarılı olmamakla beraber, ülkeler arası ilişkileri normalleştirmeye dönük yoğun çabalar
harcanmıştır. 2009 yılı Ekim ayında “Kürt Açılımı” çerçevesinde bazı PKK’lıların Türkiye’ye
gelmesi sırasında ortaya çıkan gelişmelerin sonrasında bu süreç sonlandırılmıştır. Ardından da
Anayasa Mahkemesi, 11 Aralık 2009 tarihinde oybirliği ile, 2005 yılında kurulmuş olan
Demokratik Toplum Partisi’ni kapatma kararı almıştır.
2011 yılı içerisinde güvenlik güçleri ile PKK militanları arasındaki mücadelede kayıplar
verilmiş, ülkedeki gerginlik artmış, ardından soruna çözüm bulunmasının aciliyeti
belirginleşmiştir. Bu atmosferde, 2012 yılı sonlarında İmralı’da Milli İstihbarat Teşkilatı
mensuplarının Abdullah Öcalan ile görüşmeleri çerçevesinde 2013 yılı başlarında “çözüm
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süreci” ve ardından silahların susması dönemi başlamıştır. Fakat daha sonra yaşanan bazı
gelişmelerin ardından, 2015 yılında yapılan 7 Haziran seçimleri öncesinde, özellikle de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin bazı açıklamaları sonrasında, “çözüm
süreci” olumsuz denilebilecek bir döneme girmiştir. Bu ortamda, Adalet ve Kalkınma
Partisi’nin bu uzun tek başına iktidar dönemi, Haziran 2015 seçimleri ile bir kesinti yaşamıştır.
Kurulan bir “seçim hükümeti” ile gidilen 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise Adalet ve Kalkınma
Partisi aldığı %49.5 oy oranı ve çıkardığı 317 milletvekili ile önemli bir başarı kazanarak
yeniden tek başına iktidar olabilecek bir sonuç elde etmiştir.

13.3. 2000’li Yıllarda Türkiye’nin Dış Politika Uygulamaları
13.3.1. Türkiye ve Batı Dünyası
Konuya genel olarak yaklaştığımızda, Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye’nin Batılı
ülkeler ile olan siyasi ilişkileri, yine esas olarak NATO şemsiyesi altındaki bir birlikteliğe işaret
eder gibi görünmektedir. Nitekim, 1991-2002 döneminde, özellikle de Amerika Birleşik
Devletleri’nde Bill Clinton’ın Başkan olduğu yıllarda, Türkiye’nin Batı dünyası yani Amerika
Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri/Avrupa Birliği ile olan ilişkileri, bazı detay konular
dışında, oldukça birbirine paralel gibi gözükmektedir. Buna karşılık, 2002 sonrası dönemde
durum daha farklı gibidir. Özellikle George W. Bush’un Amerika Birleşik Devletleri Başkanı
olduğu yıllarda, özellikle de 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Irak’ı işgale
yönelmesi ile birlikte, Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri/Avrupa
Birliği ile olan ilişkileri oldukça karmaşık bir görünüm arzetmektedir. Bir başka deyişle, bu
yıllarda Türkiye’nin bazı dönemlerde ve/veya bazı konulara ilişkin olarak daha çok Avrupa
ülkeleri/Avrupa Birliği ile bazı dönemlerde ve/veya bazı konulara ilişkin olarak ise daha çok
Amerika Birleşik Devletleri ile yakın durduğu gözlenebilmektedir. Bu duruma ilişkin genel
görünümün, Barack Obama’nın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğu son yıllarda da
esas olarak devam ettiği söylenebilir. Bununla birlikte, Başkan Barack Obama döneminde
Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinin (Suriye konusu dışta bırakılırsa) genel
anlamda (ve en azından ilk başlarda) Başkan Geoge W. Bush dönemine göre çok daha olumlu
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yine Avrupa Birliği ile ilişkiler açısından da, 20022007 yılları arasında ilişkilerin olumlu gözüken genel seyri, 2007-2015 arasında ise oldukça
donuk ve durağan bir görünüm kazanmıştır.
Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri’nde birçok yönü ile birbirinden oldukça farklı
iki Başkan olarak Cumhuriyetçi, aşırı muhafazakâr kadroları etrafında toplayan George W.
Bush ile Demokrat, ülkenin ilk siyah Başkanı olarak pragmatik gerçekçi ve liberal idealist
kadrolarla çalışan Barack H. Obama ikişer dönem görev yapmışlardır. “11 Eylül 2001” olayının
Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda yarattığı korku, küçük düşme ve kızgınlık karışımı
duyguları kendi politika tercihleri açısından iyi değerlendiren George W. Bush yönetimi,
yukarıda değindiğimiz politikalarını daha da belirgin, köşeli hale getirmiştir. Gerçekten de,
2002 yılında ortaya konan “Yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi”ne göre Amerika Birleşik
Devletleri’nin bu “kahredici”, “meydan okunamaz güç” konumunun sağlanması gereği
anlatılırken, ortaya çıkmış olan tehditleri ortadan kaldırmak için önlemler alma, şiddet kullanma
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temeline dayalı klasik anlayışın yerine, “ileride tehdit olabilecek hedefleri ortadan kaldırma”
olarak formüle edilen ve Birleşmiş Milletler kuralları ve uluslararası hukuk anlayışı ile pek de
bağdaşmayan bir “savunma” mantığı sözkonusu olmuştur.
Bu dönemde Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, özellikle 2004 yılından
itibaren Kuzey Irak’taki durumdan yararlanarak bölgede üslenen ve buradan Türkiye’ye sızarak
çeşitli hedeflere saldıran, sabotaj eylemlerine girişen PKK olgusu nedeniyle sıkıntılar
yaşamıştır.
Bu dönemde Ankara’nın, Amerika Birleşik Devletleri’ni rahatsız edecek bazı tutum ve
uygulamalar gerçekleştirdiği, fakat Irak’ta batağa saplandıkça Türkiye’ye ihtiyacı artan
Amerika Birleşik Devletleri’ne yakın düşen tutum ve uygulamaları da aynı dönemde hayata
geçirerek durumu dengelediğini söyleyebiliriz.
Barack H. Obama’nın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmasının ardından iki ülke
ilişkilerinin daha da olumlu bir seyir izlemeye başladığı görülmektedir. Bu durum, Türkiye
kamuoyunun Amerika Birleşik Devletleri’ne ilişkin bakış açısına da yansımıştır. Nitekim, 2010
yılında gerçekleştirilen bir araştırmada Türkiye kamuoyunda Türkiye’ye düşmanca yaklaşan
ülkeler sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri %33’lük bir oranla İsrail’in ardından ikinci
ülke konumundayken, hatta soru biraz daha farklı sorulduğunda bu oranın %52’ye yükseldiği
görülürken, Başkan Obama’ya olan olumlu yaklaşımın ise %60-80 aralığında, oldukça yüksek
bir düzeyde çıkması da bu kanıyı desteklemektedir.
Bu dönemde Türkiye’nin Avrupa Birliği coğrafyası ile olan ilişkilerinin başlıca iki
boyutu sözkonusudur. Bunlardan birincisi, 1999 yılında Avrupa Birliği’ne girmek açısından
“aday ülke” ilan edilen Türkiye’nin, bu yöndeki çabaları neticesinde bu örgüt ile “üyelik
görüşmeleri”ne başlanılması aşamasına gelmesi ve bu çerçevede ortaya çıkan gelişmelerdir.
İkincisi ise, Soğuk Savaş sonrasında Avrupa Birliği ülkeleri arasında giderek yeni bir güvenlik
anlayışının belirginleşmesi neticesinde, Türkiye ile Avrupa Birliği ve NATO arasında konuya
ilişkin olarak ortaya çıkan bazı sorunlara çözüm bulma çabalarıdır.
Bu dönemde Avrupa Birliği, tarihinin en büyük genişlemesi öncesinde, özellikle birliğin
önemli bazı üyelerinin kamuoylarında, bir yanda birliğin nihai amacı, yönetim mekanizmasının
ne oranda merkezileşmesi gerektiği türünden daha biçimsel düzeyde sayılabilecek bazı
tartışmalar sözkonusuydu. Buna paralel olarak, daha genel düzeyde, özellikle bu birlikteliğin
ait olunan medeniyet açısından nispeten homojen üyelerle sınırlandırılarak bütünleşmede
derinleşmeye önem verilmesi görüşünün yanında, bu birlikteliğin başta temel insan hak ve
özgürlüklerinin yer aldığı bir değerler bütünü etrafında oluşması gerektiği düşüncesi
doğrultusunda bir diğer tartışma da sürmekteydi.

13.3.2. Türkiye ve Ortadoğu
Türkiye’de 2002 yılında tek başına iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin dış
politikaya kendi damgasını en belirgin bir biçimde vurduğu zemin Orta Doğu’ya ilişkin dış
politika yaklaşım ve uygulamaları olmuştur. Doğal olarak, bu durum bir anda değil bir süreç
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biçiminde ortaya çıkmıştır. Bu süreç konusunda farklı bazı dönemlendirmeler sözkonusu
olabilmektedir.
Kanımca, Türkiye’nin bölge politikası açısından en önemli farklılaşma dönemi,
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile 30 Ocak 2009 tarihinde
İsviçre’nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu toplantısında giriştiği sert tartışma ve
ardından 31 Mayıs 2010 tarihinde Doğu Akdeniz’de yaşanan Mavi Marmara gemisi baskını
olayı ile Ahmet Davutoğlu’nun 1 Mayıs 2009 tarihinde dış politikaya ilişkin danışmanlık
konumundan doğrudan bakanlık görevine getirilmesinin gerçekleştiği 2009-2010 yıllarıdır. Bu
yıllar ayrıca, ülkenin bölgeye yönelik dış politikasının oluşumunu etkileyen gerek iç gerekse
dış koşullardaki bazı değişiklikleri, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının, çeşitli yollarla,
ülkedeki sivil yönetimin askeri kesim üzerindeki denetimini eskiye oranla belirgin bir biçimde
sağladığı ve Amerika Birleşik Devletleri’nde de George W. Bush’un yerine Barack H.
Obama’nın Başkan olduğu önemli bir farklılaşmanın başlangıcını temsil etmektedir.
Aslında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ilk
dönemlerinden itibaren İsrail’in Filistinlilere ve özellikle de Hamas hedeflerine yönelik olarak
giriştiği saldırı ve suikastlere karşı açıkça eleştirilerde bulunmuştur. Fakat o dönemlerde hem
bunların tonu nispeten yumuşak olmuş hem de aynı dönemde özellikle Türkiye’deki askeri
kesimin ihtiyaçları açısından önemli görülen insansız hava araçları, bazı askeri malzeme vb.
alımına ilişkin olarak İsrail ile çeşitli askeri/ticari anlaşmalar imzalanmış, Başbakan Erdoğan
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bazı Yahudi kuruluşları ile yakın ilişkiler içerisinde bir
görünüm sergilemiştir. Buna karşılık, gerek “2009 Davos Krizi” gerekse “2010 Mavi Marmara
Baskını” olayları artık ikili ilişkilerde bir kopuş noktasına işaret etmekteydi. Ayrıca, yine tam
bu dönemde, özellikle Orta Doğu coğrafyasını eski Osmanlı toprakları içerisinde ayrı bir
önemde gören, bu konuya ilişkin kendisine özgü analizleri bulunan bir akademisyen olan
Ahmet Davutoğlu’nun, daha önce bulunduğu danışmanlık görevi yerine Dışişleri Bakanı olarak
doğrudan dış politika uygulayıcısı konumuna gelmesi de Türkiye’nin bölge politikası açısından
önemli bir kalkış noktası oluşturmaktaydı.
Öte yandan, 2009-2010 yılarında, ülke dış politikasının oluşum sürecini etkileyen iç ve
dış koşullarda da, Orta Doğu’ya ilişkin yeni bir dış politika oluşturulmasının önünü açan, onu
mümkün kılan bazı gelişmeler görülmekteydi. Bir anda, aniden bu yıllarda ortaya çıkmamakla
beraber, artık bu yıllara gelindiğinde, ülke yönetiminde, dış politika oluşturulmasında sivil
otoritenin belirgin inisiyatifi, özellikle askeri kesimin dış politikanın oluşumunda daha önceki
dönemlerde sahip olduğu ayrıcalıklı konumu kaybetmesine, örneğin gerek stratejik gerekçeler
gerekse bazı ihtiyaçlarının o kaynaktan daha kolay ve iyi bir biçimde karşılanabildiği
argümanıyla, İsrail ile ilişkilerin önemini vurgulayan bu kesimin etkisinin azalmasına neden
olmuştur.
Türkiye’nin Orta Doğu bölgesine yönelik dış politikasında, 2009-2010 yılları öncesi ve
sonrasında bir başka önemli farklılık daha vardır. Bu, Türkiye’nin “Arap Baharı” olarak
nitelendirilen gelişmelere ilişkin tutumuyla ortaya çıkmıştır. “Arap Baharı”na ilişkin gelişmeler
öncesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki dış politika açısından Orta
Doğu’daki Arap ülkelerinden Suudi Arabistan ve Mısır, zaman zaman rekabet içerisine de
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girilebilmekle beraber, danışma ve/veya işbirliği açısından önemli iki ülke olarak ortaya
çıkmaktaydı. Oysa bu sürecin başlamasının ardından bu durum biraz değişmiş, Mısır ile ilişkiler
bu ülkede kimin iktidarda olduğu kriterine göre belirlenmeye başlarken, Suudi Arabistan ile
ilişkiler daha olumlu gelişmiş, bununla birlikte bu ülke ile de Suriye konusunda daha yakın
durulurken darbe sonrası Mısır konusunda aynı paralellik oluşmamıştır.
“Arap Baharı” denilen süreç, 17 Aralık 2010 tarihinde Tunus’ta bir seyyar satıcının
kendisini yakarak gerçekleştirdiği protesto eylemiyle başlamış, bu ülkenin lideri Zeynel Abidin
Bin Ali’nin 14 Ocak 2011 tarihinde ülkeyi terk etmesiyle ilk sonucunu vermiştir. Bu kıvılcımın
ardından Arap ülkelerinin büyük bir bölümünde de benzer eylem ve gelişmeler görülmeye
başlanmıştır.
2011 yılının Ocak ayında Mısır’da Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek karşıtı gösteriler
yoğunlaşmaya başlarken, ülkelerindeki otoriter yönetimlere karşı farklı yoğunluk ve
biçimlerdeki başkaldırı hareketleri tüm Arap dünyasına yayılmıştır. 1 Şubat 2011 tarihinde
Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’e seslenen Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan
Mısır liderinin halkının sesine kulak vermesini istemiştir. 2011 yılının Şubat ayında Mısır’da
20 yıllık Mübarek dönemi sona ermiştir. 2011 yılının başlarından itibaren bu gelişmelerin Türk
dış politikası gündeminde giderek daha fazla yer bulduğu görülmektedir.
Mısır’da Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in yoğun sokak hareketleri baskısıyla
iktidardan uzaklaştırılması sonrasında yapılan seçimleri kazanarak iktidara gelen “Müslüman
Kardeşler” (İhvanı Müslimin) hareketi yanlısı Hürriyet ve Adalet Partisi’nin (Freedom and
Justice Party) adayı olarak seçimle işbaşına gelmiş olan Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed
Mursi’nin yönetimine karşı da ciddi bir muhalefet oluşmuş, sokak gösterileri bu defa da Mursi
karşıtları ile yanlıları arasında bir mücadeleye sahne olmaya başlamıştır. Bu gelişmeler üzerine,
Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013 tarihinde ülkenin bizzat kendisi tarafından
göreve getirilmiş olan Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi tarafından bir askeri darbeyle
iktidardan uzaklaştırılmıştır. Türkiye Hükümeti seçimle işbaşına gelmiş “Müslüman Kardeşler”
hareketi yanlısı Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin bir askeri darbe ile iktidardan
uzaklaştırılmasını “kabul edilemez” bulduğunu açıklamış, bu durum çerçevesinde TürkiyeMısır ilişkileri de bir kopuşa doğru gitmeye başlamıştır. Ankara’nın Mısır’daki gelişmelere
ilişkin eleştirilerinin giderek artması üzerine Kahire’deki yeni yönetim, 2013 yılının Kasım
ayında Türkiye Büyükelçisini “istenmeyen adam” (persona non grata) ilan ederek ülkeyi terke
zorladığında iki ülke arasındaki ilişkilerin dip noktasına ulaşılmıştır. Ülkede yönetimi ele alan
Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi, 2014 yılının Mayıs ayındaki düşük katılımlı seçimler
sonucunda Mısır Cumhurbaşkanı seçilince de Türkiye’nin tutumunda bir değişiklik olmamıştır.
Öte yandan, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 2011 yılının başlarında, benzer
gelişmelerin görüldüğü Libya’nın lideri Muammer Kaddafi’ye de birçok defa seslenerek benzer
görüşlerini açıklamıştır. Libya’daki olayların gelişiminin ilk evresinde Ankara’nın, gerek bu
ülkedeki vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması gerekse bu ülkedeki ekonomik çıkarlarının
korunması güdüsüyle soruna ihtiyatla yaklaştığı görülmüştür. 20 Şubat 2011 tarihinde Libya’da
yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyesine başlanmış, bu konudaki başarılı operasyon 1 Mart
2011 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.
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Bu başlangıç aşamasında NATO’nun konuya müdahalesine sert ifadelerle karşı çıkan
Erdoğan, değişimin bir dış müdahale olmaksızın, ülkenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde
gerçekleşmesi gerektiği yönünde bir görüş ortaya koymuştur. 17 Mart 2011 tarihinde Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi’nin almış olduğu 1973 (2011) sayılı kararın ardından bu tutumunu
giderek değiştirmiştir. Türkiye Libya Ulusal Geçiş Konseyi ile yapılması gerekenleri müzakere
ederken Fransa’nın sözkonusu karar uyarınca Libya’ya müdahale konusunda oldukça istekli ve
aceleci gözükmesi Türkiye’yi rahatsız etmiştir. Nitekim, bu karar çerçevesinde yapılması
gerekenler konusunda Paris’te Fransa’nın organizasyonu ile gerçekleştirilen ve 22 ülkenin
katıldığı toplantıya da Türkiye davet edilmemiştir ve toplantıdan Libya’daki gelişmelere
yönelik askeri müdahale kararı çıkmıştır. Böylece, 19 Mart 2011 tarihinde Fransız uçakları ve
ardından da Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya’nın da içerisinde bulunduğu bazı
ülkelerin hava kuvvetleri Libya’daki askeri hedefleri vurmaya başlamışlardır. 22 Mart 2011
tarihinde de Türkiye, bu karar uyarınca gerçekleştirilen operasyonda 5 savaş gemisi ve 1
denizaltı ile yer alacağını açıklamıştır. 25 Ağustos 2011 tarihinde Trablus’un Muammer
Kaddafi muhaliflerinin eline geçmesi üzerine NATO’nun operasyonlara başlamasıyla birlikte
gerçekleştirilen Libya Temas Grubu toplantılarının sonuncusu İstanbul’da düzenlenmiştir.
Afrika Birliği, Arap Birliği, Avrupa Birliği, Körfez İşbirliği Konseyi, İslam İşbirliği Örgütü,
Birleşmiş Milletler ve NATO’dan temsilcilerin katıldığı toplantıda NATO’nun sivillerin
güvenliği tam olarak sağlanana kadar görevine devam etmesi konusunda görüş birliğine
varılmıştır. Libya’da Muammer Kaddafi’nin yakalanarak öldürülmesinin ardından harekât 31
Ekim 2011 tarihinde sona ermiştir.
“Arap Baharı” gelişmeleri sonucunda Libya’da Muammer Kaddafi yönetiminin sona
ermesinin ardından, bu ülkeyle sözkonusu olan yoğun ekonomik ilişkiler yeni yönetim[ler]
üzerinden de devam ettirilmeye çalışılmıştır. Bu dönemde, ülkede “Batı yanlısı” olarak görülen
ve bölgede Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından destekleniyor olan ve
uluslararası alanda kabul gören “Tobruk” Hükümeti ile “İslamcı” ve de Müslüman Kardeşler’e
yakın olarak değerlendirilen ve bölgede Sudan ve Katar tarafından destekleniyor olan “Trablus”
Hükümeti olmak üzere ikili bir iktidar yapısı sözkonusu olmuştur. Başlangıçta Türkiye’den,
doğrudan Başbakan/Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 29 Ağustos 2014 tarihinde yaptığı bir
açıklamada “Libya Meclisi’nin Tobruk’ta toplanmasını kabul etmek mümkün değil” şeklinde
bir beyanda bulunmuştur. Bu açıklamayı “ülkesinin iç işlerine müdahale” olarak gören ve
uluslararası alanda Libya’yı temsil eden “Tobruk Hükümeti” Türkiye’deki Libya Büyükelçisini
geri çağırmıştır. Daha sonraki dönemlerde Türkiye Hükümeti Libya’daki “her iki taraf ile de
görüşüyoruz” tezini savunsa da, Ankara’yı ziyaret eden Libyalıların “Trablus Hükümeti”
temsilcileri oldukları görülmektedir. Sonuçta, Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti’nin Orta
Doğu coğrafyasında zaman zaman sözkonusu olan “Sünni-Şii saflaşması” içerisinde rol aldığı
saptamalarının yanında, Libya konusunda hemen hepsi Sünni ağırlıklı bölge ülkeleri arasında
“Müslüman Kardeşler karşıtları ve yanlıları saflaşması” sayılabilecek bir gruplaşmada da ikinci
gruba oldukça yakın durduğu saptamaları ifade edilmeye başlanmıştır.
Öte yandan, 2011 yılının Mart ayında Suriye’de Beşar Esad rejimine karşı ayaklanma
başlayınca, Türkiye-Suriye ilişkileri de bu “Arap Baharı” isyanı üzerinden seyretmeye
başlamıştır. Bu dönemin öncesinde “son derece” sıcak olan Ankara-Şam ilişkileri Suriye’deki
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çatışmalar yoğunlaştıkça farklı yönde ilerlemiş ve “son derece” olumsuz bir noktaya doğru
gelişmiştir.
Bu yıllar öncesinde Tayyip Erdoğan’ın Başbakanı olduğu Türkiye Hükümeti, bölge
ülkeleri ile geliştirdiği ilişkilerde (belki Filistin konusu hariç) bu ülkelerin yönetim biçimleri,
iç politikalarındaki siyasi anlaşmazlıkları ile yakından ilgileniyor gözükmezken, bu yıllar
sonrasında farklı bir tutum içerisine girmiştir. Bu ülkelerde seçimle işbaşına gelmeyi
amaçlayan, Batılılar tarafından “Ilımlı İslam” olarak adlandırılan ve çoğunlukla kökleri
Mısır’da olan “Müslüman Kardeşler” (İhvanı Müslimin) hareketi paralelindeki siyasi
hareketleri desteklemeye ve/veya daha radikal olanları bu konuma çekmeye çalışan, Hasan
Kösebalaban’ın “…oyun ve düzen kurucu dış politika” olarak nitelediği bu yeni politika, büyük
ölçüde, bölgede ortaya çıkan “Arap Baharı” gelişmeleri ile ilgili gözükmektedir.
Bu duruş, normatif bir açıdan bakıldığında “tarihin doğru tarafında” yer alındığı
söylenebilecek olan bir tercihtir. Fakat uygulamada, Türkiye Hükümeti’nin bu politikası, bir
ilke doğrultusunda bir eylem olmanın yanında bir siyasi tercih olarak da kendisini göstermiştir.
Örneğin, Mısır’da seçimle iktidara gelen Müslüman Kardeşler’in adayı Muhammed Mursi
Cumhurbaşkanı olduktan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti’nden destek görmüş,
onun yönetimine karşı çıkanların, eleştirenlerin talepleri ile pek fazla ilgilenilmemiştir. Buna
karşılık, Irak’ta yine seçimle iktidara gelerek Başbakan olan Şii Nuri El Maliki’nin yönetimine
pek aynı gözle bakılmamış, aksine bu yönetime muhalefet edenler Ankara’dan destek
görmüştür. Yine örneğin, “Arap Baharı”na ilişkin hareketler Tunus, Mısır, Suriye gibi ülkelerde
“bu ülkelerdeki çoğunlukların iktidarı ele alma çabaları” olarak değerlendirilerek
desteklenirken, Bahreyn’de halkın çoğunluğunun azınlık yönetimine başkaldırması, bu
başkaldırının Suudi Arabistan’ın müdahalesiyle bastırılması Ankara’dan bir tepki görmemiş,
ya da doğrudan kendi rejimi çoğunlukların görüşünün hâkim olmasının karşısında büyük bir
engel oluşturan Suudi Arabistan’ın yönetim biçimi hakkında Ankara tarafından herhangi bir
eleştiride bulunulmamıştır. Tunus, Mısır, Suriye gibi ülkelerde eski yönetimlerin ya Arap
ülkeleri için laik sayılabilecek yönetimler olması ya da Sünni olmaması, buna karşılık
Bahreyn’in yönetici azınlığının ve Suudi Arabistan yönetimlerinin Sünni olması, Ankara’nın
politikalarındaki bu tercihlerin belirli bir ilkeye dayanıyor gözükmekle beraber, aynı zamanda
siyasal ve mezhepsel yakınlık ya da uzaklıklar ile de ilgili olduğu yönünde eleştirilerin
artmasına neden olmuştur.

13.3.3. Türkiye ve Balkanlar
Gerek uzun yıllara dayanan bir ortak tarih, gerek bölgede hâlâ varolan Türk azınlıklar
ve Müslüman topluluklar, gerekse bölgenin Türkiye ile coğrafi yakınlığı, ticari ve ekonomik
ilişkiler dolyısıyla (ulaştırma, sulama vb.) bazı konularda bölge ülkeleri arasında işbirliğinin
zorunluluğu türünden faktörler nedeniyle, Türkiye’nin bölge ile hemen her dönemde asgari bir
ilişkisi sözkonusudur. Bununla birlikte, 2002 yılının sonlarında iktidara gelen Adalet ve
Kalkınma Partisi yönetiminin ilk yıllarında, Türkiye’nin dış politikasında bölgeye ayrılan yerin
çok öncelikli olmadığı görülmüştür. Bunda, hem bir önceki dönemde başlayan gelişmeler
çerçevesinde bölgede Avrupa Birliği’nin ve bu birliğin üyesi olan Yunanistan’ın gerek siyasi
gerekse ekonomik anlamda daha belirgin bir cazibe merkezi haline gelmesi, hem de
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Türkiye’deki Hükümet’in daha çok Avrupa Birliği ile ilgili konulara yoğunlaşmış olmasının bir
rol oynadığı söylenebilir. Bu dönemde Ankara’nın bölgeye yönelik genel politikalarında çok
önemli bir değişiklik olmadığı da görülmektedir; Bosna-Hersek’e ve Kosova’ya destek, bazı
Balkan ülkelerinin NATO’ya üye olma çabalarına olumlu yaklaşım ve bölge ülkeleriyle
geliştirilen olumlu ikili ilişkiler çerçevesinde bu coğrafyada yaşayan Türk azınlıkların
haklarının korunması. Ayrıca bölgedeki Türkiye varlığının sadece devlet düzeyinde değil, bazı
sivil toplum örgütleri ya da yarı resmi kurumlar aracılığıyla da sağlanmasına önem verildiği
söylenebilir.
Bununla birlikte, özellikle de Ahmet Davutoğlu’nun başdanışmanlıktan Dışişleri
Bakanı olarak doğrudan dış politika uygulamasına yön vermeye başlamasından sonra yeniden
canlanan Yeni-Osmanlıcılık tartışmaları, Türkiye’nin bölge politikası açısından dikkate
değerdir. Dışişleri Bakanı’nın Balkanların Osmanlı geçmişinin önemini bölge ile ilişkin görüş
açıklamalarında genellikle vurgulaması bu tartışmalara malzeme yaratmıştır. 2010 yılında
“Belgrad, Üsküp, Saraybosna, İstanbul, Edirne gibi tarihi yerlerimiz bir Avrupa Birliği bayrağı
altında birleşeceklerdir” dediğinde, bu ifade hem günümüzde sözkonusu olan farklı kültürlerin
bir arada olması anlayışına atıf yapma olarak hem de Yeni-Osmanlıcı bir bakış açısı olarak
anlaşılabilmiştir. Davutoğlu’nun konuya ilişkin tutumunun “…İslamcı düşünceyi Uluslararası
İlişkilerin realist kuramı ile dengelemek…” olduğu söylenebilir. Bu anlayışı bir başka şekilde,
“maceraperestlik anlamına gelecek bir idealizm yerine, İslami görüşlerin merkezinde olduğu
bir çeşit realizm anlayışı” olarak da ifade etmek mümkündür. Türk dış politikasında BosnaHersek, Makedonya ve Kosova siyasetlerinde de izleri görünen bu anlayışa en önemli tepkiler
Bulgaristan ve Sırbistan milliyetçilerinden gelmiştir.

13.3.4. Türkiye ve Rusya/Orta Asya/Kafkasya
Türkiye’nin bölge coğrafyası içerisindeki ilişkilerinde en fazla önem verdiği,
tercihlerini dikkate aldığı ülkenin Rusya Federasyonu olduğuna şüphe yoktur. Bir önceki
dönemde de sözkonusu olduğu gibi, Türkiye’nin Kafkasya bölgesine yönelik politikasında
Azerbaycan ile ilişkiler nispeten daha yoğunluklu olarak yer almaktadır. Bir önceki dönem ile
karşılaştırıldığında, bu dönemde Türkiye’nin Orta Asya ile ilişkileri, zaman zaman ortaya çıkan
bazı kıpırdanma dönemleri hariç, genel bir durgunluk dönemine girmiştir denilebilir. Gelişme
görülen konuların ise genellikle ekonomik düzleme ilişkin olduğu görülmektedir. Bunun
nedenleri arasında, sözkonusu dönemde Türkiye’nin bölge ülkeleri ile ilişkilerinde 1990’lı
yılların başlarındaki fazla iyimser heyecanların yerini giderek daha gerçekçi bir anlayışın
alması, Türkiye’nin Rusya ile gerek siyasi gerekse ekonomik düzlemdeki ilişkilere verdiği
önemde belirgin bir artış gözlenmesi, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının dış politikasında
giderek belirginleşen “Orta Doğu önceliği” uygulamalarının sayılması mümkündür. Ayrıca,
gerek Amerika Birleşik Devletleri gerekse Avrupa Birliği ülkelerinin sözkonusu coğrafya ile
doğrudan ilişki kurmalarının bu ülkelerin bölge politikalarında Türkiye’ye olan ihtiyaçlarını
azaltması da, bölgenin Türkiye açısından önceliğini olumsuz etkilemiştir. Sonuçta, Adalet ve
Kalkınma Partisi iktidarının, Rusya Federasyonu ile olan “karşılıklı çıkara dayalı iyi komşuluk
ilişkileri” ile Orta Asya/Kafkasya’nın Türk kökenli ülkelerine yönelik (Orta Doğu ile
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karşılaştırıldığında türünün en güçlü örneğini oluşturmamakla beraber) “medeniyet jeopolitiği”
(civilizational geopolitics) politikası arasında bir denge kurmaya yönelmesi dikkate değerdir.
Türkiye’de 2002 yılının Kasım ayında yapılan seçimlerde tek başına iktidara gelen
Adalet ve Kalkınma Partisi dış politika yapımcıları da esas olarak, temelleri bir önceki dönemde
atılan Türkiye’yi bir “enerji aktarım noktası” (energy hub) haline getirme politikasına sadık
kalmışlar, başlamış olan projelerin sonuçlandırılması yönünde gayret sarfetmişler, bu anlamda
yeni imkanlar yaratmaya çalışmışlardır. Fakat bunu bir önceki döneme göre biraz daha farklı
bir anlayışla gerçekleştirmeye yönelmişlerdir. Önceki dönemde esas olarak Rusya ile daha çok
“yarışmacı/rekabetçi” bir ortamda gerçekleştirilmeye çalışılan bu amaca, bu defa Rusya ile
nispeten “paylaşımcı/işbirlikçi” bir anlayışla ulaşılmaya çalışılmıştır. Bir başka deyişle, bu
dönemde Türkiye “enerji aktarım noktası” olma çabalarına ilişkin olarak Rusya’yı içermeyen
projeler gerçekleştirdiği gibi Rusya’nın içerisinde olduğu projeleri de ele almıştır.
İki ülke arasındaki bu yeni ilişki ortamının oluşumunda Ankara ve Moskova’nın,
karşılıklı güvenlik algılamalarını uyumlaştırmaları kadar bazı siyasi konulardaki
anlaşmazlıklarını aralarındaki ekonomi-ağırlıklı paylaşıma dayalı işbirliğini engelleyici bir
faktör olmaktan çıkarmaktaki başarıları da rol oynamıştır. Nitekim, 1990’lı yılların sonlarında
Rusya Federasyonu Hükümeti Suriye’den ayrılmak zorunda kalan PKK lideri Abdullah
Öcalan’ın sığınma talebini kabul etmezken, Türkiye tarafı da Rusya’nın aradığı muhalif Çeçen
liderlerden Movladi Udugov’un yakalanması için yardımcı olmaya hazır olduğunu açıklamıştır.
Böylece her iki taraf da karşılıklı olarak birbirlerinin toprak bütünlüklerine saygılı olduklarını
uygulama üzerinden ortaya koyuyorlardı.
2002 sonrasında Türkiye yavaş yavaş ekonomik krizin etkilerinden kurtulurken, bu defa
da 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Irak’ı işgal etmesiyle dış politika ilgisinin çok
büyük bir bölümünü Orta Doğu ile ilgili gelişmelere ayırmak durumunda kalmıştır. Ayrıca,
iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ilk yıllarda Avrupa Birliği ile ilişkilere büyük bir
önem vermesi de dikkate değerdir. Bu çerçevede, bu dönemde Kafkasya, Türk dış politikası
içerisinde en üst sıralarda yer alan bir konu başlığı olmaktan uzaklaşmış, yer aldığı kadarıyla
da bu daha çok, başta Bakü-Tiflis-Ceyhan olmak üzere bölgede sözkonusu olan enerji nakil
hatları dolayısıyla bir ilgi olmuştur. Bu bağlamda Ankara’nın bölgeye olan ilgisi, kendisinin bir
bölgesel enerji aktarım merkezi (energy hub) olması stratejik amacı etrafında gelişmiştir.
Türkiye yönetimi bu yolla, bir yandan giderek artan kendi enerji ihtiyacını karşılamayı
amaçlarken, aynı zamanda doğudan batıya bir enerji geçiş yolu olarak, yoğun bir enerji
talebinin sahibi olan Batı dünyasının ve Doğu’daki bazı kaynak ülkelerin gözünde artan
önemini değerlendirmeyi düşünmektedir. Yine bir başka açıdan bakıldığında da Türkiye
bölgede, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı dünyası ile esas olarak Rusya
arasında sözkonusu olan bir bölgesel güç dengesi sisteminin önemli bir parçası olma konumunu
hedeflemektedir.
Fakat 2008 yılının Ağustos ayında patlak veren Rus-Gürcü çatışması, bölgedeki bu
ekonomi-öncelikli, sakin görünümü değiştirmiştir. Gürcistan’da 2003 yılında iktidara gelen
Batı, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri yanlısı ve Türkiye ile de yakın ilişkiler içerisinde
bulunan Mihail Saakaşvili ülkesindeki uygulamaları ve izlediği bölgesel politikayla Rusya’yı
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oldukça rahatsız etmekteydi. Bu nedenle Rusya, daha önceki dönemlerde de olduğu gibi
Gürcistan’ı istediklerini yapmaya, ya da istemediklerini yapmamaya zorlamak amacıyla bu
ülkedeki ayrılıkçı bölgeleri, etnik grupları kullanmaya yönelmiştir. 2008 yılının Ağustos ayında
kullanılan etnik grup Osetler olmuştur.
Bilindiği gibi, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Oset halkı Gürcistan ve
Rusya Federasyonu içerisinde Güney ve Kuzey Osetya olarak ikiye bölünmüş, Gürcistan
sınırları içerisindeki Güney Osetya’nın (Rusya’nın da desteğiyle) Gürcistan’dan
özerklik/ayrılma talep ya da çabaları görülmeye başlanmıştır. İşte 2008 yılının Ağustos ayı
başlarında Gürcistan, fiili denetiminin giderek azaldığı Güney Osetya bölgesine askeri bir
harekat düzenleyerek bölgeyi denetimi altına almaya yönelmiştir. Buna karşılık, Rusya’nın
askeri gücü de Kuzey Osetya’dan Güney Osetya topraklarına girerek Gürcistan Ordusu’nu bu
bölgeden çıkartmıştır. Fransa’nın da araya girmesiyle, 7 Ağustos’ta başlayan Rusya-Gürcistan
çatışması 16 Ağustos 2008 tarihinde sona ermiş, Tiflis yönetimi hukuken siyasal sınırları
içerisinde olan Güney Osetya bölgesi üzerindeki fiili denetimini tamamen kaybetmiştir. Bunun
üzerine Amerika Birleşik Devletleri iki büyük hastane-gemiyi Boğazlar’dan geçirerek
Gürcistan’a göndermek istediğinde ise Türkiye’nin Montrö limitlerini aşma itirazı ile
karşılaşmış, bölgeye daha küçük tonajlı gemiler göndermek zorunda kalmıştır. Sonuç olarak,
bu dönemde Türkiye’nin Kafkasya’ya olan ilgisi, bölgede giderek belirginleşen WashingtonMoskova rekabetinden de etkilenerek ortaya çıkmıştır. Sonrasında, bu rekabete bir de Ukrayna
ile ilgili sorunlar ve uzlaşmazlıklar eklenmiştir.
Türkiye’nin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkileri, aynen I. Bölüm’de
olduğu gibi, iki çerçeve içerisinde ele alınmaktadır. İlkin, Türkiye’nin Orta Asya coğrafyası ile
olan ilişkisi bir bütün olarak değerlendirilmektedir. İkinci olarak ise Türkiye’nin bölge ülkeleri
ile sözkonusu olan ikili ilişkileri incelemeye dahil edilmektedir.
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri halen bir geçiş dönemindedirler. Başta Kazakistan,
Özbekistan ve Kırgızistan olmak üzere bu ülkelerin yönetici elitleri, son yıllarda doğal
kaynaklarını pazarlayarak sağladıkları nispi mali iyileşmelere rağmen, esas olarak iktisadi,
siyasi ve askeri alanlardaki güçsüzlüklerinin farkında olarak hemen her düzeyde dikkatli bir
denge politikası izlemektedirler. Özellikle “11 Eylül 2001” tarihinden itibaren bu coğrafyanın
stratejik önemindeki artış da, bu türden bir politikanın izlenmesinin önemli nedenlerindendir.
Hakan Güneş bu denge politikasını “...globalizmin egemen kültür ve siyasetinden kendini
koruma ve ulusal olanı yalıtılmadan sürdürmek için ulus üstü entegrasyon fikirlerine
eklemlenme...” çabası olarak değerlendirmekte ve bu üç ülkenin “...devlet adamları ile
entelektüel çevrelerinin aynı anda hem Rusya’yı hem de Amerika Birleşik Devletleri’ni
stratejik partner ilan etmeleri, her iki kesime askeri üs tahsis etmeleri, Rusça’nın korunmasına
olanak sağlarken İngilizce’nin gelişimini de teşvik etmeleri... ticari ve kültürel ilişki partnerleri
arasına Türkiye, Japonya, Kore, Malezya ve İran’ı da...” almalarını bu politikanın uygulama
örnekleri olarak göstermektedir. Bu durum, sözkonusu ülkelerin dış politikalarına pragmatik
bir dengeci anlayışın egemen olmasını da beraberinde getirmektedir.
Her şeyden önce, 2002 sonrası dönemde, yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı
döneminde, Türkiye’nin Orta Asya coğrafyasına bir önceki dönemde olduğu ölçüde bir
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yoğunlukla ilgi göstermediği, gösteremediği söylenebilir. Bu dönemde, Türkiye’nin, önce
Avrupa Birliği sonra da Orta Doğu ile ilgili sorunlara yoğunlaşması neticesinde, Orta Asya’ya
olan ilginin (en azından nispi olarak) azaldığı görülmektedir. Bu gelişmenin ortaya çıkmasının
bir başka nedeni de, Afganistan müdahalesi ile bölgeye girişi iyice belirginleşen Amerika
Birleşik Devletleri’nin, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti ile bu coğrafyada inisiyatifi ele
almaları, bölgede Türkiye gibi aktörlere fazla bir hareket alanı bırakmamalarıdır.
1992 yılından itibaren bölge ülkeleri arasında çoğunlukla her yıl gerçekleştirilen “Türk
Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi,” 26 Nisan 2001 tarihinde İstanbul’da
düzenlenen Yedinci “Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi”nin ardından
uzunca bir süre toplanamamıştır. Bunun başlıca nedeni, Türkmenistan ve özellikle de
Özbekistan’ın Türkiye’den duyulan rahatsızlık nedeniyle toplantılara katılmama ya da düşük
düzeyde katılma eğilimleri olmuştur. Bu nedenle Sekizinci “Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet
Başkanları Zirvesi” ancak beş yıl aradan sonra 17 Kasım 2006 tarihinde Antalya’da yapılmış,
Özbekistan ve Türkmenistan liderleri toplantıya katılmamışlardır.
2-3 Ekim 2009 tarihlerinde Azerbaycan-Nahçivan’da yapılan Dokuzuncu “Türk Dili
Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi”ne Özbekistan katılmazken Türkmenistan “Devlet
Başkan Yardımcısı” düzeyinde katılmıştır. Bu toplantıda Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve
Kırgızistan imzaladıkları Nahçivan Anlaşması ile, aralarındaki işbirliğinin kurumsallaşmasını
öngören “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi”nin kurulmasını kararlaştırmışlardır.
16 Eylül 2010 tarihinde İstanbul’da toplanan Onuncu “Türk Dili Konuşan Ülkeler
Devlet Başkanları Zirvesi” Özbekistan dışındaki ülkeler olan Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan ve Türkmenistan en üst düzeyde temsil edilerek katılmışlardır. Sonuçta
Türkmenistan dışındaki dört ülke, bir anlamda bu toplantıları farklı bir platforma taşıyan bir
bildiri ile bir önceki toplantıda “Nahçivan Anlaşması” çerçevesinde kararı alınan “Türk Dili
Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi”, kısaca “Türk Konseyi” adını alarak birlikteliklerini eskiye
oranla daha kurumsal bir yapıya dönüştürmüşlerdir.
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi zirvelerinin “Ekonomik ve Ticari İşbirliği”
özel gündemi ile gerçekleştirilen ilki 20-21 Ekim 2011 tarihlerinde Kazakistan’ın başkenti
Almatı’da, “Eğitim, Bilim ve Kültürel İşbirliği” temasıyla gerçekleştirilen ikincisi ise 22-23
Ağustos 2012 tarihlerinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yapılmıştır. Türk Konseyi
zirvelerinin üçüncüsü 15-16 Ağustos 2013 tarihlerinde “Ulaştırma” teması çerçevesinde
Azerbaycan’ın Gebele şehrinde, dördüncüsü ise 4-5 Haziran 2014 tarihlerinde “Turizm” teması
çerçevesinde Türkiye’de Bodrum’da gerçekleştirilmiştir. Zirvelerin beşincisi de “Enformasyon
ve Medya Alanında İşbirliği” temalı olarak 10-11 Eylül 2015 tarihlerinde Kazakistan’ın
başkenti Astana’da yapılmış, toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Yılmaz katılmıştır.
Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın katıldıkları bu oluşumun merkezi
İstanbul’dadır. Örgütün organları, Devlet Başkanları Konseyi, Dışişleri Bakanları Konseyi,
Kıdemli Memurlar Komitesi, Aksakallar Konseyi ve Sekretarya’dır. Özbekistan ve
Türkmenistan bu birlikteliğin dışında kalmışlardır. Bu durumun çeşitli siyasi nedenleri vardır.
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Özbekistan’daki İslam Kerimov yönetimi, ülkedeki radikal İslamcılar ile mücadele içerisinde
olup bu konuda özellikle Türkiye’den tehdit algılamaktadır. Türkmenistan’ın ise Hazar’daki
petrol yataklarının paylaşımı konusunda Azerbaycan, doğalgaz boru hattı projeleri dolayısıyla
da Türkiye ile anlaşmazlıkları olmuştur.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, XXI. Yüzyılda, 2000’li yıllarda Türk dış politikasının üzerinde oluşacağı
uluslararası sistemde ne türden gelişmeler olduğu değerlendirilmiştir. Ardından aynı dönemde
ülkenin dış politikasının üzerinde oluştuğu iç zemin incelenmiş, özellikle 2002 yılı sonrasındaki
AK Parti/AKP iktidarı dönemindeki dış politika analiz edilmiştir. Dış politikanın üzerinde
cereyan ettiği bu zeminlerin ele alınmasından sonra, 2000’li yıllardaki Türk dış politikasının
çeşitli ülke ve bölgelere yönelik uygulamalarına değinilmiş, bu açıdan Türkiye’nin Batı dünyası
ve Rusya ile ilişkileri, Orta Doğu, Balkanlar ve Orta Asya coğrafyalarına dönük politikaları ele
alınarak değerlendirilmiştir.
Yine aynen 1950 yılında Demokrat Partinin iktidara gelmesinde olduğu gibi, 2002 yılı
sonunda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidara gelmesiyle de, ülkedeki dış politika yapımında
süreklilik ve değişim ikilemi bu defa ülke içerisinde, iç siyasette meydana gelen değişikliklere
cevap verme, adapte olma çabaları çerçevesinde bir anlam taşımaya başlamıştır. 2002 yılı
sonlarında yapılan seçimleri kazanarak iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti’nin
bu 2002-2009 birinci alt dönemindeki dış politikasının, dış politikada sürekliliği temsil eden üç
öğeye ilişkin olarak temel bir değişiklik göstermediği, hatta “yüzünü Batı dünyasına dönmek”
konusunda bir önceki dönemde ilk adımları atılmış olan Avrupa Birliği’ne üyelik için (bazı
yorumcularca temelde ülke içerisinde ordunun etkisini azaltmak amacına yönelik olarak
yapıldığı söylense de) gösterdiği çabanın oldukça etkileyici olduğundan sözedilebilir.
Bu dönemde Türk dış politikasında önceki dönemler ile karşılaştırıldığında belki de en
önemli değişiklik Kıbrıs politikasına ilişkin olarak sözkonusu olmuştur. Bu değişikliğin de esas
olarak “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin önünü açma” gerekçesine
dayandırıldığı hatırlanmalıdır. 2009-2015 Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti’nin ikinci alt
dönemi açısından durumun biraz daha farklı olduğundan sözedilebilir. Bu farklılık olgusunun
açıklanmasına, anlaşılmasına ilişkin olarak, kendileri ile doğrudan bir nedensellik ilişkisi
kurmamız tümü için sözkonusu olmayacak olsa da, aralarında bir korelasyonun varolduğuna
işaret etmek açısından bazı gelişmelere dikkat çekmek mümkündür.
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Bölüm Soruları
1)
2000’li yıllarda ABD Başkanı George W. Bush ve yönetim ekibinin aşağıdaki
anlayışlardan hangisine yakın olduklarını düşünürsünüz?
a)

Yeni-liberalizm

b)

Rasyonalizm

c)

Yeni-muhafazakarlık

d)

Hümanizm

e)

Gerçekçilik ve yeni-gerçekçilik

2)

Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı sırasıyla hangi ülkelerden geçmektedir?

a)

Azeybaycan-Ermenistan-Türkiye

b)

Gürcistan-Azerbaycan-Türkiye

c)

Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye

d)

Gürcistan-Azerbaycan-Türkiye

e)

Rusya-Azerbaycan-Türkiye

3)

Şu kişilerden hangisi ABD başkanlığı yapmamıştır?

a)

Bill Clinton

b)

Tony Blair

c)

George W. Bush

d)

Ronald Reagan

e)

Jimmy Carter

4)

11 Eylül 2001 tarihinde ne oldu?

a)

Rusya Afganistanı işgal etti

b)

ABD ve NATO güçleri Afganistan’ı işgal etti

c)

ABD Irak’ı işgal etti

d)

ABD Irak’a saldırarak bu ülkeyi Kuveyt’ten çıkardı
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e)

ABD El Kaide’nin saldırısına uğradı

5)
“Bush Doktrini” çerçevesinde en belirgin olarak “şer ekseni” (axis of evil) ilan
edilen ülkeler hangileridir?
a)

İran, Lübnan, Irak

b)

Irak, İran, Yemen

c)

İran, Kuzey Kore, Irak

d)

Lübnan, İran, Kuzey Kore

e)

Lübnan, Irak, Kuzey Kore

6)
Bu dönemdeki uluslararası askeri stratejide “önalıcı vuruş” (pre-emptive strike)
kavramını kim ortaya atmıştır?
a)

Barack Obama

b)

George Bush

c)

Vladimir Putin

d)

Boris Yeltsin

e)

Mihail Gorbaçov

7)
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin seçimi kazanarak kurduğu ilk hükümette
Başbakan kimdir?
a)

Recep Tayyip Erdoğan

b)

Abdullah Gül

c)

Ahmet Davutoğlu

d)

Binali Yıldırım

e)

Hiçbiri

8)
ABD Başkanı Barack Obama’nın dış politika anlayışı aşağıdaki ABD
Başkanlarından en çok hangisine benzemektedir?
a)

Ronald Reagan

b)

Bill Clinton

c)

George H. W. Bush
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d)

George W. Bush (Oğul Bush)

e)

Richard Nixon

9)

2000’li yıllarda Türkiye-İsrail ilişkileri hangi nedenle bozulmuştur?

a)

Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşması

b)

İsrail’in Yunanistan ile yakınlaşması

c)

İsrail’in Suriye ile yakınlaşması

d)

Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşması

e)

“Mavi Marmara” ve “One Minute” olayları

10)

Muammer Kaddafi hangi ülkenin lideriydi?

a)

Tunus

b)

Ürdün

c)

Libya

d)

Cezayir

e)

Hiçbiri

Cevaplar
1)c, 2)c , 3)b, 4)e, 5)c, 6)b, 7b), 8)b, 9)e, 10)c
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14. KÜRESEL SORUNLAR KARŞISINDA TÜRK DIŞ
POLİTİKASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
20. yüzyılda gerçekleşen hızlı teknolojik devrim ve bunun iletişim ve ulaşım alanlarına
yansıması ile birlikte uluslararsı politikada iletişim hızlanmış ve dünyanın her köşesi ulaşılabilir
olmuştur. Küreselleşme olarak ifade ettiğimiz bu süreç, toplumlar arasında iletişimi ve
müzakereyi hızlandırmış ve yerel sorunların küreselleşmesini beraberinde getirmiştir. Küresel
ısınma, ekolojik kriz, su sorunu, gelecek nesillerin hakları, enerji kaynakları, gıda sorunu ve
yoksulluk yerkürenin her köşesinde insanların paylaştıkları sorunlar olarak küresel politikanın
merkezinde yer almıştır. Yaklaşan ekolojik kriz ve artan yoksullaşmayla birlikte insanlığın
geleceğine ilişkin bu ve benzeri ortak sorunlar, 21. Yüzyılda devletlerin dış politikalarının
gündemlerinde git gide önem kazanmaya başlamıştır. Gelişmiş ülkeler bu sorunlara yönelik
bilgi üretimini ve politikaları teşvik ederken, çevre ülkeleri 19. Yüzyıldan kalma
millliyetçiliğinin sarmalında etnik ve dinsel bölünme ve çatışmalar ve otoriter rejimlerin yol
açtıkları siyasi ve iktisadi istikrarsızlıklarla uğraşmaya devam etmektedir.
Bu bölümde Türkiye’nin dış politikasında insanlığın ortak geleceğine ve gelecek
kuşakların, çocuklarımızın ve doğanın güvenliğine ilişkin sorunlarla ilgili gelişmeleri ve
sorunları ele alacağız.
Bu bağlamda uluslararası alanda çevre politikalarının tarihsel gelişimini, önceliklerini,
temel meselelerini ve bu doğrultuda atılan adımları öğrenerek başlayacağız. Öğrendiğimiz bu
tarihsel birikimin Türkiye’nin dış ve iç politikasında yansımalarını, dönüştürücü ve yönlendirici
etkilerini değerlendireceğiz. Türk dış politikasının çevre ile ilgili değerlendirmelerini
göreceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Küreselleşme ve Türk Dış Politikası

2)

Küresel Göç ve TDP

3)

Küresel Isınma, Ekolojik Kriz ve TDP

4)

Türkiye’nin dış politika öncelikleri açısından çevrenin önemi

5)

Kyoto Protokolü konusunda Türkiye’nin çekinceleri nelerdir?

6)

Küresel Su Sorunu ve TDP
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Küreselleşme

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği ve geliştirileceği

Küreselleşmenin Türk dış Konuya ilişkin okuyarak
politikası üzerinde etkisini
öğrenmek

Küresel ısınma ve Ekolojik Küresel Isınma ve Ekolojik Konuya ilişkin okuyarak
Kriz
Krizle ilgili Türkiye’nin dış
politikasını öğrenmek
Küresel Su Sorunu

Küresel Su Kriziyle ilgili Konuya ilişkin okuyarak
Türkiye’nin dış politikasını
öğrenmek

Küresel Göç

Türkiye’nin Küresel göç Konuya ilişkin okuyarak
sorununa yönelik politikasını
öğrenmek
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Anahtar Kavramlar


Küresel Isınma



Su Krizi



Ekolojik Kriz



Göç ve İltica



Teknoloji ve Dış Politika



Çevre Politikası



“Ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar”



COP, CMP



Rio 1 ve +2



HABITAT I ve II



BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi



Johannesburg Zirvesi



Brundtland Raporu



Gündem 21



1951 Sözleşmesi



Su Hakkı
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Giriş
Küreselleşmeyle birlikte medya, haberleşme, ulaşım ve teknoloji alanında yaşanan hızlı
dönüşüm, Türkiye’nin dış politika zeminini ve işleyişini de değiştirmiştir. Dış politika iletişimi
hızlanmış ve geleneksel kararaalma sürecini ve mekanizmasını daha hızlı çalışmak zorunda
bırakmıştır. Bu da demokratik dış politika karar alma sürecinin işletilmesini zorlaştırmıştır.
Yine teknolojik gelişme, dünya nüfusunda yaşanan hızlı artış ve ekonomik gelişmede yaşanan
rekabet ve eşitsizlik insanlığın geleceğine ilişkin ekolojik kriz, su, gıda vb. temel yaşamsal
sorunları öne çıkarmıştır.
Büyük kısmı kuzey kürede bulunan ve refah düzeyi yüksek, sosyal refah devletinin ve
demokrasi kültürünün hakim olduğu ülkelerde, ekolojik sistemin, dolayısıyla insanlığın
geleceğine ilişkin küresel sorunların devletlerin dış politika gündemlerinde öncelikli önem
taşıdığı dikkat çekmektedir.
Buna karşın, büyük kısmı Güney ve Güneydoğu kürede yer alan, sosyal refah devletinin
ve demokrasinin nispeten zayıf olduğu gelişmekte olan ülkelerde ise savaş, terör, etnik çatışma
vb. klasik uluslararası dış politika konularının hakim olduğu dikkati çekmektedir.
21.Yüzyıl Türk Dış politikasında da küresel sorunların öncelikle yer alması gelecek
kuşakların ve ülkenin güvenliği ve varlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda
Türkiye’nin dış politikasında ekolojik sistemin korunması, su ve gıda kaynaklarının korunması,
ormanlar, toprak, madenler gibi yaşamsal doğal kaynakların korunması, yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımı ve savaş ve yoksulluk gibi küresel göçlerin temel sebeplerinin ortadan
kaldırılması yönünde küresel politikalar geliştirmesi ve insanlığı ve ekolojik sistemi önceleyen
küresel çözümlere destek vermesi gerekmektedir.
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14.1. Küreselleşme ve Türk Dış Politikası
1980’li yıllarla birlikte ABD ve onun kurduğu IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret
Örgütü gibi uluslararası finans ve ekonomi kuruluşlarının düşünsel ve kurumsal öncülüğünü
yaptığı neo-liberal kapitalist gelişme modeli hızla Batı yarıküresinde yayılmış ve 1989 yılında
Doğu Bloku’nun çökmesiyle birlikte Doğu yarımküreyi de etkisi altına almıştır. Böylece tüm
dünyayı etkisi altına alan, yani küreselleşen neo-liberal kapitalist gelişme modeli, tüm ülkeleri
aynı siyasi ve sosyo-ekonomik gelişme modelinin içerisine sokmaya başlamıştır. Eski Doğu
Avrupa ülkeleri de neo-liberal kapitalist gelişme modelinin önerileriyle “şok terapisi”
yöntemiyle hızla serbest piyasa ekonomisine geçmişler, dış ticareti serbest hale getirmişler,
devletin piyasa ve sermaye üzerinde kontrolünü zayıflatmışlar, küresel sermayeye avantajlı ve
cazip koşullar sunmuşlar, devlet işletmeleri ve su, orman, maden ve toprak gibi gelecek nesiller
için yaşamsal önem taşıyan doğal kaynaklarını ve sağlık, eğitim, sosyal güvenlik gibi temel
insan haklarını özelleştirmişler ve yabancı şirketlere satmışlar, siyaseti parlamento seçimlerine
indirgemişler, demokrasilerini bireysel özgürlükler bağlamında daraltmışlar ve sosyal refah
devletini olabildiğince küçültmeye gitmişlerdir. Böylece eski Doğu Avrupa ülkeleri hızla
kapitalist ülkelere dönüşmüş ve egemen uluslararası kapitalist sisteme eklemlenmişlerdir.
Sosyal politikalarla yumuşatılmadığı için bu süreç oldukça sancılı ve yıkıcı geçmiştir bu ülkeler
için. Hızlı yoksullaşma ve sosyal güvenliğin darlatılması bu ülkelerin yaşlı nüfuslarını ölüm
sınırına getirirken, hızla artan beyin göçüyle de yetişmiş verimli genç işgücünü yitirmelerine
yol açmıştır. 90’lı yıllar bir bakıma Doğu’dan Batı’ya göç onyılı olarak insanlık tarihinde yerini
almıştır.
2000’li yıllarda ise küresel sermayenin hızlı sınırötesi hareketleri ve monopolleşmeye
uygun ortam sağlaması sonucunda tüccar devletin uluslararası politikada öne çıktığını
görmekteyiz. E-devletin daha fazla aktörle karşı karşıya kaldığı, sınırlarının geçirgenleştiği ve
çok sayıda farklı konularla ilgili politikalar geliştirmek durumunda kaldığı dikkati çekmektedir.
Soğuk savaş yıllarında askeri ve siyasi güvenlik gibi üst düzey konularla ilgilenen dış politika
karar alıcıları, 2000’li yıllarda insan güvenliği, ekonomik yatırımlar, ekolojik güvenlik, su
güvenliği vb. ikincil konularla da ilgilenmek zorunda kalmışlardır. Klasik güvenlik konularının
yerini yeni güvenlik konuları almıştır.
Ticaretin serbest hale gelmesi ve mal, himet ve sermayenin sınırötesi hareketliliğin
artması, sınırlarda kayıtdışı geçişlerin artması ve sınırötesi ağların ulusal sınırları kolayca
aşması, mutlak ulusal egemenlik analayışının değişmesine ve ulusal egemenliğin
sorgulanmasına yol açmıştır. Yine dış politikalarla daha fazla sayıda sivil aktörün ilgilenmesi,
dış politika karar alma sürecini geleneksel ulusal egemenlik kapsamından çıkarmıştır. Bu
durumda artık dış politikaları anlamak için klasik dış politika karar alma mekanizmasını
incelemek tek başına yeterli olmamakta, devletdışı aktörleri ve yeni sosyal ve ekonomik
konuların da dikkate alınması gerekmektedir. Kaldı ki, artık devletlerin dış politikaları adeta
dışişleri bakanlıkların tekelinden çıkmıştır. İç-dış politika ayrımı da eskisinden farklı olarak
kalkmıştır. Dış politika iç politikalar, örneğin ekonomik sorunlardan dikkatleri uzaklaştırmak
için kullanılabilmektedir. Bazı durumlarda da iç politik konular dış politika alanında
araçsallaştırılabilmektedir. Örneğin, dış politikada bir uluslararası çatışma veya savaşa, savaşın
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yaratacağı ekonomik fırsatlardan yararlanmak veya stratejik kaynakların olduğu bir coğrafyada
söz sahibi olmak için müdahil olunabilir. Bütün bu muğlaklıklar ve geçişkenlikler ve dış
politika karar alıcılarının çeşitlenmesi ulusal çıkar ve ulusal güvenlik gibi Soğuk savaş
döneminde dış politikanın tabulaşmış ve tartışılmayan kavramları, küreselleşmeyle birlikte
tartışılmaya başlanmış ve “Ulusal çıkar kimin çıkarlarını temsil ediyor? Ulusal çıkarı kim neye
göre tanımlıyor? Kimin güvenliği ulusal güvenliğin içerisinde dahil ediliyor?” gibi sorular
gündeme gelmiştir. Örneğin, bir şirketin başka bir ülkede yaşadığı zorluk ve kayıplar, ülkenin
içerisinde yaşayan bir vatandaşın güvenliğinden daha önemli olabilir mi? Şirket için devlet dış
politikasında yeni bir dış politika krizi üstlenmek uygun mu? soruları devlet, toplum ve sermaye
arasındaki ilişkiyi dış politika çalışmaları gündemine getirmiştir.
Küreselleşmeyle birlikte iklim değişikliği, ekolojik kriz ve göç gibi birçok sorun
devletlerin hem iç hem de dış politikasını kavrayabilmektedir. Küresel ısınma ve iklim
değişikliği ulusal sınırları aşkın ulusal etkilere de sahip olmakla birlikte, devletlerin karbon
dioksit emisyon oranlarının indirimiyle ilgili uluslararası anlaşmaların getirdikleri koşullara
uymaları veya uymamaları, iklim değişikliğinin gidişatını belirleyecektir. Bir uluslararası sorun
olan göç ise devletlerin demgrafik yapısını dönüştürebildiği gibi, hem iç ekonomik ve sosyal
politikalar açısından, hem de dış politikalar bağlamında yeni güvenlik ve sınır sorunlarına yol
açabilir ve yabancı düşmanığının yükselişiyle birlikte radikal sağ millliyetçi partilerin
güçlenmesine ortam hazırlayabilir. Günümüzde Avrupa coğrafyasında milliyetçi sağ partilerin
güçlenmesini sağlayan en önemli koşullardan birisi göçün yarattığı sosyal yük, diğeri de sosyal
refah devletinin zayıflatılmasıdır.
Diğer yandan dünyada büyük güçlerin müdahaleciliğinin artması, çatışmaların ve
savaşların yaygınlaşması ve çevre ülkelerde yoksulluğn ve otoriter yönetimlerin artması,
küresel düzeyde göçün artmasına yol açmıştır. 2000’li yılların başlarında dünyada 24 milyon
mülteci ve sığınmacıdan bahsedilirken, 2014 yılı BMMYK verileri 65 milyon mülteci ve
sığınmacıyla 240 milyon göçmeni kayıt altına almıştır. Ayrıca yerel savaşların artması ve
barışın kurulamaması nedeniyle ülkeler içerisinde yerinden edilmiş ve temel haklara erişimi
olmayan nüfusun da artışa geçtiği bilinmektedir. 2050 yılına kadar iklim değişikliği sonucunda
yaşanan doğal felaketler nedeniyle yaşadıkları coğrafyaları terk etmek zorunda kalan 50 milyon
iklim mültecisi de beklenmektedir.
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Uluslararası göçün artmasına karşın devletlerin sınırlarını insanların geçişlerine karşı
denetim altına alması, ulusal sınırların illegal yollarla geçilmesini ve sınırötesi suçların
artmasını ve hızla büyüyen kayıtdışı piyasada sosyal ve cinsel istismar ile insan hakları
ihlallerinin artışını da beraberinde getirmiştir. Yaygınlaşan ayrımcı vize rejimleriyle ve sürekli
olarak yükseltilip güvenlikleştirilen sınırlarla dünya turist veya yatırımcı olmayan sıradan
insanlar için gitgide daha zor hareket edilebilecek bir yer haline gelmektedir. Devletler
uluslararası göçle mücadele etmek için sınır güvenliği için milyarlar harcamaya başlamıştır.
AB’nin 2020 yılına kadar entegre sınır yönetimi ve güvenliği için ayırdığı bütçe 15.68 milyar
Evro dolayındadır.
Yoksulluğun, savaşların, otoriter rejimlerin ve yerel çatışmaların yoğun yaşandığı göç
veren Ortadoğu ve Güney Asya ülkeleriyle sosyal devletin nispeten güçlü olduğu Avrupa
Birliği ülkeleri arasında transit konumda yer alan Türkiye, 2011 yılında Suriye’de başlayan
savaşla birlikte 3 milyon Suriyeli mülteci ve 145.000 Afrika, Güney Asya ve Ortadoğu
sığınmacısı ile en fazla mülteci kabul eden ülke olmuştur. Diğer yandan nüfusa oranı
bağlamında ele alındığında ülkede yaşayan her 5 kişiden birisinin Suriye mültecisi olduğu
Lübnan kişi başına en fazla mülteci ağırlayan ülke durumundadır. Lübnan’dan sonra gelen
Ürdün’de her 10 kişiden birisi Suriye mültecisi iken Türkiye’de her yüz kişiden 4’ü Suriye
mültecisidir. Bu bağlamda nüfus büyüklüğü bakımından Suriye mülteci sorununu nispeten
sorunsuz kaldıran Türkiye, bu göç akımından, Suriye’den Türkiye’ye giren sıcak para ve
yatırımlar, Suriye’ye artan ihracat, ülkeye gelen ve bavul ticaretini canlandıran Arap
turistlerinde artış, ucuz Suriyeli işçi gücü, kira gelirlerinde ve tüketimde artış gibi kazanımlar
da elde etmiştir.
Osmanlı’dan bu yana Türkiye Balkanlar, Kafkaslar veya Ortadoğu coğrafyalarından
kaynaklanan çok sayıda yoğun savaş göçüyle karşı karşıya kalmış ve bir şekilde, önemli
travmalarla birlikte de olsa bu göç hareketlerini ülkesinde yerleştirmiş ve barındırmıştır.
Türkiye’nin asıl üzerinde düşünmesi ve tedbir alması gereken ve 2030 yılından sonra artması
354

beklenen yeni göç sorunları iklim mültecileriyle ilgili sorunlardır. Küresel ısınmanın artması ve
iklim değişikliği ile birlikte yerkürenin güneyden kuzeye doğru yayılan bir ısınma ve denizlerin
yükselmesi ile karşı karşıya kalması, Güney Asya ve Ortadoğu’dan başlayan yeni iklim göçüne
neden olacaktır. Benzer şekilde iklim değişikliği ülkemizde çok sıcak yazlar ve dondurucu
kışlar, ani mevsim geçişleri ile su ve gıda krizine yol açabilir ve artan nüfusumuz yeterli su ve
gıda kaynakları bulamadığı için kuzeye doğru göçe yönelebilir. Avrupa ülkeleri bu yaklaşan
krizlerle ilgili şimdiden tedbir almakta, su ve gıda kaynaklarını koruma altına almakta, tarım
politikalarını gözden geçirmekte ve uluslararası iklim değişikliği konferanslarında devletlere
yönelik sorumlulukların ve yaptırımların uygulanması için öncülük etmektedir. Büyük devletler
genelde küresel politikaların belirlenmesinde rol alan ve söz hakkı sahibi olan devletlerdir.
Türkiye’nin de Ortadoğu coğrafyasının ileride karşı karşıya kalacağı küresel tehditleri saptayıp
uluslararası platformlarda bu tehditlere karşı önleyici politikaların geliştirilmesinde öncü dış
politika izlemesi önem taşımaktadır.

14.2. Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Türkiye’nin Dış Politikası
Küresel ısınma ve iklim değişikliği, küreselleşmiş ekolojik sorunları ile gelişmiş
toplumların son dönemlerdeki en büyük sorunsalı haline gelmiştir. Küresel çevre sorunları
arttıkça uluslararası hukuk da çevre konusunda zaman içinde gelişme göstermiştir. Özellikle
1970’li yıllarda çevresel sorunlar, gelişmişlik sorunları ile birlikte değerlendirilerek
tartışılmaya başlanmıştır.

14.2.1. Uluslararası Çevre Politikaları
Başlangıç olarak, kronolojik açıdan sürdürülebilirlik ve çevre başlıklarının uluslararası
alanda yerine bakmak anlamlı olacaktır. Sürdürülebilirlik kavramı ilk olarak 1968’de Paris’te
toplanan Biyosfer Konferansı’nda biyosferin rasyonel kullanımı çerçevesinde kullanılmıştır.
1972 Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevresi Konferansı, 5-6 Haziran 1972 tarihinde
Stockholm’de toplanmıştır. İnsanın çevre üzerindeki olumsuz etkilerine, devletin ekonomik
kalkınma sorununa, yaşam koşullarının geliştirilmesine, uluslararası örgütlere, hukuka ve
uluslararası işbirliğine değinilmiştir. Devletlerin ve uluslararası kuruluşların çevre koruma ve
geliştirme konusunda aynı ölçüde etkili çalışmaları kabul edilmiştir.
1976 Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı-HABITAT I Kanada’nın
Vancouver kentine toplanmıştır. Temel yaklaşım devleti merkeze alan ve sorumluluğu devlette
kabul eden yaklaşımdır fakat yetersiz kalmıştır.
1987 Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, Brundtland Raporu olarak da bilinir.
Sürdürülebilir kalkınma, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların da kendi ihtiyaçlarını
karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin karşılamaktır şeklinde tanımlamıştır. Rapora
göre, sürdürülebilir kalkınma çok aktörlü ve katılımcı şekilde yürütülmelidir.
1992 BM Çevre ve Kalkınma Konferansı, Rio Zirvesi olarak bilinir. Devlet merkezli
çözümlerden toplum merkezli çözümlere geçişi amaçlamaktadır. Gündem 21 ise kalkınmanın
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sosyal, ekonomik ve çevresel yönden nasıl sürdürülebilir olacağı üzerine deklerasyonda yer
alan ilkelerin uygulanması için bir eylem planıdır. Gündem 21 toplum merkezli ve çok
aktörlüdür. 1992 BM Çevre ve Kalkınma Konferansı ardından Kyoto Protokolü, BM İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin nihai amacına ulaşması açısından önemli bir adımdır.
Karbondioksit ve diğer sera gazlarının salınımlarını 1990 yılı düzeyinin altına indirmeyi
amaçlamaktadır. Başta karbondioksit olmak üzere atmosferdeki sera gazı emisyonunun toplam
%55’ini üreten ülkelerin Protokole taraf olmasıyla yürürlüğe girmiştir. 1996 BM İnsan
Yerleşimleri Konferansı (HABITAT II) İstanbul’da düzenlenmiştir. Ortaklık, katılımcılık,
kentli bağlılığı, işbirliği gibi ilkelerin uygulamaya konmasına ilişkin yol gösterici bir rehberdir.
Johannesburg Zirvesi 1992 Rio Zirvesi’nin ardından geçen 10 yılı değerlendirmek üzere
2002 yılında toplanmıştır. Nüfus, iklim değişikliği, enerji, su kaynakları, sağlık, hava kirliliği,
ormanlar, yoksulluk, gıda ve tarım dokuz temel başlıktır. Gündem 21’de değerlendirilmiştir.
Zenginlerle yoksullar arasındaki dengesizliğin artması, küreselleşmenin olumsuz etkileri ve
demokratik sisteme olan güven kaybı vurgulanmıştır. Rio+20 Zirvesi, Haziran 2012’de Rio’da
toplanmıştır. Bildirgede, BM çevre koruma programının güçlendirilmesi, programın
finansmanının artırılması ve deniz ekosistemlerinin korunması vurgulanıyor. Sonuç olarak,
ekonomik gelişmenin farklı aşamalarında bulunan ülkelerin “ortak ama farklılaştırılmış
sorumluluklar” taşımasını öngörüyor.

14.2.2. Uluslararası Düzenlemeler ve Türkiye’de Çevre Politikaları
Türkiye, birçok alanda çevre sorunlarına ilişkin politikalar geliştirmektedir. Ana
hatlarıyla ifade etmek gerekirse, çevre politikalarında ekonomik kalkınma ile çatışmalı bir
politik sürecin yaşandığı belirtilebilir. Türkiye, Rio’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü’nde belirtilen gelişmiş ülkeler grubunda
gösterilmesine itiraz etmiştir. Türkiye’nin temel itirazı Kyoto’da Türkiye’nin gelişmiş ülkeler
grubundan çıkartılmasına yönelik olmuştur. Fakat Türkiye’nin bu itirazı ABD ve AB tarafından
kabul edilmemiştir. Kanada, Avustralya ve bazı OECD üyesi ülkeleri, Türkiye’nin sözleşmenin
eklerinden çıkma isteğini anlayışla karşıladıklarını açıklamışlar, ancak Türkiye’nin gönüllü
yükümlülük almasını istemişlerdir.
Türkiye hem OECD ve eski Doğu Blok’u ülkelerinin bulunduğu Ek I ve yalnızca OECD
ve AB ülkelerinin bulunduğu Ek II’de bulunmaktaydı. Dolayısıyla ABD, Japonya ve AB
ülkeleri gibi aynı salım indirimine gitmek zorunda kalmıştır. Üstelik iki listede birden yer
aldığından pazar ekonomisine geçiş sürecinde bulunan eski Doğu Blok’u ülkelerinin
yararlandığı haklardan yararlanamayacağı gibi, gelişmekte olan ülkelerin yükümlülüklerine de
sahip olmak zorunda kalmıştır. 1998 Taraflar Konferansında ve yardımcı organlar
toplantılarında da istemini tekrarlamış, fakat başta ABD ve AB olmak üzere diğer gelişmiş
ülkeler karşı çıkmıştır. Türkiye’nin isteği 2000 Lahey ve 2001 Bonn Konferansları’nda da yanıt
bulamamıştır.
AB adaylık sürecinde Türkiye’nin Kopenhag Kriterleri’ne uyum sağlamak üzere bir
Ulusal Program hazırlaması öngörülmüştür. Bunun üzerine Türkiye 2001’de, Katılım Ortaklığı
Belgesi ve Çevre Yönetmeliği’ni kabul etmiştir. AB 2002 tarihinde Johannesburg’da
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gerçekleşen Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi’nden önce üyelerinin Kyoto Protokolü’nün
onay sürecini tamamlamalarını istemiştir. Temmuz 2001 tarihinde Bonn ve Kasım 2001
Marakeş Anlaşmaları’yla özellikle Kyoto Protokolü açısından üye devletler onay işlemlerine
başlamışlardır. Bu çerçevede Türkiye, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ni 16 Eylül
2003 tarihinde TBMM’de 4990 sayılı Kanun ile onaylamış ve 24 Mayıs 2004 tarihi itibarıyla
sözleşmeye taraf olmuştur.
Türkiye, 5386 Sayılı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine
Yönelik Kyoto Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un 5 Şubat
2009’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabulü ve 13 Mayıs 2009 tarih ve 2009/14979 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı’nın ardından, katılım aracının Birleşmiş Milletlere sunulmasıyla 26
Ağustos 2009 tarihinde Kyoto Protokolü’ne taraf olmuştur. Ancak, Protokol’ün 2008-2012
yıllarını kapsayan birinci yükümlülük döneminde Türkiye’nin herhangi bir sayısallaştırılmış
salım sınırlama veya azaltım yükümlülüğü bulunmamaktadır.
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi olarak COP 17 ve COP 21 ile Kyoto
Protokolü CMP 7 ve CMP 11 taraflar toplantıları sonucunda, iklim değişikliği rejiminin
belirlenmesine ilişkin bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varılmış olmasını Türkiye
memnuniyetle karşılamıştır. Türkiye iklim değişikliğiyle mücadelede 'ortak fakat
farklılaştırılmış sorumluluklar' ve 'her ülkenin kendi imkan ve kabiliyetlerine göre
değerlendirilmesi' ilkeleri çerçevesinde, adil, kapsamlı, kurallara dayalı ve hukuken bağlayıcı
bir uluslararası düzenlemeye gidilmesini savunmuştur.

14.2.3. İç Yasal Düzenlemeler ve Uluslararası Çevre Politikaları
Çevre politikalarının gelişimi açısından ilk sırada 1982 Anayasası, ardından da 2872
sayılı Çevre Kanunu gelir. 1982 Anayasası’nın 56. maddesinde yer alan “Herkes sağlıklı ve
dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve
çevre kirlenmesini önlemek, devletin ve vatandaşların ödevidir.” hükmü ile çevreyi dolaylı
olarak ele alan hükümleri çevreye bakış açısını dile getirmektedir.
1982 Anayasası sonrası çıkarılmış 2872 sayılı Çevre Kanunu, sürdürülebilir gelişmeye
yer veren temel bir düzenlemedir. 2872 sayılı Kanununda (5491 sayılı Kanunla yapılan
değişiklik sonucunda) sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir çevre kavramları kullanılmıştır.
İlk yasal düzenlemeler bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan ve çevre
sağlığının düzenlenmesine ilişkin olanlardır. Bu doğrultuda ilk yasal düzenleme 1930 yılında
çıkarılan 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’dur. Yine 1930 yılında çıkarılan ve 2005 yılına
dek yürürlükte kalan 1580 sayılı Belediye Kanunu’nda da çevre konusunun aynı bağlamda ele
alındığı ve kent ve kasabaların sağlık koşullarının iyileştirilmesi konusunda belediyelerin
görevlendirilmişlerdir. 1961 Anayasası’nda da çevre konusu sağlık hakkı başlığı altında
“Devlet, herkesin, beden ve ruh sağlığı içinde yaşamasını sağlamakla ödevlidir” şeklinde ele
alınmıştır.
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1973-1977 yıllarını kapsayan III. Beş Yıllık Kalkınma Planı’ndaysa çevre bölümü ilke
kez ayrı bir başlık olarak ele alınmış ve kalkınmaya zarar verebilecek çevre politikalarının
uygulanmayacağı belirtilmiştir. Buradan anlaşılan çevre konusunda ilgili planlar negatif bir
yaklaşım içermektedir. Bu negatif yaklaşım, 1972 yılındaki Stockholm Konferansı’nda
azgelişmiş ülkelerin tezleriyle uyumluluk gösterir.
Değişim, 1979-1983 dönemi için hazırlanan IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile
gerçekleşmiş; sanayileşme, tarımda modernleşme ve kentlileşme sürecinde önemli bir öğe ve
etken olarak dikkate alınması gerektiği; çevre sorunlarının ortaya çıkmadan önce önlenmelerine
öncelik verilmesi gerektiği; kirliliğin yoğun olduğu yerlere yönelik projelere öncelik verilmesi
gerektiği ve bu süreçte kararların yerel yönetimlere bırakılması ve sivil toplum örgütlerine
vurgu bu planın çevreye ilişkin ilkeleri olarak özetlenebilir
Artık planda önleyici politikalar esas alınmış, 1978 yılında Başbakanlık Çevre
Müsteşarlığı kurulmuş ve aynı plan döneminde 2872 sayılı Çevre Kanunu yürürlüğe girmiştir.
Yine aynı Plan döneminde 1984 yılında Çevre Müsteşarlığı Çevre Genel Müdürlüğü’ne
dönüştürülmüştür.
V. Beş Yıllık Kalkınma Planında (1985-1989) ise sürdürülebilir gelişme; kaynakların
korunması ve geliştirilmesi şeklindedir. Bu planda uluslararası etki hakimdir; Ortak
Geleceğimiz Raporu bu planı etkilemiştir. Bu Plan döneminde 1989 yılında Çevre Genel
Müdürlüğü yeniden Çevre Müsteşarlığı’na dönüştürülmüştür.
VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1990-1994), sürdürülebilir gelişme kavramına
doğrudan yer verilmemiş fakat küresel çevre politikalarının etkileri açıkça görülmüştür. Bu
dönemde, 1991 yılında Çevre Bakanlığı kurulur.
VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1996-2000) ise sürdürülebilir gelişme kavramı
temel strateji haline getirilmiştir. Sürdürülebilir gelişmeyi temel alan Ulusal Çevre Stratejisi
Eylem Planı (UÇEP) çevre konusundaki uluslararası sorumlulukların belirlendiği bir belgedir.
Aynı dönemde, 1996 yılında başlatılan Ulusal Gündem 21 Projesi’nin de sürdürülebilir gelişme
konusunda atılmış olan önemli bir adımdır fakat UÇEP kadar uygulama alanı bulamamıştır.
VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (2001-2005) sürdürülebilir gelişme konusunda
yeterince bir başarı elde edilemediği belirtilmektedir. Önemli bir değişiklik ile 1991 yılında
kurulan Çevre Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı haline getirilmiştir.
IX. Kalkınma Planı’nda (2007-2013) sürdürülebilir gelişme konusunda kararsız bir
tutum görülür. Bu dönemde, hükümet, seçimlerden önce, kent ve çevre politikalarını
yönlendirme konusunda yetkili olmak üzere Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı’nın
kurulmasına ilişkin kanun hükmünde kararname çıkarmışsa da seçimlerden sonra yeni bir
kararname ile bu alanda iki farklı bakanlık kurulmuştur: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile
Orman ve Su İşleri Bakanlığı”.
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14.3. Küresel Su Sorunu ve Türkiye’nin Dış Politikası
14.3.1. 20. Yüzyılda Su Sorunu ve Türkiye’nin Dış Politikası
Geleneksel Türk dış politikası derslerinde su sorunu deyince akla genelde Türkiye’nin
komşu ülkelerle sahip olduğu sınıraşan su kaynakları ve bunlarla ilgili egemenlik tartışmalar
gelir. Sınırötesi su sorunu Ortadoğu’da Fırat, Dicle ve Asi ırmağının sularının paylaşım
meselesiyle ilgilidir. 1980’lerde Suriye’nin PKK’ya desteği gündeme gelince ikili ilişkilerde
sorun olarak öne çıktı. Suriye, Türkiye’yi PKK’ya destek vermekle tehdit ederken, Türkiye de
Suriye’yi, PKK’ya destek sağladığı takdirde su akışını kesmekle tehdit ediyordu.
Aslında mesele esasen Türkiye’nin baraj projelerini başlattığı yıllara dayanmaktadır.
1964 yılında Türkiye Keban barajını inşa etmeye başladı. Keban barajını inşa ederken Türkiye,
Irak ve Suriye’ye 450 m3/sn su bıraktı. 1974’te Türkiye barajı doldurmaya ve su miktarını
azaltmaya başladı. Suriye ve Irak, Türkiye’nin kurduğu barajlarla Fırat’ın suları niteliksel ve
niceliksel değişikliğe uğrayarak Irak ve Suriye’de tarımın olumsuz etkilendiğini ileri sürdüler.
2950 km uzun Fırat nehrinin 1170 km’si Türkiye topraklarında, 1900 km uzun Dicle nehrinin
ise 523 km’si Türkiye topraklarında bulunmaktadır. 1921 Anlaşmasında Türkiye ile Fransa
Fırat’ın sularının hakkaniyet ilkesi bağlamında paylaşılmasını öngörmüştür. Türkiye de
hakkaniyet ilkesini benimsemiş ve savunmuştur. Buna göre, Türkiye’nin daha fazla endüstriel
üretimi ve daha büyük nüfusu olduğundan daha fazla su tutma hakkı olmalıdır.
Irak ve Suriye, Türkiye’den başlayan Fırat ve Dicle’nin rejimle düzenlenmesi
gerektiğini gündeme getirdi. Buna karşılık Türkiye de Suriye’den başlayan Asi nehrinin
sularının da bu rejime dâhil edilmesini önerdi. Suriye, Hatay’ı kendi toprağı saydığı için Asi
nehrini görüşmelere katmak istemedi. Lübnan’dan doğan ve 248 km uzun Asi nehrinin sadece
88 km’si Türkiye toprağındadır. Buna istinaden Türkiye Asi nehrinin de suyunun kullanımının
düzenlenmesini istedi.
1976’da Türkiye Fırat üzerinde Karakaya baraj inşaatını başlatınca 1977 yılında Irak
Kerkük-Yumurtalık boru hattından petrol akımını durdurdu ve Fırat sularının normal akışı
sağlandıktan ve Türkiye petrol borcunu ödedikten sonra Türkiye’yle petrol akımını yeniden
açma görüşmelerine başladı. Türkiye, birikmiş petrol borcunu buğday takasıyla öderken, su
konusunda da gerekli güvenceleri verdi ve sorun geçici olarak çözümlendi.
1983 yılında Türkiye GAP ile 22 baraj, 19 hidroelektrik santral, 47 depolama tesisi, 86
pompalama istasyonu ile Atatürk barajı sularını Harran ovasına taşıyacak dünyanın en uzun
sulama tünelinin inşatını başlattı. Bu denli büyük bir proje nehirlerin hem su miktarının
azalması, hem de kirlenmesi demekti ki, Irak ve Suriye endişelendi. GAP aynı zamanda
nehirlerin su akışlarının Türkiye tarafından düzenlenmesini de sağlamış olacaktı. GAP için
Dünya Bankası’ndan kredi almak isteyen Türkiye’nin krediyi alabilmesi için aşağı havza
ülkelerinin onayını alması gerekiyordu. Irak ve Suriye onay vermeyince Dünya Bankası kıyıdaş
ülkelerle kota anlaşması koşulu getirdi. Bunun üzerine Türkiye GAP’ı kendi kaynaklarıyla
başlattı.
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Irak-İran savaşı Irak ile sorunları arka plana iterken, Suriye 1986 yılında tarım üretimini
geliştirme politikası başlattı ve su ihtiyacını arttırdı. Bunun üzerine 1986’da Suriye Başbakanı
Al Kasım, Türkiye’nin suyu azaltması durumunda Suriye’nin elindeki tüm kaynaklarla gereken
karşılığı vereceğini söyledi. Ankara’nın önerisiyle 4 komite kuruldu, bir tanesi sınır güvenliği
diğeri de su ve elektrik, ticaret ve ekonomiydi. Türkiye gayriresmi şekilde saniyede 500 m3 su
bırakacağını, Suriye ise terörle mücadelede destek vereceğini vaad ettiler.
1987 yılında Karakaya barajı tamamlanınca, Suriye ve Irak suyun %27 oranında
azaldığını dile getirdiler ve suyun kullanımını düzenleyen üçlü anlaşmanın yapılmasını
istediler. Türkiye bu öneriyi reddetti. PKK ile ortamın gerginleştiği 1987 yılında, Özal Suriye
ile güvenlik ve ekonomik ilişkiler protokolü imzaladı. Bu protokolle Türkiye Fırat sularının
nihai tahsisi halledilene kadar yıllık 500m3/sn su bırakmayı yükümlendi. 90’lı yıllarda Irak ve
Suriye bu miktarı 700 m3’e artırmaya çalışacak ve üçlü anlaşmada ısrar edecektir.
1986 yılında Barış Suyu Projesi’ni gündeme getiren Turgut Özal, bu projeyle denize
dökülen Seyhan ve Ceyhan nehir sularını içme suyu olarak S.Arabistan ve Umman’a taşımayı
önermiştir. Projeye göre, bu boru hattından günlük 3.500.000 m3 su Hatay’dan Suriye’ye,
Mekke ve Cidde’ye girecekti. Diğer hattan da günde 2.500.000m3 su Kuveyt, Katar, Bahreyn,
BAE, Umman’a gidecekti. 1988’de Türkiye bu projeyi önerince Arap ülkeleri sıcak bakmadılar.
Türkiye’nin bu projeyle esas olarak İsrail’e su sağlamayı hedeflediğini düşünüp, su yoluyla
Türkiye’ye bağımlı hale gelmek istemediler.
Ocak 1990’da Türkiye’nin Atatürk barajını doldurmak için nehir akışını 125m3/sn’ye
azaltması, Suriye ve Irak’ın kendi aralarında ikili anlaşma yapmasına neden oldu. Bu anlaşmaya
göre, Suriye sınırına giren Fırat suyunun %58’ini Irak, %42’sini Suriye kullanacaktı. İki ülke
Türkiye’nin de bu su düzenleme anlaşmasına katılmasını istediler.
Bölgedeki su sorunu henüz halledilmemiştir. Türkiye, Fırat ve Dicle nehirlerini
sınıraşan sular olarak tanımlarken, Suriye ve Irak ise uluslararası sular olarak görmektedir.
Türkiye suyun hakkaniyet ilkesine göre tahsisini öngörürken, Irak ve Suriye paylaşım ilkesini
savunmaktadır. Türkiye kendi topraklarındaki akarsuların egemenliğini kendinde görürken,
karşı tarafın istediği üçlü anlaşmanın hukuki değil, siyasi bir çozüm olacağını ileri sürmektedir.
Irak ve Suriye ise, uluslararası sular olarak gördüğü için iki nehrin sularının paylaşım
anlaşmasıyla düzenlenmesini savunmaktadır. Buna göre, suyun bölüşümü matematiksel
hesaplamalarla ihtiyaçlar hesaplanarak yapılmalıdır. Türkiye’nin en az 700m3/sn su tahsis
etmesi gerekmektedir. Fırat’ın 1000 m3/sn olan yıllık debisi üç ülke arasında eşit şekilde
bölünmelidir. Suriye, Türkiye’nin Atatürk barajını doldururken iyi komşuluk ilkesini
çiğneyerek Suriye’nin tarım, enerji ve içme suyu gereksinimine zarar verdiğini ileri sürmüş ve
Türkiye’nin su politikasıyla Suriye userinde siyasi baskı kurduğunu ileri sürmüştür. Suriye ve
Irak’ın hakkı olan suyu tahsis etmeyen Türkiye’nin, Barış suyu benzeri su satışı projeleri ile
Ortadoğu’da liderlik ve bağımlılık kurmaya çalıştığı ileri sürülmüştür. İki üke Uluslararası
Adalet Divanı’na meseleyi götürüp, paylaşım görüşmelerine BM gözlemcilerin katılmasını ve
BM yaptırımının uygulanmasını önermişlerdir.
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Sınıraşan sular konusunda uluslararası sularla ilgili ortak kaynakların paylaşım ilkesinin
uygulanamayacağını ileri süren Türkiye, sınıraşan suların “bölüşülebilir doğal kaynaklar
sayılamayacaklarını hatırlatmıştır. Türkiye, uluslararası ilkeler çerçevesinde suların paylaşımı
değil, tahsisinin esas alınmasını talep etmiştir. Türkiye’ye göre, suların hakça ve akıllıca
kullanımı ile kıyıdaş devletlerin su kaynağına zarar vermemesi ilkesi esas alınmalıydı. Türkiye,
Ortadoğu’da su sorununun uzun vadeli düşünülmesi, su israfının önlenmesi, atık suların
yeniden kullanılması, bölgesel projelerin geliştirilmesi, yüksek sulama teknolojisinin
uygulanması, uygun tarım teknikleri kullanılmasını öncelemiştir. Türkiye’nin 90’lı yıllarda
gündeme getirdiği bu son noktalar 21. Yüzyılda bölgede yaşanabilecek su krizi açısından büyük
önem taşımaktadır.

14.3.2. 21. Yüzyılda Su Sorunu ve Türkiye’nin Dış Politikası
Türk dış politikasında su sorunu hala bu yerel sınırötesi egemenlik sorunları bağlamında
ele alınırken, Türkiye’yi 21. Yüzyılda bekleyen çok daha ciddi su krizi meselesi söz konusudur.
Daha 1995 yılında Dünya Bankası Başkan Yardımcısı bir konuşmasında “Eğer bu yüzyılın
savaşları petrol için veriliyorsa, gelecek yüzyılın savaşları su için verilecektir” derken, su
kaynaklarının artan stratejik ve yaşamsal önemine işaret etmekteydi. Bu açıklamadan sonra
İngiltere, Fransa, Hollanda ve İspanya kökenli küresel su şirketleri Dünya Bankasının sağladığı
destek ve kredilerini kullanarak tatlı su kaynakları olan coğrafyalardaki su kaynaklarının
özelleştirilmesi ve işletilmesi için devletlere baskı yapmaya başladılar ve yerel su kaynaklarını
kontrollerine almaya başladılar. Latin Amerika ve Güney Asya, özelllikle Hindistan bu
şirketlerin doğal su döngülerini tahrip etmeleri, yerel suları sorumsuzca işletip
pazarlamalarından dolayı su krizine giren bölgeler oldu. Hindistan’da su kaynakları tükenen
köylüler tarım üretimlerini ve yaşamlarını devam ettiremeyip başka bölgelere göç etmek
istediler, ancak su kaynakları kendileri için yeterli olmayan diğer eyaletler susuz kalan
eyaletlerden gelen insanları kabul etmeyince yerel su savaşları yaşandı. Suyun özelleştirilmesi
ve işletilmesi uluslararası su şirketlerine devredilmesinden sonra suyun ucuz veya bedava
çeşmelerden aktığı bu su zengini coğrafyalarda su pahalılaştı ve düşük gelirli insanlar
susuzlukla karşı karşıya kaldılar.

2006 Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Raporu’na göre:
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- Gelişmekte olan ülkelerde 1.1 milyar insanın düzenli su erişimi yok
- Yarısı günlük 1-2 abd doları ile geçinen 2.6 milyar insan temiz sudan yoksun
yaşamaktadır
- Yılda 1.8 milyon çocuk kirli su kaynaklı ishalden ölür
- Yılda 443 milyon çocuk kirli su kaynaklı hastalıklardan dolayı okula gidemiyor
Dünya nüfusnun en yoksul %20’si ancak suyun %25’inden yararlanıp günde 5 lt su ile
yetinirken, ABD’de kişi başına günlük 400 litre su, İngiltere’de 150 litre su tüketilmektedir.
Dünya Bankası’nın 1990’lı yıllarda yaptığı hesaplamalar, 2025 yılı itibariyle küresel su
pazarının 1 trilyon doları bulacağını öngörmüştür. Bunun başlıca sebebi kişi başına su
kaynaklarının 20-30.000m3 bulduğu Doğu Avrupa, Balkanlar ve Latin Amerikadaki su
kaynaklarının özelleştirilip işletilmeye başlanmasıdır. 2000’li yıllarda uluslararası su şirketleri
bu bölgelerde yer alan ülkelerde suyun özelleştirilmesini başarmış ve yeraltı ve yeryüzü suların
işletilmesini devralmışlardır. Plastik şüşe üretiminde de tekelleşen bu şirketler aynı zamanda
bulundukları ülkelerin doğal su kaynaklarını kirletmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan
ülkelerde kentleşme ve sanayileşme özendirilirken, Dünya Bankası, 2025 yılına kadar
gelişmekte olan ülkelerde gelişen kentleşmeden ve bu kentleşme sonucunda su taşıma, arıtma
ve şişeleme sistemlerinin kurulmasıyla ilgili 600 milyar dolarlık altyapı yatırımı pazarını da
önceden tahmin etmiştir. Kentlerin büyümesi suyun depolanıp taşınmasını ve arıtımını da
zorunluluk haline getirmiştir. Bunun üzerine su devleri Dünya Bankası ve IMF fonlarını
yöneterek Arjantin, Meksika, Malezya, Nijerya, Balkan ülkeleri, Türkiye gibi ülkelerde suyun
özelleştirilmesini teşvik etmiş ve buralardaki su pazarlarına hakim olmuşlardır. 2000 yılında
sağlanan 40 IMF kredisinin 12 tanesi su temininin özelleştirilmesiyle ilgili koşullar içermiş ve
birçok Afrika ve Doğu Avrupa hükümeti krediyi alma karşılığında sularını işletilmeye
açmışlardır.
Türkiye, kişi başına 345 m3 su miktarıyla su stresi yaşayan bir ülkedir. İklim değişikliği,
kuraklık artışı, madenlerin işletilmesi, baraj ve HES inşaatları, ormanların yokolması, kentlerin
büyümesi, nüfus artışı ve suyun su şirketleri tarafından işletilmesi sonucunda su yoksunluğunun
derinleşmesi beklenmektedir. Dünyada 47.000 baraj var, bunların 22.000’i su zenginiyken
kontrolsüz endüstrileşme ve nüfus artışı sonucunda su fakirine dönüşen Çin’de bulunuyor.
Kentlerin büyümesiyle birlikte çok sayıda büyük barajların ve HES’lerin yapılması
doğal su döngüsündeki su miktarını ve basıncını azaltmakta ve su döngüsünün sürekliliğine
zarar vermektedir. Bu tür projelerde doğal suyun sadece %10’u cansuyu olarak nehir
yataklarında bırakılmaktadır ki bu bölgesel su döngüsünün ve ekosistemin işleyişi açısından
yetersiz kalmaktadır. Yine yeraltı madenlerin işletilmesi Asya’nın sularının %50’sini
kullanılamayacak derecede kirletmiştir. Endüstriel tarım ve endüstrinin yaygınlaşması yeraltı
su kaynaklarını kirletmekte, toprağı zehirlemekte ve su damar ve hafzalarının kurumasına yol
açmaktadır. Türkiye’de toplam 13 göl baraj, HES ve endüstriel tarım çalışmaları sonucunda
kurutulmuştur. Çin, endüstriel tarım ve sanayi sonucunda 8 büyük nehrini yok olmakla karşı
karşıya bırakmıştır.
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İngiliz, Fransız, Hollanda ve İspanyol şirketlerinin başını çektiği uluslararası su
şirketlerinin suyunu satın aldıkları ülkelerin su kaynaklarını kontrolsüz ve sorumsuz
kullanması, kirletmesi ve satması da yerel su kaynaklarına zarar vermektedir. Suyun doğal
döngüsünün esas alınması ve su havzalarının koruma altına alınması, suyun kamusal
düzenlenmesi ve suyun kirlenmesine yol açacak faaliyetlerden kaçınılması ile suyun tasarruflu
kullanılması gelecek nesillerin su hakkının korunması açısından büyük önem taşımaktadır.
Tatlı su kaynakları dünyadaki su kaynaklarının ancak %9’unu oluşturmaktadır. Dört tarafı
denizlerle çevrili Türkiye, bu bağlamda kıt su kaynaklarıyla sürekli büyüyen ve göç alan bir
nüfusun de de ekolojik sistemdeki suya bağımlı diğer canlıların, gelecek nesillerin ve yeşil
dokunun su ihtiyaçlarını güvence altına alması gerekmektedir. Sanayide ve endüstriel tarımda
1 gazete üretmek için 150 galon su, 1 litre hazır portakal suyu için 1000 galon, 1 kilo kırmızı et
için 2500 galon ve 1 otomobil üretimi için 40.000 galon su kullanılmaktadır. Su ve enerji
tasarrufuna dayalı teknolojileri ve yöntemleri teşvik eden uluslararası girişimlere katılım ve
öncülük etmek bu konularda yeni fırsatlar geliştirebilir.
NAFTA su pazarı oluşturabilmek için, doğal, suni ve havalandırılmış suları alınır-satılır
mallar olarak tanımlayarak, devletleri, doğal sularını satmaya ve özelleştirerek suyun tasarruflu
ve verimli kullanılacağına ikna etmiştir. Türkiye’nin küresel su devlerine karşı yerel su
kaynaklarını koruma altına alması ve dış politikasıyla su kaynaklarını güvence altına alması
gerekmektedir. Suyun pazarlanan bir mal olmaktan çıkarılıp ortak kamusal kaynak ve temel
insan hakkı olarak kabul edilmesiyle ilgili uluslararası hukuk girişimlerine destek vermesi
gerekmektedir. Gelecek nesillerin ve ekolojik sistemin su hakkını korumak için küresel
mücadelelere taraf olmak ve özellikle su kaynakları açısından daha zengin olan kuzeydeki
komşu ülkelerle anlaşmalar yapmak önem taşımaktadır. Su kaynaklarını Dünya Bankası,
NAFTA ve Dünya Ticaret Örgütü’ni arkalarına alan küresel su devlerine karşı koruyan çok
sayıda Latin Amerika ülkesi söz konusudur.
Örneğin Kanada 1998 yılında su dışsatımını yasaklamış. ABD’nin SunBeltWater şirketi
NAFTA garantisi altında olan yatırımcı şirketinin su satımı hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle
Kanada hükümetine tazmnat davası açmış. Şirketin CEO’su “NAFTA sayesinde bizler
Kanada’nın ulusal su politikalarında bir çıkar grubuyuz.” Diyerek su şirketlerinin devletler
üzerinde kurdukları baskıyı da gözler önüne sermiştir. Gene Meksika, halkın protestoları
üzerinde yeraltı su kaynaklarını kirletmesinden dolayı uluslararası zararlı atıkları arıtma
şirketini kapatmıştır. NAFTA’nın kurallarını öne süren şirket Meksika hükümetini, şirketin
karlarını kamulaştırdığı gerekçesiyle dava etmiş, Meksika hükümeti tazminat ödemiş ancak
faaliyetine izin vermemiştir. Fransız, İngiliz ve İspanyol su şirketleri dünyada malların ve
hizmetlerin serbestçe dolaşımını güvence altına alan NAFTA ve GATs anlaşmalarından
yararlanarak 120 ülkenin su pazarlarını kontrolleri altına almışlardır. Dünya Bankası Su
Kaynakları Grubuna göre, 2030 yılında gelişmekte olan ülkelerdeki su açığı %40’ı bulacak,
dünya nüfusunun 1/3’ü ihtiyaçlarının yarısı kadar suyla yaşamak zorunda kalacak. Ve su
yokluğu başladığı zaman uluslararası su şirketleri devletleri su ticareti ve depolaması üzerinden
kendilerine bağımlı kılacaklardır.
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Toplumsal adalet ve su hakkı için mücadele eden Blue Planet kurucularından Maude
Barlow’a göre, tekelleşen su endüstrisi küresel su döngüsünü bozmakta, suyu doğadan alıp
depolamakta, borularla taşımakta, su havzalarının yapısını, suyun yatağını ve yönünü
değiştirmekte ve doğadaki hidrolojik döngünün suyunu çalarak su döngüsünün dengesini
bozmaktadır. Bu nedenle su yeraltı su damarlarına yönelememekte, su baskınları ve seller
şeklinde yeryüzünde birikmektedir. Tatlı su kaynakları da bu nedenle yetersiz kalmakta ve
kuraklık devrelerinde hızla buharlaşmaktadır. Tuzlu suyu arındırma teknolojisi ekolojik
sistemin varlığını sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu tatlı su döngüsünü besleyemez, çöken yeraltı
su damarlarını onaramaz, doğal su döngüsünü ikame edemez, kuraklıkları ve gıda krizini
önleyemez, ekolojik sistemin çökmesi ise insanlığın da sonu anlamına gelmektedir.
Türkiye, Mart 2009 yılında İstanbul’da 5. Dünya Su Forumu’nu ağırlamış ve suyun
geleceği konusunda uluslararası işbirliği çağrısında bulunmuştur. Ancak dünya su devleri
tarafından finanse edilen bu forumlar maalesef, su yönetimi ve ticaretinin geliştirilmesini öne
çıkarmışlar ve suyun yönetim ve işletilmesinde özel-kamu ortaklığından tam özelleştirmeye
geçilmesi gibi konular gündeme getirilmiştir. Yani su kaynaklarının korunması ve gelecek
kuşakların su hakkı ile ekolojik sistem için su döngüsünün devamlılığının gözetilmesi gibi
hayati konular ele alınmamıştır.
Türkiye’nin iklim değişikliğinin Türkiye üzerindeki etkisini de dikkate alması
gerekmektedir. 2000’li yıllarda Ege Bölgesinde yağış potansiyeli %43 Marmara bölgesinde
%34, iç Anadolu’da %22, Güneydoğu Anadolu’da %7 azalmıştır. Türkiye’nin özellikle
Yunanistan ve Bulgaristan gibi su arzı yeterli olan, nüfus artışı düşük ve sanayileşmenin sınırlı
olduğu komşularıyla sınıraşan sularla ilgili uzlaşmaya varmış, ancak verimli kullanım, su
kalitesinin korunması ve suyun depolanmasıyla ilgili sorunları çözememiştir. Oysa Arpaçay
nehri ile ilgili Cumhuriyet yıllarında 1927’de SSCB ile 1934 yılında da Yunanistan ile bu
konularda antlaşmalar yapılmıştır. Meriç nehri üzerindeki su akışı ile ilgili ise Bulgaistan ile
1968 yılında anlaşmaya varılmıştır. İleride su kaynakları açısından bu ülkelerin Ortadoğusu
olabilecek olan Türkiye’nin bu konuları şimdiden ele alması önem taşımaktadır.
Türkiye yıllardır terörle mücadele bağlamında Ortadoğu komşularıyla ilgili su
meselelerine odaklanmıştır. Dünyadaki 26 su stresi yaşayan ülkeden 14’ünün bulunduğu
Ortadoğu coğrafyası 250 milyon nüfusu, yüksek nüfus artışı ve artan su kıtlığı sorunu ile
Türkiye’nin su politikasında ileride ciddi sorunların yaşanabileceği bir bölgedir. İklim
değişikliği ve yerel su döngüsünün baraj, HES projeleri vb. sonucunda sürdürülebilirliliğini
yitirmesi sonucunda Fırat, Dicle ve Asi nehir havzalarındaki su miktarının ve akışının azalması
Türkiye’nin güney sınırlarındaki komşularıyla ciddi su sorunlarını yaşayabileceğine işaret
etmektedir. Bu bakımdan, bölgesel istikrar ve barış sağlanır sağlanmaz, Türkiye’nin bu nehir
hafzalarının ve bölgesel su döngüsünün korunmasıyla ilgili bölgeles politikalar yürürtmesi
önem taşımaktadır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
21. Yüzyılda Türkiye’nin dış politikasında gitgide önem kazanacak olan göç ve su
krizleri gibi küresel sorunları ele aldık. Bu sorunların boyutlarını tespit ettik.
Türkiye’nin göç sorunuyla ilgili temel bilgileri verdik. İklim değişikliği ve küresel
ısınma karşısında uluslararası çevre politikalarının tarihsel gelişiminin tüm ana hatlarını, temel
basamaklarını öğrenmiş olduk. Bu gelişmelerin neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde
değerlendirilmesine imkân veren bağlar kurduk. Türkiye’nin bahsettiğimiz bu gelişmelere iç ve
dış politikasında verdiği yanıtları, değişim ve dönüşümleri inceledik. Türkiye’nin çevre
politikalarına bakış açısının temel sacayaklarını öğrendik. Türkiye iklim değişikliğiyle
mücadelede 'ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar' ve 'her ülkenin kendi imkân ve
kabiliyetlerine göre değerlendirilmesi' ilkeleri çerçevesinde, adil, kapsamlı, kurallara dayalı ve
hukuken bağlayıcı bir uluslararası düzenlemeye gidilmesini savunmuştur.
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Bölüm Soruları
1)

Çevreyle ilgili uluslararası düzeydeki ilk büyük toplantı hangisidir?

a.

Stockholm Konferansı

b.

Habitat II Kent Zirvesi

c.

Brundtland Raporu

d.

Habitat I

e.

Rio Konferansı

2)

Çevre koruma ilkeleri ilk kez hangi kuruluş tarafından belirlenmiştir?

a.

Avrupa Konseyi

b.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü

c.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

d.

Uluslararası Çalışma Örgütü

e.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı

3)
Yenilenebilir enerji kaynaklarının tanıtılması, kullanımın arttırılması ve
geliştirilmesiyle ilgili hedeflerin belirtildiği ve bu konuda işbirliğinin geliştirilmesinin taahhüt
edildiği çevre zirvesi aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi

b.

Kopenhag Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi

c.

New York Bin Yıl Zirvesi

d.

İki Amerika Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi

e.

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Zirvesi

4)
Ozon tabakasına zarar veren cisimler konusunda kabul edilen çevre protokolü
aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Kyoto Protokolü

b.

Montreal Protokolü

c.

Rio Protokolü

d.

Marakeş Protokolü

e.

Johannesburg Protokolü
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5)
Çevre ve insan yerleşimleriyle ilgili ilk uluslararası toplantı aşağıdakilerden
hangisidir?
a.

Habitat I

b.

Habitat II

c.

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı

d.

Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı

e.

Kopenhag Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi

6)
İklim değişikliği üzerinde olumsuz etkileri olan zararlı gazların azaltılmasına
yönelik sorumlulukların ve alınacak önlemlerin ifade edildiği Kyoto Protokolü, hangi yıl
yürürlüğe girmiştir?
a.

1992

b.

1995

c.

1997

d.

2002

e.

2005

7)
Toplumsal adalet ve çevre sorumluluğu ile ekonomik özgürlüğün arasında sıkı
bir bağın bulunduğunun belirtildiği belge aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Stockholm Bildirisi

b.

Dünya Doğa Şartı

c.

Brundtland Raporu

d.

Gündem 21

e.

Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı

8)
Roma Kulübü bünyesinde hazırlanan ve doğal kaynakların tükenmesi,
sanayileşme ve kirlilik gibi çevre sorunlarının sürmesi halinde insanlığın sonunun geleceğini
belirten çalışma aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Büyümenin Sınırları

b.

Ortak Geleceğimiz

c.

Rio Bildirisi

d.

Gündem 21

e.

Avrupa Kentsel Şartı
368

9)

Çevre hakkının uluslararası düzeyde ilk defa hangi çalışmada yer almıştır?

a.

Stockholm Konferansı

b.

Habitat II Kent Zirvesi

c.

Brundtland Raporu

d.

Habitat I

e.

Rio Konferansı

10) Avrupa Konseyi’nin politikaları esas alınarak insan yerleşiminin daha iyi hale
getirilmesi amacıyla hazırlanan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Habitat I

b.

Gündem 21

c.

Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi

d.

Habitat II Kent Zirvesi

e.

Avrupa Kentsel Şartı

Cevaplar: 1.)a 2.)a 3.)a 4.)b 5.)a 6.)e 7.)e 8.)a 9.)a 10.)e
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