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CUMHURİYETİMİZİN 75. YILLIK HAYATINDA

. DIŞ POLİTİKANIN ÖZET PANORAMASI
Kemal GİRGİN *

A. Cumhuriyetimizin başlarında yeni ve genç devletimiz azimkar bir ruhla,
bir çizgi izlemiş
barışçı bir kimlikle, eski düşmanlıkları tarihe gömerek, gerçekçi
ve
olup, itibarını ve menfaatlerini duyarlı bir şekilde korumayı başarmış , dünyada
izlenmes i
bölgemi zde başgösteren çeşitli olay ve durumlarda akılcı politikalar
ir.
etmekted
günümü zde de temel politika prensibimiz olarak devam
z
B.Cumh uriyet hayatımızın bellibaşlı siyasi dönemleri ve dış ilişkilerimi
Özetleri:
Cumhur iyetimiz in 75 yıllık siyasi hayatına damgasını basmış kişi ve olaylar
açısından şu

temel dönemlerden söz etmek mümkündür.

1.

Gazi Mustafa Kemal-Atatürk dönemi (1923-1938)

2.

İsmet İnönü il.Dünya Savaşı ve ertesi dönemi (1938-19 50)

3.

Demokr at Parti-Celal Bayar/Adnan Menderes-çok partili dönemi (1950-

1960)
i
4. 1960 İhtilali ve ardından yeniden çok partili ve koa lisyonlu hayat dönem
(1960-1 980)
döneqıi

(1980-1983)

5.

12 Eylül askeri yönetimi

6.

1983 sonrası yeni çok partili dönem (1983-1998)

ı
Bu dönemlerin genel dış politikamız atmosfer ini ve. çok önemli olayların
programlarının
aşağıda kısaca özetleme k, daha sonraki bölümde verilecek hükümet
yorumlayıp,
ve
k
inceleme
iyi
daha
nı
dış ilişkilerimiz ve siyasetem iz pasajları
değerlendirmek açısından kolaylık sağlayacaktır.

•Emekli Büyükelç i.
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l)Atatürk dönemi (1923-1938)

istiklal Harbinden ga lip çıkm ı ş, düşmanı topraklarından kovmuş yeni ve
muzaffer Ti.irk Devletinin tartışmas ı z lideri ReisiCumhlİr Gazi Mustafa KemalAtatürk ve kurduğu tek parti C.H .P..
iki kısa muhalefet parti~i denemesi
y ürüm e mi şt ir.) mill etin ve devletin kaderine tam olarak hükmetmiştir ve dış
politikada Atatürk' ün gö rü ş, etki ve ağ ırlı ğ ı belirgin olarak hissedilmiştir.
Bu dönemde dı ş politika önce likl eri Lozan Aiıdlaşmasının ( 1923) genç Türk
devletine sağ l a dı ğ ı yeni ulus lararas ı kimlik ve hakların uygulanarak pekişmesi , dış
ili şk il erin ge li ştirilip çeşit l endiri lm es i , e_
ski düşmanlarla artık yeni bir dostane
ili şk il er sayfas ı açılması , ulu s l araras ı çok taraflı siyasi faaliyetlere katılınması ,
ikti sadiyatımı z, ile s ilahlı kuvvetlerimizin mode~nleştirilınesini hedefleyen çalışına
ve bağ l antı ların ge li şt irilm es i şek linde özetlenebilir.
Bu dönemde Yunanistanla kalmış pi.iri.izlerin tesviyesi , askıda bırakılmış
Musul mese les inin bir çözüme ulaşması , Sovyetlerle ilişkilerin devamı ve
güç lendirilmesi, s ınır komşusu bö lge lerde işbirliği ve siyasi dayanışma sistemleri
o lu şturulm as ı (Balkan Atlantı ve Saadabad paktı) Boğazlar üzerinde tam hakimiyet
ve koqtrolümüzün tesisi (Montrö Sözleşmesi ), Hatay'ın Fransız yönetiminden çıkıp
bağımsızlığın ı kazanmas ı (Atatürk' ün vefatından sonra da Türkiyeye katılma kararı
uygul a nmı şt ır) ve Akdeni z h avzas ında / beliren Mussolini İtalyasının oluşturmaya
baş l ad ı ğ ı Türkiyeye de dokunan tehdide karş ı diplbmatik destekler ve dayanışmalar
ara nm as ı önemli faa liyetler ve olaylar olarak zikredi lmelidir. Bu arada 1928-38 on
y ıllık dönemde Atatürk'ü ziyarete gelen yabancı devlet adamları (kral,
C umhurbaşkan ı , Başbakan, komutan gibi) ve baş vekil ismet Paşa ' nın bazı yabanc ı
ülkelere yapt ı ğ ı res mi ziyaret ve temaslar (Yunanistana , italya'ya, Sovyetter
B irli ğ in e) dış ili şk il e rimi z in önemli adımları olarak sayı lmaktad ır.
Atatürk 15 y ıllık C umhurbaşka nlı ğ ı döneminde, başta birkaç y ıl hariç ( 1923. 24 İ s m et Paşa ve sonra biraz Şükrü Kaya) 1925 den ölümüne kadar 13 yıl kesintisiz
Dr.Tev fik Rüştü Aras' ı D ı şişleri Bakanlığında tutmuş ve büyük ölçüde etkisi altında
bulundurmuştur.

2) İsmet İnönü-il.Dünya Savaşı ve e rtesi-döııe~i (1938-1950)

Bu dönem Türkiye için hayl i kritik ve tehlikeli olayların ge li şt i ği, ancak çok
ustaca ve soğukk a nlı bir diplomasiyl e birçok tehlikenin atl atıldı ğı bir dönem

o lmu şt ur.

Matlirk'ün vefat ı üzerine Cumhurbaşkan ı olan ismet İnönü, devleti otoriter
ve vaziyete hak im bir şek ild e yönetmiş, Akden izde Mussolini tehlikesi karŞısında ve
çok yak ınl aşm ı ş o l a ı1 il.Dünya Savaş ı öncesi İn g iltere ve Fransa'yla dayanışmaya

..

1

1935'e kadarki ismi : Cu mhuriyet !l aik Fıkra s ı (CHF)
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bu arada Hatay'ın kendi kararıyla
kuzeyde ise Sovyetler ile arzulanan bir
andlaşmaya yarılamaması üzerine ve Avrupa 'da savaş başladığından .Türkiyeİngiltere-Fransa arasında Ekim l 939'da üçlü bir yardımlaşma-ittifak bağlantısı

doğru

bir
Türkiye'ye

(Ankara

dı~

politika

çizgısıne yönelmiş,

katılması başarısı yaşanmış ,

Andlaşması) yapılmıştır .'

dikkatli ve ihtiyatlı tutumu Türkiye'yi savaşın dışında tutmuş· ve 6
. yıla yakın süren ve öze ilikle Avrupa ve Asya için felaketl.i bu dönemde Türkiye, hem
batılı müttefiklerinin kendisini savaşa sürükleme taleplerini savuşturmuş, hem
kuvvetleri Trakya sınırımıza dayanmış saldırgan Almanya ile çatışma dJrumuna
girmemiş ve hem de Sovyetlerle ilişkilerde zorluklar yaşanmasına mahal
İnönü'ni.in

vermemiştir.

Türkiye harbe, formalite olarak l 945'te Müttefikler safında katılmış, fakat
sıcak çatışma yaşamamıştır.

Savaşın Mayıs l 945'te Avrupa'da bitiminden önce Türkiye, Sovyetlerin
Boğazlar ve Doğu Anadolu konusunda ürkütücü ve egemenliğimize uygun olmayan
isteklerine maruz kalmış, bunu takiben 7 yıla yakın süre güvenliğimiz açısından
belirsiz v.e endişeyle karışık bir dönem geçirmiş, bu arada yavaş yavaş ABD ile
yakınlaşma başlamış, 1946'a çok partili rejime geçmiş, Birleşmiş Milletlere girmiş
ve 1947'de Trııman Doktrini adıyla Türkiye ve Yunanistan'a özel bir Amerikan
yardım pakedini takibede 1948'de Marşa! (Marshall) Planı adıyla başlayan
Avrupa'ya Amerikan iktisadi yaı'dım sistemine dahil olmuş, 1949 da batılıların
oluşturdukları Avrupa Konseyi'ne katılmış ve aynı yıl hayata 'geçen Kuzey Atlantik
Paktı

(NATO)

üyeliğine doğru

çabalara girmiştir.

Böylece İsmet İnönü'nün liderliğinde Batı dünyasına dahil olmak politikası
tercih edilerek, ağırlığı hissedilen Sovyet baskısına karşı korunma cihetine
gidilmiştir.

3) Demokrat Parti-Celal Bayar/Adnan Menderes-çok partili dönem
( 1950-1960)

1950 Mayısındaki seçimlerde 27 yıldır süren tek parti (CHP) iktisadı sona
ermiş ve Demokrat Partinin 1O yıl sürecek iktidarı başlamıştır.
Bu dönemde Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes
hüki.imetlerinin dış politikası Batı dünyası (ve özellikle ABD) ile ilişkilerin
sıkılaştırılması, güvenliğimiz için NATO'ya girmek, dış yardımlardan azami istifade
ile yete1·siz ve köhnemiş altyapıyı güçlendirecek yatırımları ve iktisadi kalkınmayı
sağlamak şeklinde

özetlenebilir.
1

Bu amaçlarla, l 950'de patlak veren Kore savaşına Birleşmiş Milletler
çerçevesinde Türk askeri yollanarak katılınmış , 1952'de NATO'ya üye olunmuş,
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_1 953'te Türkiye-Yunanistan-Yugoslavya arasında Balkan Paktı imzalanmış, 1955'te
Türkiye-Irak-Iran-Pakistan arasında Bağdat Paktı (sonraları 1958'de lrak'ın
ayrılmasıyla CENTO ismini aldı) kurulmuş ve bunlar olurken bir hayli yabancı
devlet büyüğü Türkiye'ye ziyarette bulunmuş ve bizim devlet adamlarımız da dış
ülkelere gitmişlerdir. Bu yıllarda ayrıca, ABD ile askeri işbirliği geliştirilerek,
karşılıklı taahhütler / çoğalmıştır. Aynı zamanda, 1957'de Roma Andlaşmasının
imzası ile oluşturulan Ortak Pazar (bugünkü Avrupa Topluluğunun ilk şekli) ile
üyelik hedefleyen girişimlerimiz de gündeme girmiştir.
Uzun yıllar (ve bugün de) dış ilişkilerimizi etkileyen Kıbrıs sorunu da
1955'den itibaren ortaya çıkarak gitgide önem kazanmış ve 1960'da Kıbrıs'ın
bağımsız bir devlet oluşunu sağlayan Zürih ve Londra andlaşmaları da 1959'da
imzalanmıştır.

4) 1960 İhtilali ve ardından yine çok partili ve ilk koalisyonlu
hükümetler dönemi (1960-1980)
27 Mayıs 1960 İhtilali ile Demokrat Paı1i iktidardan uzaklaştırılmış ve bir
süre askeri bir yönetim (Milli Birlik Komitesi) iktidar olmuştur. Bu dönemde
Türkiye uluslararası taahhütlerini sürdürmeye devam etmiştir.
1961 'de yeniden çok partili siyasi hayata geçilmiş, yeni seçimler yapılmış ve
ismet Inönü Başbakan olarak ilk koalisyon _hükümetleri devri açılmış ve Inönü 3
kere karma hükümet kurmuştur.
Bu dönemde Avrupa Ekonomik Topluluğu (Ortak Pazar) ile müzakereler
yoğunlaşarak 1963 Eylül'ünde Türkiye'ye "ortak tiye"statüsü veren bir belge

(Ankara Andlaşması) imzalanmıştır.

(Buna göre, bazı hazırlık ve

işbirliği

aşamalarıııdan sonra l 995'den itibaren "tam üyeliğe" yönelik son aşamaya girileceği
öngörülmüştür. 1973'de Topluluk ile "Katma Protokol" isimli yeni bir ek belge

imzalanmıştır.)

Kıbrıs Cumhuriyeti ismiyle Türk-Rum siyasi ortaklığı temeli üzerine 1960'da
kurulmuş bağımsız devlet 2 yıl kadar sonra gittikçe artan dengesizlik ve çekişmelere
saplanmış ve iç silahlı çatışmalar;ı kadar gitmiştir. 1963-64 olayları Yunanistan'la

krizlere yol

açmıştır.

'

Kıbrıs sorunu artık Türkiye'nin dış politikasında devamlı baş köşeye oturmuş
ve dış ilişkilerini hayli etkilemeye başlamıştır. ABD ile "Johnson Mektubu" gerilimi
yaşanmış , 1967'de Ada'da artan Yunan askeri varlığı ve faaliyetleri Türkiye'yi
askeri müdahale ve hatta bir Türk-Yunan savaşı eşiğine getirmiş, çeşitli
arabuluculuk faaliyetlerinden sonra bitmeyen müzakereler devri açılmıştır.

Bu gelişmeler ışığında Türkiye'nin komşu Sovyetler ile ilişkileri yeni bir
politik sürece girmiş, üst düzey karşılıklı ziyaretler ile Türkiye'ye krediler ve bazı
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sanayi tesisleri kurulması aşamasına geçilmiş, bir de ikili siyasi ilişkilerimizde
"Temel Ilkeler Deklarasyonu" imzalanmıştır.
1974'de Yunanistan desteğinde Kıbrıs'da bir hükümet darbesi yapılması
üzerine Türkiye o sıradaki Bülend Ecevit . hükümetinin kararıyla, andlaşmalarda
tanınmış garantörlük hakkını kullanarak Ada'ya. asker çıkarmış ve Barış Harekatını
yürüterek Kıbrıs ' ın bir kısmında askeri kontrol kurup, iki toplumun kanii
çatışmalarına son vermiştir. Bu durum Yunanistan'da rejim krizine yol açmış,
iktidardaki askeri cunta devrilmiş ve sivil yönetim kurulmuştur.
Bütün bu gelişmeler Türkiye'nin dış ilişkilerinde yeni etkiler göstermiştir.
Özellikle de Türk-Yunan ilişkilerinde hem Kıbrıs hemçle Ege ve Batı Trakya
konularında halen de sürmekte olan güçlükler ve gerginlikler artmıştır. 1975
Şubatında Türk kesimi Kıbrıs'ta Federe Devletini ilan etmiştir. (Kasım 1983 'te
KKTC oldu).
Bu yıllarda Avrupa' da bloklar arası bir yumuşamaya yönelik muhtelif AGJK
(Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı) çalışmaları da sonuçlanmış ve ortaya
çıkan temel doküman olan" 'Helsinki Son Senedi" Finlandiya'da Temmuz 1975 zirve
toplantısına katılan dünya liderleriyle Başbakan Süleyman pemirel tarafından
Türkiye adına imzalanmıştır.
Bölgemizde sıcak çatışmalara sebep olmuş Ortadoğu ihtilafında Türkiye, bu
yıllarda Filistinliler ve Arapları destekleyen bir çizgi izlemiş, fakat İsrail ile
ilişkilerini sınırlı düzeyde de olsa sürdürmüştür. Ayrıca, bu dönemde Afrika ve Asya
ile de ilgilenmesini genişleten Türkiye, oralarda bazı yeni temsilcilikler açmıştır.

S) 12 Eylül askeri müdahelesi ve Milli Güvenlik Konseyi dönemi (1980• 1983)
İçerde tırmanan anarşik olaylar ve t~rör sebebiyle yönetime el koyan askeri
otoroiteler döneminde Türkiye, özellikle Bat; 'dan ve müttefiklerinden gelen
demokrasiye dönme baskıları ve bu devletleri ikna gayretleri içinde olmuş, NATO
dayanişması ve ittifak esprisine önem vererek Yunanistan'ın askeri kanada geri
dönmesine müsaade etmiştir. Askeri yönetim biterken Kıbrıs'ta Türkler bağımsız
devlet (KKTC) ilan etmiş ve tarafımızdan tanınmıştır.

6) 1983 sonrası yeniden çok partili yaşam dönemi( 1983-1998)
1983 Kasım seçimlerinden sonra Aralık'da yeniden tek parti (ANAP)
hükümeti kurulmuş, Ortadoğu ve Arap ülkeleriyle ekonomik ve t_icari ilişkilerin
artırılması öngörülmüş, Türkiye'nin gerek siyaset ve tanıtım, gerek iktisadi açıdan
dışa açı iması ve dünya ile bütünleşmesi politikasına ağırlık verilmiştir. 1987' de
Avrupa Topluluğuna tam üyelik için resmen başvru yapılmıştLr. Artık yurdışı
bağlantı gerektiren büyük ihalelerin bazı diplomatik ve siyasi konularda bir araç gibi
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yöntemleri denenmiştir. Ayrıca, Türk müteahhitlerinin dış ülkelerde
önemli inşaat işleri yüklenmeleri de dış ilişkilerimize hem yeni ufuklar açmış, hem
de bazı sorunlar getirmiştir. Keza Avrupa ve Ortadoğu'da sayıları aileleriyle birlikte
(2-3) milyona varmış olan işçi vatandaşlarımız da dış ilişkiİerimiz konuları içindeki
önemli yerini korumuştur.
kullanılması

Bulgaristan'daki komünist yönetimin son yıllarında (80 ' 1i yıllar biterken)
soydaşlarımıza uyguladığı ağır baskı ve bir kısmının Ti.irkiye'ye göç etmelerinin
yarattığı durumlar önemli bir konumuz olmuştur. Orada rejimin yİkılmasından sonra
bu komşu ülke ile ilişkilerimiz düzelmiş ve normal bir yola girmiştir.
1991 'deki Körfez Savaşı sırasında Türkiye hem Birleşmiş Milletler
kararlarına uymuş, hem koalisyon devletleri ile işbirliği politikası izlemiş, hem de
Irak ile sıcak çatışma içine girmemiştir. (Türkiye Ortadoğu gelişmelerine çok duyarlı
olup, denge politikası izlemekte, son yıllarda da Israil ile ilişkilerini geliştirmektedir.

\
1991-92'de eski Sovyetler · Birliğinden peşpeşe bağımsızlık ilan eden
cumhuriyetler ile yeni ilişkiler kurulurken özellikle Türk Cumhuriyetler ile son iki
yılda sıcak ilişkiler geliştirilmiş, birçok yüksek düzey temas ve ziyaretler birbirini
izlemiş, anlaşmalar ve iş bağlantıları kurulmuştur. Bu yeni devletlere her alanda
diplomatik destek verilmiştir. Daha sonraki yıllarda da devlet destekli veya özel
sektörce bu yeni devletlerle ekonomik bağlar geliştirilmiştir.
Eski Yugoslavya'nın son yıllarındaki dağılışının ortaya çıkardığı sorunlar ve
durumlar Ti.irkiye'nin buralardaki müslümanlar ve Ti.irk kökenli insanların
kaderlerine özel bir ilgi göstermesine yol açmış, Bosna-Hersek'de yaşanan vahşet
karşısında Türkiye ezilen insalara her ti.irli.i destek girişimini ve yardımda bulunmayı
dış politikasının temel taşlarından biri haline getirmiştir.
Keza, kafkaslarda son yıllarda yaşanan gerilim ve sıcak çatışmalar da
Ti.irkiye'yi çok yakından ilgilendirmiş, burada hakça bir barışın tesisi ve Karabağı
konusunda tarafların bir anlaşmaya vararak, savaşa son _vermeleri ihususunda birçok
girişimde Türkiye başı çekmiş ve uluslararası ortamı oluşturmaya çalışmıştır. Bu
bölgede Azerbaycan ve Gi.ircistan'la çok iyi ilişkiler kurulmuştur.
90'1ı yıllar başlarında Türkjye, Balkanlar ve Kafkaslardaki çalkantılara
rağmen bölgese l bir i~birliği ve ekonomik gelişme ·ortamı kurulması için, fikir ve
eylem sahibi olduğu Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KElB) projesinin ilk somut
adımlarını yaşama geçirtmiş, 1992'de istanbul'da üye 1O ülkenin devlet ve hükümet
başkanları zirve toplantısı yapılarak, temel belgeler imzalanmıştır. Bu çerçevede
çalışmalar çeşitlendirilmiş, toplantılar ve teşkilatlanmalar sürmektedir.

Devletimiz bölgesi dışındaki dünya olayları ve uluslararası işbirliği ve
dayanışma eylemlerine de yakın ilgi göstererek, Somali'deki sefalete ve iç
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karışıkİığa so.n verecek insancıl operasyonda asker ve yardım göndererek katılmış,
oradaki büyük sayı l ara ulaşmış Birleşmiş Milletler (UNISOM-2) gücüne kumanda
·
edecek bir Ti.irk generalini görevlendirilmiştir.
yıllarda Türkiye, Bosna-1-!ersek'de görev yapan Bir l eşmiş
ve NATO destekli kuvvetler olan JFOR ve SFOR güç lerine
UNPROFOR
Milletlerin
askeri birlik vermiş, uçakları ve savaş gemi leriyle bölgede görev a lmı şt ır. Son
yıllarda Arnavutlukta yaşanan kargaşa sırasındaki uluslararası güçte yerini almıştır.
Geçtiğimiz

Son 10-15 yılda ülkemiz gerek uluslararası .terörizmin ve gerekse bölücü
terörün hedeflerinden olarak her türlü teröre karşı mücadeleyi ve bu alanda
uluslararası işbirliğini aıttırmayı dış politika' faa liyetleri arasına almış olup, yoğun
çaba lar içindedir.
Bölgemizdeki yeraltı enerji kaynaklarının (petrol ve doğalgaz) üretimlerinin
arttırı lm ası ve yenilerinin bulunması olayları Türkiyenin önemini .aıttırınış, bir geçiş
ve terminal ülkesi olmak imkan ve ihtimalini ortaya çıkarm ıştır. Dış politikamız,
hayli dış rekabet ve menfaatlerin döndüğü bu alanda iyi bir konuma oturmamız için
seferber olmuş, bu uğurda yoğun bir gayret sarfedilınekted ir.

Kırk yıla yakındır hedeflerimizden biri olan Avrupa entegrasyonunda tam üye
olarak yer olmak olgusu, son yıllarda bazı devletlerin engelleme çabaların a ve
Türkiye'ye karşı haksız kararlar çıkmasına rağmen, yine dış politikamızın belli başlı
uğraşlarından biri olmaya devamdad ır. Yeni bir adını olarak 1996"da Gümrük Birliği
ylirürlüğe girmiştir.

.NATO ' da müttefikimiz ve sınır komşumuz Yunanistan· ile mevcut Ege Denizi
sorunları , Kıbrıs konusu ,. Batı Trakyadaki soydaş l arım ızın durumu ve bu
komşumuzun anlaşılması güç diğer olumsuz yakİaşımları ile . birlikte dış politika
gündemimizin en ön sıralarındaki yerlerini korumaktadır. ·

Kıbrı s'ın bir bölümünün (Rum Yönetiminin) Avrupa Birliğine tam üyelik
müzakerelerine daveti, bu müzmin sorunu daha da karmaşık bir hale sokarak, son
y ılların ve geleceğin önemli bir gündem maddesini oluşturmakta Rumların aşı rı
si l ahlanmaları teh likeli olaylara yol açacak bir durum yaratmaktadır.
C. Sonuç olarak: Türkiye son yıllarda birçok sıcak çatışma lara, rekaqetlere

ve huzursuzlara açık, kritik ve tehlike li "Ba lkanlar-Ortadoğu-Kafkaslar'' üçgeninin
tam ortasında, milli birlik gerektiren, basiretli ve soğukkan lı bir dış politika izlemek
ihtiyacında ve durumunda olarak Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizin 75.yıl
dönümünün idrak etmiştir.
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