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ÖZET
1938-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ
İkinci Dünya Savaşı’nın sınırlarının hemen ötesinde cereyan etmesi nedeniyle,
potansiyel savaş alanı olma riski yaşayan İran ve Türkiye, tarafsız kalarak bu kaosu
atlatmaya çalışmışlardır. Savaşın gidişatı her iki ülkede farklı tezahürlere sebebiyet
vermiştir. İran, İngilizler ve Ruslar tarafından işgal edilirken, savaşın sıcaklığı Türkiye
sınırlarında hissedilir hale gelmiştir. Türkiye’nin boğazları savaş boyunca kapalı tutması
sonucu İran, Rusya’nın Alman işgalinden kurtarılması uğruna geçiş yolu olarak
kullanılmıştır.
Savaş sonunda yeni kurulan düzenin aktörlerinden biri olan Rusya, Türkiye ve İran
hakkında izlediği politikalar yüzünden, her iki ülke için potansiyel tehlike oluşturmuştur.
Rusya tehlikesinin artmasıyla birlikte, her iki ülke de Batı yanlısı politikalar izlemişlerdir.
Savaşın galiplerinden, Batı’nın yeni aktörü ABD’nin Ortadoğu’daki emelleri nedeniyle, her
iki ülkenin de ABD’nin etki alanına girdikleri görülmektedir. ABD ve Rusya arasındaki
rekabetin Uzakdoğu’da şiddete dönüşmesinin ardından, kızışan Ortadoğu rekabetinde
ağırlıklı Türkiye, ardından İran’ın ABD tarafından kullanılması sonucu Ortadoğu
kamplaşmıştır. ABD önderliğindeki Batı Bloğu’nun planlarının tutmaması ile birlikte Rusya
Ortadoğu’da kalıcı hale gelmiştir. Bunun yanında, ABD’nin İsrail yanlısı politikaları,
Ortadoğu’nun bugün bile istikrarsız bir bölge olmasının başlıca sebeplerinden biridir.
Anahtar Kelimeler: Turan, İran, Şah İsmail, Nadir Şah, Atatürk, Şah Rıza Pehlevi, Sadabat
Paktı, İnönü, Menderes, Şah Muhammet Rıza Pehlevi, Musaddık, Bağdat Paktı, CENTO.
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ABSTRACT
TURKEY-IRAN RELATIONS PERIOD 1938-1960
Due to the second world war taken place in the occuring just immediately beyond
their boundaries, at risk of becoming a potential battleground Iran and Turkey have tried to
circumvent this chaos by staying neutral. The course of the war led to different
manifestations in both countries. Iran, while occupied by the British and the Russians, the
temperature of the battle have start become felt in the borders of the Turkey. Turkey closed
the bosphorus of Istanbul and Canakkale during the war and as a result of this throughout
the war, lands of Iran had been used as a passageway for the sake of Russia's liberation
from German occupation.
Russia, as a one of the protagonists of the newly established order at the end of the
war, because of her policies, have been a potential threat to both Turkey and Iran. With the
increasing danger of Russia, both these countries have done pro-Western policies.
Regarded as one of the victors of the war and have been the West's new actor, because of
the US ambitions in the Middle East, both these countries appear to have entered into the
sphere of influence of the United States. After between US and Russia transform rivalry to
violence in the far East, the Middle East violent competition predominantly Turkey, and
then as a result of the use of Iran by the United States, in the Middle East has become
polarization. With the unsuccessful plans of the US-led Western bloc, Russia has become
permanent in the Middle East. And also, it can be said that the pro-Israel policies of the
United States are one of the main reasons why the Middle East is still an even unstable
region today.
Key Words: Pan-Turanism, Iran, Shah Ismail, Nadir Shah, Ataturk, Shah Riza Pehlevi,
Sa’dabad Pact, Inonu, Menderes, Shah Muhammet Riza Pehlevi, Musaddik, Baghdad Pact,
CENTO.
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ÖNSÖZ
Birbirine kom u co rafyalarda, ilk ça lardan itibaren birbirleriyle rekabet halinde
olan Türk ve Acem milletleri, ya adıkları co rafyada, geçmi ten getirdikleri tarihsel
mirasları ve kültürel kimlikleri ile geçmi ten gelece e köprü olabilmek için önemli roller
oynamaktadırlar. Efsanelere bile konu olmu bu iki milletin ili kileri, genel olarak rekabet
ve denge hali ile ortaya çıkmaktadır.
Tarihsel olarak ele alındı ında ran-Turan rekabetinin bir tarafı olan ran, slam’ın
ortaya çıkması ve ran’ın slâmiyeti kabul etmesiyle birlikte, bölgedeki merkezi konumunu
kaybetmi tir. slâmiyet’in de etkisiyle zamanla Türk egemenli ine girmi ve 1900’lü
yıllara kadar Türk egemenli inde kalmı tır. 1500’lü yıllardan ba layarak, yakla ık 250
sene hüküm süren Safevi Hanedanı esnasında, önemli bir de i ime imza atarak,
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kimli ini benimsemi tir. Osmanlı ile ii-Sünni eksenli bir rekabet ya anmasına ra men,
düzenli ve kurumsal ili kiler de bu dönemin eseridir.
I. Dünya Sava ı’nın sona ermesi neticesinde, Ortado u’da ortaya çıkan ulus devlet
modeli olan Türkiye Cumhuriyeti ve ran’daki Pehlevi Hanedanlı ı’nın ba langıçları,
neredeyse birbirine yakın dönemlere rast gelmektedir. Her ikisi de yeni kurulmaları, kom u
olmaları ve dünya konjonktürünün de dayatması sonucu, milliyetçi ve Batı yanlısı
politikalara meyletmi lerdir. Her iki ülkeyi tehdit eden faktörlerin ortak olması sonucu
bunlarla ortak mücadele etmek zorunda kaldıklarından, birbirlerine yakla mak durumunda
kalmı lardır. Fakat bu yakla ım da iç ve dı bir takım faktörlerin müsaade etti i ölçüde
olabilmi tir.
Bu çalı mamda bana bu fikri veren ve hazırlanma safhasında her türlü deste ini
esirgemeyen Hocam Prof. Dr. Muhammet ERAT’a, gösterdikleri sabırdan dolayı aileme
canı gönülden te ekkürü bir borç bilirim.

Atilla YALÇIN
Çanakkale, 2019
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Anadolu ve

ran co rafyasında o zamanın yerle ik olarak ya amı

tüm

medeniyetleri, co rafyanın getirdi i zorunluluklar dolayısıyla mecburen birbirleriyle yakın
ili kiler kurmak zorunda kalmı lardır. Türk kavimlerinin

ran üzerinden Anadolu

co rafyasına gelmesinden sonra da bu yakın ili kiler devam etmi tir. Özellikle ran
co rafyasında hüküm süren Türk kökenli hanedanlar, köklü ran devlet ve toplum
geleneklerini bünyelerine ta ırken, kendi geleneklerini de ran toplumlarına transfer
etmi lerdir. Bu sentez, Anadolu topraklarında do arak altı yüzyıl hüküm süren Osmanlı’yı
dünya siyasetine kazandırmı ve ardından Türkiye Cumhuriyeti’ne bu mirası ta ıyarak
kadim bir milletin devamını sa lamı tır. Aynı ekilde ran co rafyasında da, Sasani
Hanedanı’nın genleri Türk soylu Safevi Hanedanı’nın ve di er hanedanların kanalıyla bu
günlere eri mi tir.
Bu çalı mada amaç; I. Büyük Sava sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin,
Atatürk’ün önderli inde ran ve çevre ülkelerle geli tirmeye çalı tı ı ili kilerin, kinci
Dünya Sava ı sonrası önder kadro tarafından ne oranda devam ettirildi i ve de i tiyse
hangi etkenler yüzünden de i ti i ara tırılmaya çalı ılmı tır. Bunun için tarihsel olayların
kronolojik olarak incelenmesine gayret gösterilmi tir. kili ili kileri etkileyen farklı
olayların, Türk ve ran milletlerinin siyasetlerine, davranı larına olan yansımaları da
mümkün mertebe konulara dâhil edilmeye çalı ılmı tır. Her iki ülke arasında geli en
ili kileri incelerken, ülkelerin ekonomi politiklerine ve sosyal hayatlarına sınırlı oranda
de inilmi tir. Bunların yanında çalı mamıza esas te kil eden konuyu ele alırken konunun
ulusal güvenlik boyutuna fazla girilmemi tir.
Birinci bölümde, Türk ve ran milletlerine ait ili kilerin, hangi dönemlerden
itibaren geli meye ba ladı ını anlayabilmek adına, ilk ça lardan itibaren Türkiye
Cumhuriyeti ve Pehlevi Hanedanı kurulu larına kadar getirerek hem konuya bir giri , hem
de kadim ili kilerin Osmanlı bakiyesi Atatürk Türkiye’si ile Pehlevi ran’ı arasındaki
ili kilere etkileri tespit edilmeye çalı ılırken, tarihsel arka planı anla ılmaya çalı ılmı tır.
Tabii bundan önce, 1500’lü yıllarda her iki millet ili kileri açısından bir kırılma noktası
te kil eden Safevi Devleti’nin kurulması, gelecek için bu ba lamda çok önemli olmu tur.
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I. Dünya Sava ı’nın sonunda Rusya ve ngiltere’nin baskıları, Türkiye ve ran
arasındaki ili kilere do rudan yansımı tır. Bu ba lamda, her iki ülke de zorunlu olarak
birbirlerine yakla mı lardır. Ayrıca Kürt A iretlerinden kaynaklanan kar ılıklı sıkıntılar
gerginli e sebep olsa da problemler çözülmeye çalı ılmı tır. Bölüm sonunda, Atatürk’ün
öncülük ederek kurmaya çalı tı ı Sadabat Paktı’nın amaçları da farklı boyutlarıyla ele
alınmı tır.
kinci bölümde, Atatürk’ün vefatı ve de i en kadroların yönetimde olu turdu u
de i ikliklere de inilirken,

kinci Dünya Sava ı’nın nedenlerinin detayına fazla

girilmemi tir. ran’ın i galinin her iki ülke üzerinde yarattı ı travma ve bu travmanın
ili kilere etkileri ve ran’ın bu i galde hangi tür politikalar geli tirdi ini ve sebeplerini
anlamaya çalı ırken, sava sonundaki durum tespit edilmeye çalı ılmı tır. Ayrıca Sava
devam ederken, bir yandan da ya anan hayatın bir göstergesi olarak, Türkiye’nin ran’dan
kabul etti i ö renciler ve bu ö rencilerle ilgili geli meler ayrı bir ba lık altında ele
alınmı tır.
Üçüncü bölümde genel olarak, kinci Dünya Sava ı sonrası Rusya’nın her iki ülke
üzerinde kurdu u baskı ve bu baskının, her iki ülkenin dı politikalarında yarattı ı
de i ikliler ve bu de i ikliklerin Türkiye- ran ili kilerine yansımaları incelenmi tir. Ayrıca
Sovyet Rusya ve sava ın galiplerinden ABD’nin Ortado u’da yeni aktörler olarak
belirmesi ve bu aktörlerin arasında, Ortado u’da ya anan güç sava ının zemini olan
ülkelerle birlikte, Türkiye ve ran’ın dı politikalarında meydana getirdi i de i iklikler
tespit edilmeye çalı ılmı tır.
Dördüncü bölümde, Türkiye’de Demokrat Parti’nin iktidara geli iyle, ya anan
de i im rüzgârlarıyla birlikte,

ran’da iktidarda bulunan Musaddık Dönemi politik

sorunları sonucu ya anan iç geli melerin, dı politikadaki yansımalarıyla her iki ülke
ili kilerinde yarattı ı sorunlar incelenmi tir. ABD öncülü ündeki Batı Blo u’nun
Ortado u’daki emelleri ve bu emellere ula mak amacıyla olu turulan birliktelikler,
birlikteli in görünürdeki amacı ve üye ülkeler açısından katılım sebepleri, devamında
CENTO’nun kurulu u ve bu ba lamda Ortado u’daki Sovyet-Amerika rekabeti ele alınan
konular

arasındadır.

Yapılan

çalı malardan

elde

edilenler

Sonuç

kısmında

de erlendirilmi tir.
Bu çalı amaya ba lamadan önce yapılan literatür taramalarında, genel olarak
Türkiye- ran li kileri’nin, Atatürk dönemi ve 1979 ran slam devrimi sonrası dönemle
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sınırlı kaldı ı gözlemlenmi tir. 1900’lü yıllarda kurulan ve ulusal karakter ta ıyan bu iki
genç devletin, I. Dünya Sava ı’nın hemen arkasında gelen kinci Dünya Sava ı’nda neler
ya adıkları ve hayatta kalmak adına hangi politikaları takip ettikleri ile ilgili çok nadir
ara tırmalar vardır. Fakat bu çalı malar da ili kilerin özelliklerine istinaden yetersiz
kalmı lardır. Kapsam bakımından dar çerçeveli olarak incelemelere rastlanmaktadır. Bu
dönemi ele alan Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin sayısı fazla de ildir.
Yaptı ımız bu çalı mada da zaman kısıtlaması dolayısı ile detaylı olmaktan uzak
olup, belli bir dönemi ele alması bakımından genel bir çerçeveden bakmı tır. Bu konuyla
ilgili olarak, Ba bakanlık Cumhuriyet Ar ivlerinden de yararlanılmaya çalı ılmıi ve bazı
konularda detaylı ara tırmalar yapılmaya çalı ılmı tır. Fakat Ar ivlerin tamamı tasnif
edilmedi i için ara tırma yapılan konulardaki detaylar sınırlı kalmı tır.
Ayrıca Farsça kaynaklara eri im sınırlı kaldı ından dolayı, ran’ın incelenen
konularla ilgili genel kanaatinin yansıtılması söz konusu olamamı tır. Buna ra men o
dönem büyükelçi ve resmi ki iliklerinin anılarından faydalanarak, ayrıca Ayın Tarihi
Dergisi’nde, o döneme yansıyan haberler ve kö e yazılarıyla, nabız tutulmaya çalı ılmı tır.
Yapılan bu çalı ma ile gelecek dönemde yapılacak bu tip daha detaylı çalı malara ı ık
tutulması amaçlanmaktadır.

B R NC BÖLÜM
RAN-TURAN’DAN, TÜRK YE CUMHUR YET - RAN
L K LER NE
1.1. lk Ça da Türklerle ranlılar Arasındaki li kiler
u anda Ortado u co rafyasında orta büyüklükte, kom u iki ülke halinde ya ayan
ran ve Türkiye arasındaki ili kiler, ilkça lara yani M.Ö iki binli yıllara kadar
uzanmaktadır. Tarihi ba lamda millet olarak anıldıkları isimler ve manaları kadar, tarih
boyu birbirleriyle geli tirdikleri ili kiler de önemlidir. Orta Asya’dan günümüzdeki
co rafyalarına kadar, bu iki milletin geli tirdikleri ili kilerin, gerek kahramanlarıyla gerek
sava larıyla yazılı olan veya olmayan birçok menkıbeye, destana yansıdı ını görmekteyiz.
1.1.1. ran-Turan
Bilindi i üzere Türklerin Turanî, Arapların Asurî ve Yahudilerin Sami ırklarından
oldukları iddia edilmektedir. Arilerin ve Perslerin ise ran’a, Turan ülkesinin güneyindeki
Pamir-Hint diyarından geldi i kabul edilir1.
Bu kabullere uygun olarak, ele aldı ımız ran ve Turan kavramları, halk arasında
genelde iki ulusun adı olarak bilinmektedir. Böyle bir kabul da insanları, genel bir
yanılgıya sürükler. Aslında, ran ve Turan kavramları iki ulusa verilen adlar de il, ayrı ayrı
iki co rafyaya verilen isimlerdir. ran ve Turan birbiriyle yan yana bulunan iki mükemmel
co rafyanın, hatta tarihte nice izler bırakan iki farklı ülkenin adıdır. Bu co rafyalar,
birbirleriyle çok yakın ili kiler kurmu bulunan toplulukların, hep birlikte ya amaya
çalı tıkları iki farklı ülkedir. Turan co rafyası, Türklerle aynı soydan gelen ve hatta akraba
oldu u rivayet edilen kavimlerin ya adı ı, Çin ile ran sınırları arasında bulunan ve ayrıca
Horasan bölgesinin de dâhil edildi i geni bir toprak parçasıdır. ran toprakları ise, tarihte
Aryan olarak bilinen kavimlerin üzerinde ya adı ı ve Mezopotamya’dan Turan sınırlarına
kadar uzanan topraklara verilen addır2.

1

Recep Albayrak, Türklerin ranı Yakın Gelecek C. I, Birkan Yayınevi, Ankara 2013, s. 23.
Abdulhalik Bakır ve Ahmet Altıngök, “Klasik Ve Ça da Kaynaklar I ı ında Turan- ran Kavramı Ve
Tarihsel Co rafyası”, Tarih ncelemeleri Dergisi, 2011, s. 361.
2
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Birer co rafya adı olarak anla ılması gerekti i belirtilmeye çalı ılsa da, konunun
giri inde bahsedildi i ekliyle, soyları ve bulundukları co rafyaya nereden geldikleri
anla ılmaya çalı ılan Türkler ve ranlılar arasındaki ili kiler, slamiyet’ten önceki devirlere
yani M.Ö. 2nci bin ortalarına kadar uzanmaktadır3. ranlı tarih yazarlarına göre, Hun
Türklerinden bu yana ba layan akınlar Kaçarlar zamanında görülen Türkmen akınlarına
kadar süregelmi tir. Türkler ile ranlılar arasında, Sasani Devleti zamanında haddinden
fazla ya anan sava lar, Zerdü t dini kitaplarına ve hatta ran milli destanlarına bile konu
olmu tur. Zerdü t dininin mukaddes kitabı oldu u bilinen Avesta’da4, ranlı kavimlerin
yi itliklerini öven ve ranlıları ruhani yönden yükselten ehname’de, ayrıca ranlı büyük
komutanlara atfedilen Siyavu ’un ve Rüstem’in destanlarında, ran ile Turan arasında
ya anan sava lardan oldukça çok bahsedilmi tir5.
Firdevsi’nin

ehname’sinde,

ran’ın

destanî

hükümdarlarından

biri

olan

Feridun’un6, yeryüzünü üç o lu arasında Rum, ran, Türkistan ve Çin eklinde üçe ayırarak
payla tırdı ı anlatılmaktadır. Feridun, Rum diyarı ve bununla birlikte Batı bölgesini
Selm’e, ran bölgesini raj’e, Türklerin meskûn oldu u Türkistan ve Çin’i ise Tur’a
vermi tir7. Feridun’un o ullarından biri olan Tur’a istinaden, Türklerin ço unlukta oldu u
bu bölgelere “Turan” isminin verildi i rivayet edilmektedir8. Bahsedilen bu toprakların,
Amuderya ve Siri Derya ırmakları sınır kabul edildi inde Çin ülkesine kadar uzandı ı
kabul edilmektedir. Yılmaz Karadeniz makalesinde, “Bir Kavme isim olarak verilen
Tur’un, efsane Türk hükümdarı Afrasiyab’ın9 atası oldu unun detaylı ara tırmalar
sonucunda meydana çıktı ı” tespitine yer vermi tir10. Kavim adı olarak kullanılan Turan
sözcü ü için ba ka bir görü de, Fars ve Macar dillerinde bir ço ul eki olan “an” ekinin,
“Tur” sözcü üne ek yapılmak suretiyle elde edilen Turan yani Turlar, olarak kullanılan

3

Ender Yıldırım, Türkiye ve ran li kileri 1918-1960, Giza Yayınları, stanbul 2011, s. 1.
Avesta, M. Ö. VI. yüzyılda Zerdü tlü ün kitabı olarak 12.000 sı ır derisi üzerine yazılmı tır. Makedonyalı
skender’in do u seferi sırasında yakıldı ı ve M. S. V. yüzyılda tekrar kaleme alındı ı rivayet edilmi tir.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Nimet Yıldırım, “Zerdü t’ün Kutsal Kitabı Avesta”, stanbul Üniversitesi arkiyat
Mecmuası, 2011, s. 147-170.
5
Yılmaz Karadeniz, “ ran Kaynaklarına Göre Türkistan ve ran Co rafyasında ran-Turan Sınır
Mücadeleleri”, Akademik Bakı Dergisi, 2011, ss. 1-2. (2011a)
6
ran’ın destanî hükümdarlarından Cem îd’in soyundan gelen Atbîn’in (Abtîn) o ludur. Ayrıntılı bilgi için
bkz. Tahsin Yazıcı, “Feridun”, TDV slam Ansiklopedisi, Cilt 12, s. 396.
7
Yılmaz Karadeniz, 2011a, a.g.m., s. 6.
8
Osman Karatay, ran le Turan, Ötüken Ne riyat A. , stanbul 2012, s. 48.
9
Pehlevice ve slam kaynaklarına göre Afrasiyab, T r (Avestaca: Turiya)'un torunlarından olup efsanevî
Zerdü t kralı Feridun (Fereydun)'un üç o lundan (di er iki o lu ise Salm ve Iraj) biridir. Ayrıntılı bilgi için
bkz. Tahsin Yazıcı, “Efrasiyab”, TDV (Türkiye Diyanet Vakfı) slam Ansiklopedisi, Cilt 10, ss. 478-479.
10
Yılmaz Karadeniz, 2011a, a.g.m., ss. 2-3.
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eklidir11. Yine di er bazı görü lere göre; birçok batılı bilim adamı, “Turan” sözcü ünün
Farsça’da “saldırgan, kötü ruhlu ve yok edici” anlamına gelen “Tura” sözcü ünden geldi i
kanaatindedirler12.
Fidevsi’nin13

ehname’sindeki14 Turanlıları ranlı olarak gösterme temayülü çok

kabul görmedi i gibi15, ran ile Orta Asya’yı etnik olarak bütünle tirme çabasında olan
bazı batılı tarihçilere ra men, jeopoliti in ve jeokültürün bu iki co rafyayı kesin bir ekilde
ayırması nedeniyle, birle menin gerçekle meyece ine dair görü ler de bulunmaktadır.
Amerikalı tarihçi David Christian16 “tarih boyunca hemen hiçbir siyasi olu umun, ran ile
ötesini birle tirmeyi ba aramadı ını” belirterek bu görü ü desteklemi tir17.
ranlılar; Hint ve ran ırkları olarak iki ayrı kola bölününceye kadar, Orta Asya’da
ya ayan ve M.Ö. 3000 yıllarında, bu gruplardan ayrılarak Avrupa’ya giden, Hint-Avrupa
kavimlerinden biridir. Birbirlerinden koparak, Hindistan ve ran adını alacak oldukları
ülkelerine yerle tiklerinde, bu isimleri her biri kendisi için kullanacaklardır18. Kökenlerinin
Hint-Avrupa kavimlerine dayandı ına inanan ranlılar, kendilerini aynı zamanda Persler
olarak da adlandırırlar19. Lakin kökenlerini Hint-Avrupa kavimlerine dayandıran ranlılar
için Recep Albayrak20, “Herkes tarafından dillendirilen fakat kayna ı belli olmayan HintAvrupa ırkı kuramı literatürlerde çok geçmektedir. Avrupa’nın varolu

felsefesini

dayandırdı ı Hint-Avrupa ırkı kuramından hareket eden Ariler de soylarını Hint-Avrupa
ırkına dayamaktadırlar. spata muhtaç olan bu teorinin anlattıklarına göre, Hintliler,

11

Reha O uz Türkkan, Türk Tarih Tezleri www.tarihtarih.com (Eri im Tarihi: 04.10.2015).
Abdulhalik Bakır ve Ahmet Altıngök, a.g.m., s. 362.
13
ran’ın milli destanı ehname’nin müellifidir. Bkz. Mehmet Kanar, “Firdevsî”, TDV slam Ansiklopedisi,
Cilt 13, ss.125-127.
14
ran’ın milli destanı ve Fars edebiyatının en büyük eserlerinden biridir. Bkz. Mehmet Kanar, “ ahname”,
TDV slam Ansiklopedisi, Cilt 38, ss. 289-290.
15
Yılmaz Karadeniz, 2011a, a.g.m., s. 3.
16
David Christian, Rusya Tarihi üzerine çalı maları olan Amerikalı tarihçidir. Ayrıntılı bilgi için bkz.
https://www.mq.edu.au/about_us/faculties_and_departments/faculty_of_arts/mhpir/staff/staff/professor_davi
d_christian/, (Eri im Tarihi: 10.10.2015).
17
Osman Karatay, a.g.e., s. 37.
18
Nimet Yıldırım, Eski ran'da Dinler ve Dinsel nanı lar https://nyildirim.wordpress.com/2011/04/03/eskiiranda-dinler-ve-dinsel-inanislar (Eri im Tarihi: 04.10.2015).
19
Abdol Hossein Hamzavi, Persia And The Powers An Account of Diplomatic Relations, 1941-1949, London,
Hutchinson Co. Ltd., 2014, s. 9.
20
“Türklerin ranı” adlı iki ciltlik kitabın yazarıdır. 1951 yılında Kütahya-Simav’da do du. 1976’da letme
Fakültesi’ni bitirdi. Muhtelif devlet kadrolarında ve diplomatik görevlerde bulundu. Türkiyat sahasında
doktorasını tamamladıktan sonra, siyaset bilimi, antropoloji, Türkiyat konularında çalı malar yaptı. 25 ubat
2013’te Kütahya, Simav ilçesi, Demirciköy Beldesi mezarlı ında intihar ederek ya amına son vermi tir. Bkz.
Recep Albayrak, Türklerin ranı Cilt I, Berikan Yayınevi, Ankara 2013, s.9.
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ranlılar, Farslar, Pe tunlar, ve Afganistan bölgesinde ya ayan bir çok Aryai grup, ran’da
bulunan Çingene kabileleri ile akrabadır.” diyerek ele tirmektedir21.
“ ran” kelimesi ilk olarak M.Ö. 3’üncü yy.da Yunan tarihçi Eratothenes tarafından
kullanılmı olup, kendisi bu kelimenin eski Farsçada kullanılan “Ariya” (Ari) kelimesinden
geldi ini iddia etmi tir22. Hint ve ran kolunun, kendilerine atfetmi oldukları “ erefli”
anlamındaki “Arya” sözcü ü; “dost, vefalı, asil, soylu” manasında da kullanılmı tır23.
Pehlevi dilindeki24 “Aryan” kelimesi, Nak -ı Rüstem25 üzerindeki Birinci Arde ir
Babekan’ın26 tahta çıkarak taç giydi i töreni tasvir eden kabartmanın hemen yanındaki
yazıtta yer almı tır. Bu kabartma ile beraber bulunan Part27 lisanındaki kabartma kitabede
ran ismi “Aryan” eklinde ifade edilmi tir ve devletten ziyade halkı kasteden anlamıyla
kullanılmı tır28. Gün gelmi ; co rafi bir terim olarak da Ari veya Aryan sözcükleri,
“Aryan” halkının ya amı oldu u ülke veya co rafyayı tanımlamı tır29. Yani, ran ismi
Aryanların ülkesi anlamına gelir30. Eski Arap tarih ve co rafya kitaplarında31 ve ayrıca
Sasanilerde, mparatorlu un merkez kısmı, “ ran ehr” ( ranlıların mparatorlu u) veya
“ ranzemin” ( ran toprakları)

eklinde adlandırmı tır32. Zerdü tlü ün kutsal kitabı

Avesta’da “ ranvic” olarak nitelenen ranlıların anavatanları da aynı manadadır33.
Her ne kadar Firdevsi’nin ehnamesinde Turanlıları ranlı gibi gösterme temayülü
ön plana çıksa da, O uz Han, Alp Er Tonga/Afrasiyab ve Feridun, büyük ihtimalle aynı
21

Recep Albayrak, a.g.e., C.I, s. 23.
Gene R. Garthwaite, ran Tarihi Pers mparatorlu u'ndan günümüze, (Çev. Fethi Aytuna), nkılap
Yayınevi, tanbul 2011, s. 2.
23
Nimet Yıldırım, a.g.m., (Eri im Tarihi: 04.10.2015).
24
Sasaniler zamanında konu ulan
ran dilidir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Pehlevi Alfabesi,
http://www.alfabesi.com/pehlevi-alfabesi/, (Eri im Tarihi: 13.10.2015).
25
ran'ın Fars eyaletinde bulunan Persepolis'ten 12 km kuzeybatıda yer alan bir arkeolojik sitedir. Fars
mitolojisi kahramanı Rüstem'i tasvir etti i dü ünülen, anıt mezarların altlarındaki Sasani oymaları sebebiyle
Nak -ı Rüstem “Rüstem'in Resmi” denilmi tir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Nak -ı Rüstem,
https://www.turkcebilgi.com/nak -ı_rüstem, (Eri im Tarihi: 15.10.2015).
26
Sasaniler devletinin kurucusudur. Bazı kaynakların Erde ir-i Evvel eklinde kaydettikleri bu hükümdarın
hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Efsanevi bir kimlik ta ıyan Erde ir'in bir rivayete göre soylu bir Pers
ailesine mensup oldu u ve stahr'ın Hir bölgesinde do du u kabul edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz.
Erde ir kimdir, hayatı, dönemi hakkında bilgi http://www.filozof.net/Turkce/tarihi-sahsiyetlerkisilikler/12407-erdesir-kimdir-hayati-donemi-hakkinda-bilgi-sasanilerin-kurucusu-.html, (Eri im Tarihi:
15.10.2015).
27
Partlar, Part Krallı ı, Part mparatorlu u, Parthia ya da Ar aklılar, günümüz ran'ının kuzeydo usunda yer
alan bir medeniyetti. Ayrıntılı bilgi için bkz. Partlar, www.turkcebilgi.com/partlar, (Eri im Tarihi:
16.10.2015).
28
Recep Albayrak, a.g.e., C.I, s. 21.
29
Abdulhalik Bakır ve Ahmet Altıngök, a.g m., s. 363.
30
Abdol Hossein Hamzavi, a.g.e., s. 9.
31
Recep Albayrak, a.g.e., C.I, s. 21.
32
Gene R. Garthwaite, a.g.e., s. 2.
33
Nimet Yıldırım, a.g.m., (Eri im Tarihi: 04.10.2015).
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kimselerdir ve hem cihangirlikleri, hem de insanların gönlünde taht kurmalarıyla Kuran’da
bahsedilen Zülkarneyn ile benze mektedirler. ran’ın ve Turan’ın kahramanı olan bu
kimse, insani taraflarının ön plana çıkması nedeniyle ran’dan Turan’a binlerce yıldır
unutulmamı

ve insanlık tarihinde bir iz bırakmı tır. Sonuç olarak; ranlılar, Turan

olgusundan iki yönlü istifade etmi lerdir. Hem Türklerin atalarını kendilerine mal ederek
görkemli bir geçmi ve onun üzerine sıkı bir milliyet ve milli kültür kurmu lar, hem de
aynı insanları ve ülkeleri Turan’ı ezeli ve ebedi bir dü man eklinde kar ıt ve öteki olarak
tanımlayıp, bu korku ile kendi milliyetlerini peki tirmi lerdir34.
1.1.2. Bilinen lk Tarihlerinden tibaren ran
Dünyanın en önemli bölgelerinden biri olan Ön Asya’nın, çok de erli co rafi
alanlarından Anadolu ve ran, insanlı ın ortaya çıkı ından günümüze gelinceye kadar
sayısız medeniyete yurt olmu , ev sahipli i yapmı tır. Bu medeniyetlerden kimi ço u
zaman tek ba ına bölgelerin tümüne birden sahip olurken, kimi zaman da bu bölgelerde
birbirinden farklı medeniyetler görülmü ve bu medeniyetler arasında, dünya tarihinde az
rastlanır türden hâkimiyet mücadeleleri ya anmı tır35.
Persia, genel olarak bilinen adıyla ran, geçmi te olu turdu u köklü ve çok eski
medeniyeti, sanatı, kültürü ve günümüzde medeniyetinin temeline kadar ula acak
gelenekleriyle anılan bir ülkedir36. ran’ın insanlık tarihinin en eski yerle im yerlerinden
biri oldu unu ve paleolitik insanın ran’ın birçok bölgesinde ya amı oldu unu ortaya
koyan arkeolojik çalı malar,

ran’ın yakla ık 10.000 yıllık bir tarihi oldu unu

göstermektedir37. ran medeniyetlerinden ilki ve önemli olanlarından bir tanesi de,
Mezopotamya’nın

do u

bölgelerinde,

hemen

hemen

Elam’lardır38. Elamlar, Mezopotamya’da kurulmu

M.Ö.

3000’lerde

ya ayan

olan Babil ve Akat gibi Sami

devletlerle zaman zaman harp etmi tir. Nihayet Elamların kurdu u devlet Asurlarla
yaptıkları sava ların sonucunda, M.Ö. 639’da aldı ı a ır ma lubiyet neticesinde sona
ermi ve Asurların hâkimiyeti altına girmi tir39.

34

Osman Karatay, a.g.e., ss. 266-272.
Efdal As, “XVI. yy. dan Cumhuriyetin lk Yıllarına KadarTürk- ran Sınır Sorunları ve Çözümü.”, Atatürk
Üniversitesi Türk nkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 2010, s. 220.
36
Abdol Hossein Hamzavi, a.g.e., s. 9.
37
Hatice Do an, ran Siyasi Tarihi, ran: De i en ç Dinamikler ve Türkiye- ran li kileri, Soyalp Tamçelik
(Ed.), 4-57, Gazi Kitabevi Tic. Ltd. ti., Ankara 2014, s. 5.
38
Ercan Çitlio lu, ran'ı Anlamak, Ba kent Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla li kiler Bürosu, Ankara 2015,
s. 23.
39
Burhan Bozgeyik, Bütün Cepheleriyle ran Meselesi, Yeni Asya Yayınevi, stanbul 1981, s. 21.
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ran’ın uygarlık tarihi genel olarak Medler tarafından kurulmu

olan Pers

mparatorlu u ile ba latılmaktadır40. Med’lerin ran’da ilk imparatorluk hanedanını kurmu
olan Ariler’in ran kolundan bir kavim oldu u yolunda genel bir kanı vardır41. Bu genel
kanının aksine Mehmet Bayraktar da “Mata (Mada) ismindeki önderlerinin ba kanlı ında
Saka’lardan ayrılan Med kavimleri, M.Ö. 4500’lü yıllarda imdiki Azerbaycan sınırları
içerisinde, bir beylik olarak tarih sahnesine çıkmı lardır. M.Ö 3. yüzyılda ya amı olan
Babilli tarihçi Berosus’un oldu u antik ça tarihçileriyle birlikte, son dönemde yaptıkları
çalı malarla Pers ve Asur yazıtlarını çözmeyi ba arabilen M. S. Zaborowski ve F. de
Saulcy gibi dünyanın her kö esinden olan birçok dil bilimci, antropolog ve tarihçiler
Medlerin ırk özelliklerinden ba ka dil ve din özelliklerine de bakarak Turanî bir kavim
olduklarını öne sürmü lerdir.” diyerek kendi görü lerine delil getirmektedir42. Mehmet
Bayraktar’a benzer

ekilde, Muhammed Taki Zehtabi’nin de bu yönde görü leri

bulunmaktadır. Kendisinin hazırladı ı “ ran Türklerinin Eski Tarihi” isimli kitap ile
birlikte, Medlerin üzerindeki bilinmezlik perdesi aralanmı tır. Onun bu çalı maları
mucibince Medlerin Turanî bir kavim oldu u görü ü daha da güçlenmi tir. Zehtabi,
“Aryan ırkına dâhil olan kavimler imdiki ran topraklarına göçmeden 3500 yıl önce
Turanlılar ran arazisinde yüksek medeniyet ve hükümranlık kurmu tur.” diyerek kendi
görü lerine destek veren açıklamalarda bulunmu tur43. Medler M.Ö. 708’de kurulmu ve
M.Ö. 550’lerde Persler tarafından yıkılıncaya kadar hayatlarını devam ettirmi lerdir44.
M.Ö. 550’lere gelindi inde Büyük Sirus(Kirus) önderli inde toparlanan Ahameni ler;
bünyesinde Medler ve Persler’in de oldu u bir imparatorluk vücuda getirerek, yakla ık üç
yüzyıl boyunca bölgeye hükmetmi lerdir45. Büyük Sirus(Kirus) ile yine onun kadar de erli
Darius, modern askeri silahları bulup kullanmayı çok iyi bilirlerdi ve dü manlarına hamle
yapmadan önce çok dü ünürlerdi. Tarihçiler, onlar için Ahameni ler’in ölümsüz
koruyucuları derlerdi46. Büyük Sirus(Kirus)’un ele geçirdi i topraklardaki gelenek ve
dinlere gösterdi i ho görü ve tebaasının faydasını gözeten merkezi yönetimi ile kazandı ı
üne, ilk insan hakları beyannamesi olarak de erlendirilen Sirus(Kirus) Silindirinin ünü de
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Hatice Do an, a.g.m., s. 5.
Burhan Bozgeyik, a.g.e., s. 21.
42
Mehmet Bayraktar, “Türkler ve Medler.”, Tarih ve Arkeoloji, 15 12 2014,
https://tarihvearkeoloji.blogspot.com.tr/2014/12/turkler-ve-medler.html (Eri im Tarihi: 24.07.2016).
43
Recep Albayrak, a.g.e., C.I, s. 25.
44
Burhan Bozgeyik, a.g.e., s. 21.
45
Ercan Çitlio lu, a.g.e., s. 25.
46
Parviz Kambin, A History of The Iranian Plateau Rise And Fall Of An Empire, iUniverse, Inc.,
Bloomington, USA 2011, s. 28.
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eklenmelidir. Büyük Darius ise mparatorlu u zirvesine ula tıran, Persepolis ba ta olmak
üzere birçok antik kenti in a ettiren, yönetimde eyalet yapılanmasını ve tek para sistemini
getiren, Pers mparatorlu unu Makedonya’ya kadar geni leten kraldır47.
Persler bugünkü

ran’ın kurucuları kabul edilmektedir ve Avesta dili48

konu maktadırlar49. Persler ran’ın kurucularından kabul edilse de, ran’ın antik yerle im
yerlerinde ele geçen kalıntılar, bu bölgelerde Aryan kabilelerin göçlerinden çok önce de
ya amı medeniyetler oldu unu göstermektedir50. Recep Albayrak da Türklerin ran’ı
isimli kitabında Zehtabi’nin;
Azerbaycan’ın Zive, Hasanlı (Urmiye gölünün güneyi) ve Mecid Tepe ören
yerlerinde yürütülen arkeoloji kazılarında ke fedilen tarihi eserler, ça da
Azerbaycan topraklarının, Mannalar devrinde (M.Ö. II. Bin yıl ve I. Bin yılın
ilk yarısında) yüksek seviyeli bir medeniyetin be i i oldu unu
göstermektedir. Mannalar, günümüz ran topraklarında Elam- u ’tan sonra
gelen en eski ve aynı zamanda yüksek keyfiyetli medeniyet olarak kar ımıza
çıkmaktadır. Manna medeniyeti, Pers medeniyetinin esas ilham ve iktibas
kaynaklarından biridir. Ancak Aryaist tarihçiler, ran topraklarının kadim ve
yüksek medeniyeti olan Manna kültürü ve medeniyeti hakkında hiçbir ey
yazmamaktadırlar, tespitine yer vererek bu görü ü desteklemi tir51.
Persler bahsine girmi ken, tarihçi Osman Karatay’ın, “Tarihte daha önce ba ladı ını
bildi imiz,

ran-Turan mücadeleleri olmasına ra men, bilinen ilk mücadele Pers

imparatoru Kura /Kuro (Kyros) ile Saka52 soylu Massagetler arasında ya anan sava olup,
bu sava ta Pers ordusu tamamen yok edilmi ve Pers mparatoru Kura öldürülmü tür.”
eklindeki ifadesi dikkat çekicidir53. Massagetler, bu gün Özbekistan sınırları içerisinde
kalan Harezm bölgesinde ya ayan Sakaların ( skitler) bir koludur ve skitler, Türkistan’da
bulunan ve atlı göçebe olarak ya ayan Türklerin batıdaki kollarından birini temsil
etmektedirler54. Bu sava ın gerekçesi; geçmi te Sakaların hâkim oldu u dönemlerde
Persleri kölele tirmeleri, eziyet etmeleri ve hatta Medlerin bile onlara yapmadı ını,
47

Hatice Do an, a.g.m., s. 7.
Avesta dili, Eski Farsça ve Orta Farsça, Sanskritçe ile akraba olarak gösterilen dillerden birisidir. HintAvrupa dil ailesinde bulunan ve dünyanın bilinen en eski dillerinden birisi olan Avesta dili, Avrupalı bazı din
bilginleri tarafından Zend Avesta ismiyle de tanımlanmı tır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Avesta alfabesi,
www.alfabesi.com/avesta-alfabesi/, (Eri im Tarihi: 20.10.2015).
49
Burhan Bozgeyik, a.g.e., s. 22.
50
Ercan Çitlio lu, a.g.e., s. 23.
51
Recep Albayrak, a.g.e., C.I, s. 23.
52
Tarihi kaynaklarda, Turan olarak anılan bölgede ya ayanların M.Ö On binli yıllarda Altaylardan Tuna
boylarına kadar olan bölgede hüküm sürmü , Hint-Avrupa dillerinde Skith ve Türkçede de skit veya Sakalar
eklinde isimlendirilen kavimdir. Ayrıntılı bilgi için bkz. skitler/Sakalar, http://turklerkimdir.com/iskitlersakalar/, (Eri im Tarihi: 21.10.2015).
53
Osman Karatay, a.g.e., ss. 266-272.
54
Yılmaz Karadeniz, 2011a, a.g.m., s. 9.
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Sakaların onlara reva görmeleridir. Sakalar, bu ekilde Orta Asya’yı güney vahalar hariç
Ari ırktan neredeyse temizlemi lerdir55.
Pers

mparatorlu u, Makedonyalı

skender’in M.Ö. 331’de Pers

mparator’u

Darius’u ma lup ederek imparatorlu u sona erdirmesine kadar 224 yıl devam etmi tir56.
skender’in en utanç verici hareketi ran kütüphanelerini yaktırması olmu tur. Fakat bazı
Zerdü t dinine ait kitapları Yunanistan’a götürmü tür57. Homer, Herodot gibi Yunan air
ve yazarlar Pers tarih ve uygarlı ında sanat anlamıyla boy göstermi lerdir. Çünkü ülke
sınırları, belli bir süre sonunda bu bölgeleri içine alacak kadar geni lemi tir58. Tarihte
“Helenistik Dönem” olarak geçen skender dönemi, skender’in M.Ö. 323’te Babil’de
ölümüne kadar devam etmi tir59. skender zamanında Helen kültürü belli oranda Pers
kültürüyle karı mı tır60. skender’in ölümünden sonra Makedon generallerin kurdu u
Selevkos Hanedanı Pers topraklarının büyük kısmında hüküm sürmü tür61. skender’den
sonra ran’da yeniden iç sava ba lamı ve birçok yerli devletler kurulmu tur. Bunların
içinden en önemlisi Part mparatorlu u’dur. Part asıllı Arsakes’in kurdu u mparatorluk
M.Ö. 176’dan M.S. 226’ya kadar 476 yıl ran’da hâkimiyetini devam ettirmi tir62. Part
mparatorlu u’nun sahneye çıkmasıyla

ran, Yunanlıların istilasından uzun süren

mücadeleler sonucu kurtulmu , batıda Roma mparatorlu u’nun yayılmasına engel olmu
ve Mezopotamya’da yeniden hâkimiyeti sa lamı tır63. Part’lar müthi sava çılardı, çok iyi
ata binerlerdi. Ülkeleri için ölmek onlar için büyük bir onurdu. Roma zamanında askeri
olarak ilerlemeye büyük katkıları olmu tur64.
1.1.3. Türkler le Sasaniler Arasındaki li kiler
Part

mparatorlu u Roma devletinin saldırıları sonucunda büyük ölçüde

zayıflamı tı. Bu esnada M.S. 215’te Fars bölgesinde ortaya çıkan Sâsâni soyundan65
Anahita Tapına ı’nın Ba rahibi Sasan’ın torunu, I. Arde ir66, Pabag’ın67 ölmesi üzerine
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Osman Karatay, a.g.e., ss. 266-272.
Burhan Bozgeyik, a.g.e., s. 23.
57
Parviz Kambin, a.g.e., s. 33.
58
A. H. Hamzavi, a.g.e., s. 9.
59
Burhan Bozgeyik, a.g.e., s. 23.
60
Abdol Hossein Hamzavi, a.g.e., s. 9.
61
Hatice Do an, a.g.m., s. 7.
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Burhan Bozgeyik, a.g.e., s. 23.
63
Hatice Do an, a.g.m., s. 7.
64
Parviz Kambin, a.g.e., s. 34.
65
Burhan Bozgeyik, a.g.e., s. 23.
66
Yılmaz Karadeniz, “I. Hüsrev Döneminde pek Yolu Üzerinde Sasani-Göktürk Mücadelesi (531–579)”,
Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi, 2011, ss. 207–214. (2011b)
56

12
kendinden büyük olan karde i apur’la kıyasıya bir taht mücadelesine girdi. apur’un 222
yılında vefatından sonra,68 Ba kent Ktesifon69 (Tisfon)’u ele geçirmi ve Sâsâni Devleti’ni
resmen kurmu tur. Kısa zamanda bütün ran'a hâkim olmu tur70. Arde ir’in o lu I apur
döneminde Mani71, peygamber olarak ortaya çıktı72. I. apur, Zerdü t ö retinin iyi-kötü
faktörünün zamanla monizme dönü üp, bölgedeki di er dinlerden etkilenmesi sonucu
geli en “Manizme” destek vermi tir73. I. apur’un vefatından sonra onun yerini alacak olan
I. Hürmüz de bir peygamber olarak Mani’ye çok yakınlık göstermi tir. Ancak Mani, daha
sonra Sasani hükümdarı olan I. Behram’ın hükümdarlı ı döneminde gördü ü uzun
i kencelerin ardından öldürüldü74. Bu hareketin gerekli kar ılı ı bulamaması sonucu, bir
grup Mani taraftarı O uzlara sı ınmı ve bu ba langıç ile O uzların 600 yıl boyunca Mani
olmalarına

zemin

hazırlamı tır75.

IV.

yüzyılın

sonlarına

yakla ırken

Sasani

mparatorlu u’nun batısında geli en bazı olaylar Sâsâni mparatorlu u’na da yansıdı. Bu
olaylardan biri de Bizans mparatoru olan Konstantinos’un Hıristiyanlık’ı kabul etmesidir.
Bunun sonucu olarak Sâsâni Devleti içinde, bu dini kabul eden birçok Hıristiyan, Bizans
mparatorlu u’nun dostu, Sâsâni Devleti’nin dü manları olarak görüldü. Bu dönemde
devletin bekası için Zerdü tlük76 Sasani Devleti’nin dini olarak kabul edildi. Yine de bu
dönemde, gerek Hıristiyan ve gerekse Yahudi dinine inanan azınlıklar, vergi vermek
kaydıyla, rahatça hareket edebildiler77. Anadolu ve ran co rafyasında, Bizans ve Sâsâni
Devletleri arasındaki üç yüz yıllık etkile imin neticesinde meydana gelen kültürel ve siyasi

67
Sasani mparatorlu u’nun kurulu u ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Muhammet Yücel, “Rüya ve Me ruiyet:
Arde ir’in Krallı ı ve Ki ili i”, Toplumsal Tarih, 2016, ss. 80-85.
68
Gürhan Bahadır, “Anadolu'da Bizans Sasani Etkile imi (IV. ve VII. yy.).”, Turkish Studies, Volume 6/1,
2011, s. 687.
69
Tizpon ya da Ktesifon, kadim Mezopotamya'nın en önemli ve büyük ehirlerinden biridir. 800 seneden
fazla bir süre Part mparatorlu u'nun ve devamı olan Sasani mparatorlu u'nun ba kenti olmu tur. Ayrıntılı
bilgi için bkz. Medain ehri neresi, tarihi, özellikleri hakkında bilgi, http://www.filozof.net/Turkce/nedir-nedemek/15198-medain-sehri-neresi-tarihi-ozellikleri-hakkinda-bilgi.html, (Eri im Tarihi: 03.11.2015).
70
Yılmaz Karadeniz, 2011b, a.g.m., ss. 207–214.
71
Manizmin kurucusudur. Mani'nin gerçek adının bilinmemesine kar ın, babası ve ailesi hakkında kesin
bilgiler mevcuttur. Babasının adı Fatak Babak (Patekios, Patticius, Paftig, Arapça Futtuk) idi ve eski Med
ba kenti olan Ecbatana (Hamadan) kökenli bir aileden geliyordu. Karısı, yani Mani'nin annesi ise soylu
Arsaki hanedanı ile akraba olan Marmarjam'dı. Ayrıntılı bilgi için bkz. Manicilik, Maniheizm, Mani Dini
nedir?, http://www.filozof.net/Turkce/dinler-tarihi/843-maniizm-manilik-nedir-mani-dini-nedir-tanimi-tarihianlami-mani-inanci-maniligin-etkileri-maniheizm-nedir-tanimi.html, (Eri im Tarihi: 17.11.2015).
72
Recep Albayrak, a.g.e., C.I, s. 42.
73
Abdullah Ye in, ran Siyasetini Anlama Kılavuzu, SETA, (Siyaset Ekonomi ve Toplum Ara tırmaları
Vakfı), Ankara 2013, s. 19.
74
Recep Albayrak, a.g.e., C.I, s. 42.
75
Abdullah Ye in, a.g.e., s. 19.
76
Zerdü t’ün tebli etti i, monoteist bir teoloji içeren inanç ve dü ünce sistemine sahip ilk dönem Mecûsîli i.
Bkz. inasi Gündüz, “Mecûsilik”, TDV slam Ansiklopedisi, Cilt 28, ss. 279-284.
77
Recep Albayrak, a.g.e., C.I, s. 42.
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birikim, gelecek dönemlerde slâm dünyasının siyasi ve kültürel bakımdan ekillenmesinde
çok etkili olacaktır78.
ç Asya’dan göç eden Hunların güneye do ru ilerleyen kolu, V. yüzyıl ortalarında
Akhunları kurmu lardır79. Bilhassa Akhunlar zamanında (M.S. 358’e do ru) Sâsâniler ile
olan mücadeleler daha da sertle mi tir. Bir yüzyıla yakın devam eden mücadele sonunda
ranlılar, Türklerin üstünlü ünü kabul etmek ve vergi vermek mecburiyetinde
kalmı lardır80. O dönem Sâsâni ah’ı olan Firuz, Akhunlar’a esir dü tü. Akhunlar iki yıl
süreyle ran’ın do usunu ya maladılar. Her ne kadar ah Firuz Akhunlar’a kar ı koymayı
denediyse de, ordusu ma lup oldu u gibi kendisi de öldürülmü tür81. Akhun
mparatorlu u’nda Toraman iktidarda iken, Sâsânilerde82 I. Kavad (Kubat) iktidarı
devralmı tı. I. Kavad’ın yönetiminde, gerekli olan dini reformlar ve bununla ba lantılı
olarak siyasi çalı maların yapılamaması, ülke içinde olu an sınıflar arasındaki seviye
farkının oldukça artmasına sebebiyet vermi tir. Olu an bu durum da, o zamana kadar ahit
olunmamı

olan ilk katılımcı-komünist siyasi hareket olan “Mazdek’i”83 ortaya

çıkarmı tır84. Mazdek, Mani inancındaki ikili telakki üzerine, yani iyilik-kötülük, karanlıkaydınlık mücadelesinin, ran toplumunun içine dü tü ü kötü durumdan kurtulaca ına
inanıyordu85. Bu dü ünceyle hareket eden Mazdek’in propagandaları sonucu halk
ayaklanmı ve din adamları ve soylular öldürülmü tür86. I Kavad (Kubat) mecburen,
ülkesini terk etmi ve Akhunlara sı ınmı tır87. syan bastırıldıktan sonra Akhun hükümdarı
Toraman, Kavad’a otuz bin ki ilik bir kuvvet vererek ülkesini kontrol altına almasında
yardımcı olmu tur88, bu nedenle hükümdar Kavad (488–541) iktidarı boyunca da onların
etkisi altında kalmasına ra men, içeride düzeni kurmu ve Do u Romalılara kar ı ba arı
elde etmi tir89.
78

Gürhan Bahadır, a.g.m., s. 687.
Ak Hun mparatorlu u.http://www.turktarihim.com/Ak_Hun_ mparatorlu u_Eftalitler.html (Eri im Tarihi:
10.12.2015).
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Ankara 1990, s. 1. (1990)
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“Mezdekiyye”, TDV slam Ansiklopedisi, Cilt 29, ss. 523-524.
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I. Kavad’dan sonra, o lu Anu irvan adıyla bilinen I Hüsrev, ran’da yükselirken,
552 yılında Orta Asya’da90 Sâsâni Devleti’nin ça da ı olan Göktürk Devleti, Asya
Hunlarından, “A ina”91 soyuna mensup Türkler tarafından kurulmu tur92. A ina soyu ile
ilgili olarak farklı görü ler bulunmaktadır. Bunlardan Saadettin Gömeç’in görü lerine göre;
“ slamiyet’ten önceki Türk tarihine ait kaynaklarda, devletin kurucusu sayılan iki büyük
aile ile kar ıla ılmaktadır. Bu ailelerden birisi Börülüler (A-shih-na), di er aile ise
Arslanlardır (A-shih-te)”93, fakat Yılmaz Karadeniz A ina soyu ile ilgili olarak,
“kaynaklarda Çin’in kuzey bölgelerinde A ina adında tahmini olarak be yüz kadar
kabilenin, birbirlerine karı mı

ekilde ya adıkları görülmektedir. Batı eyaletindeki Shan-si

bölgesinde yerle en bu kabile kayıtlara bu ekilde geçirilmi ken, M.Ö. IV. yüzyılda Hun
adıyla meftun bir kavme dâhil oldukları ve Hunların Tobalara ma lup olmasıyla
kopanların Altay da larının güney tarafına göç ederek, orada yerle tikleri tahmin
edilmektedir.” diyerek büyük bir topluluk oldu unu anlatmaya çalı mı tır94. Yani bazı
ara tırmacılar A-shih-na soyunu bir aile, bazı ara tırmacılar ise, bir karı ım topluluk olarak
ele almaktadırlar. Sâsâniler ve Göktürkler, askeri ve ticari yollar nedeni ile Akhun’ların
rakibi idiler. Sâsâniler ve Göktürkler’in Batıya do ru geni lemeleri için görünen tek engel
Akhun’lardı95.

stemihan, Sâsâni hükümdarı Anu irvan ile anla ıp, kızını onunla

evlendirerek bir ittifak kurdu. Kurulan bu Göktürk-Sâsâni ittifakı neticesinde, girilen
sava larla Akhun Devletini yıkmayı ba ardılar ve topraklarını Ceyhun sınır olmak üzere
payla tılar96.
Sâsâniler, co rafi olarak kritik bir bölgede konu landıklarından Do u-Batı ticareti
onların kontrolü altındaydı. Çinliler ise Roma

mparatorlu una yüksek kalite ipek

satıyorlardı. Çin tarzı pek üretimi Sâsâniler tarafından ö renildi ve ran tarzı ile üretilip
Roma mparatorlu una satılmaya ba landı. pek Yolu’nun ran ekonomisindeki yeri ve
önemi su götürmez bir gerçekti97. Fakat Sâsâni’lerin

90

pek yollarının denetimini,

Mehmet Saray, 2006, a.g.e., s. 1.
Göktürklerin bir soyu ve Göktürk Ka anlı ı'nın kurucu boyudur. Ayrıntılı bilgi için bkz. Orhon Anıtlarında
Türklerin Krallık Soyunun Adı, www.tdk.gov.tr/images/css/TDA/1990/1990_10_Klyastorniy.pdf (Eri im
Tarihi: 21.11.2015).
92
Yılmaz Karadeniz, 2011b, a.g.m., s. 208.
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Göktürklere kaptırmasıyla bu iki devlet, uzun bir dönem bu yolların denetimini ele
geçirmek için mücadele etmi lerdir98. mparatorlu un sınırları, II. Hüsrev döneminde
Afganistan, Pakistan, Orta Asya, Kafkaslar, Ermenistan, Irak ve Türkiye, Suriye ve Arap
topraklarına kadar geni lemi tir99.
Tarihçiler, Sâsâni döneminde ran kültürünün bir yandan Bizans, di er yandan Hint
kültürü ile kar ılıklı etkile im içinde birbirlerini önemli ölçüde etkilediklerini
de erlendirmektedir. Güçlü merkezi yönetim anlayı ı ve ran’ın slamiyet öncesi katı kast
sistemini koruyan Sâsâni döneminde, ran medeniyeti önemli bir geli me göstermi ,
edebiyatçı ve filozoflar himaye edilirken, Platon ve Aristo’nun eserleri Pehlevi diline
çevrilerek okutulmu tur. Gandi apur ehri, dönemin entelektüel merkezi haline gelmi ,
sanat ve edebiyatta önemli eserler verilmi ,

ehname’nin temelleri bu dönemde

olu turulmu tur100. Yine Sâsâniler dönemindeki bazı kaynaklara göre, Sâsânilerin kadın
erkek omuz omuza sava lara i tirak ettikleri yazılıdır. Örne in Kürdistan bölgesinde, Guti
Da larındaki sava ı bir kadın komuta etmi tir. Ayrıca Kralın kızlarından Boran ve
Azarmedukht, yönetimde söz sahibi olmu lardır101.
pek yollarının denetimi için yapılan mücadelelerde stemi Yabgu’nun, ihtiraslı
Sâsâni hükümdarı Hüsrev’e kar ı Bizans mparatoru ile anla arak birlikte hareket etme
siyaseti kısa zamanda istenen neticeyi sa lamı

ve 571’de Sâsâni-Bizans harbi

ba lamı tır102. Sâsâniler ile Bizans arasında (603–628) yirmi be yıl kadar devam eden ve
her iki tarafa da a ır kayıplar verdiren bu sava larda Göktürkler103, derhal Hazar kıyılarını
ve Azerbaycan’ı ele geçirmi ler ve ayrıca104, Bizans ve Sâsâniler arasında dengeli ve bir o
kadar da ba arılı diplomatik faaliyetler sergilemi lerdir105. Sâsâniler, bir yandan merkezi
iktidarın çözülmesine kar ı mücadele etmelerine ra men106, di er yandan Hüsrev’in
ölümüyle ba layan ve dört yılda sekiz hanedan üyesinin tahta geçmesiyle neticelenen taht
kavgaları107 sonucu, ekonomik ve askeri açıdan zayıflayarak, Araplar tarafından kolayca
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yıkılmı lardır108. Sâsânilerin tarih sahnesinden çekilmesi

slâmiyetin Asya’ya do ru

giri inin önünü açmı ve Türklerin, Hindistan ve Uzak Asya’daki birçok ülke insanının
slamiyet’le tanı masının ilk nüvesini olu turmu tur. Baktı ınızda Toroslar, Kafkaslar ve
Pireneler’deki co rafi hat, slâm fetihlerini sınırlandırarak slâm dininin Avrupa kıtasının
içlerine kadar yayılmasını yüzyıllarca engellemi tir. Sasani ba kenti Medain’inin de, tıpkı
Konstantinopolis

ehri gibi a ılamaz bir mevzi olması halinde, slâm dininin Asya

kıtasındaki kaderinin ve buna ba lı olarak, tarihin akı ının farklı bir yönde tezahür edece i
muhakkaktır109.
1.2. slâm’ın Her ki Medeniyete Etkileri Ve iilik
1.2.1. ran’ın slâmiyet’le Tanı ması
ranlıların, Araplara slâm gelmeden önce de Araplarla çe itli ekillerde ili kileri
vardı ve ran malları, Arap Yarımadası’yla yapılan ticaret sayesinde talep görüyordu.
ranlılar, Miladi 240’lı yıllarda Irak’ın Hire ehri ve etrafındakileri fethederek küçük bir
emirlik kurmu lardı ve o bölgelere kadar ula abilmi lerdi110.
slami fetihler ran’da ortaya çıkmı olan temel bir gelene i kırmı tır. O da, ran
kültürünün üzerine in a edildi i ve o tarihlerde bölgenin en geçerli dini olan Zerdü tlüktür.
Emeviler o dönemlerde ran co rafyasında hüküm sürmektedirler ve ran kültüründen
etkilenmi lerdir. Bunun sonucu olarak da, kültürel, idari ve mali konularda Arap kültürü ve
ran kültürü kayna arak yeni bir kültür yapıla masına neden olmu tur. Emeviler’in
özelliklerinden olan kendilerine has Arap milliyetçili inin de ranlıları ho nutsuzlu a
sürükledi i bilinen bir gerçektir. ranlılardaki bu ho nutsuzlu un nedeni ise, Müslüman
oldukları halde Arap olmadıkları için “Mevali” olarak tanımlanmaları ve ikinci sınıf bir
toplum muamelesi görmeleridir111. Bir mezhep lideri ve geçmi i Pers bir köle olan Ebu
Müslim112, Emevilerin kendi yönetilenlerine yaptıkları e itsiz muameleye kar ı Horasan’da
Haziran 747’de bir isyan ba lattı. Horasan’ı ele geçirdikten sonra ran üzerinden Irak’a
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yöneldi. Nihayetinde, 749 yılında Ebul Abbas halife ilan edildi ve böylece Emevilerin sonu
getirilmi oldu113.
Yeni dönem yani Abbasiler dönemi, slami ya am tarzının ran kültür ve ya am
tarzına benzemesinde zirve yaptı ı bir dönem olmu tur. Her ne kadar ba kent de i ikli i
bunların nedenleri arasında sayılsa da Arap aristokrasisinin yerine Pers bürokrasisinin
ikame edilmesi de bu nedenlerden biri sayılabilir114. Bazı tarihçiler, Abbasilerin iktidar
olmalarını, Mevali olarak adlandırılan

ranlıların Araplara üstün gelmeleri, Emevi

iktidarının devrilmesi ve slamiyet’in gittikçe ranla ması olarak yorumlamı lardır115. Bu
sefer de bir önceki isyanının lideri Ebu Müslim’in 756’da Halife Mansur tarafından
katledilmesini içlerine sindiremeyen Mazdaist liderler nedeniyle Horasan, Sistan
civarlarında Araplar aleyhine ba layan isyanlar yıllarca sürmü tür.

slami fetihleri

yorumlayan Taraporewala; “Peygamber zamanındaki dini ho görünün zamanla de i ti ini
ve ran’ın fethinden yakla ık 150 yıl sonra artan baskılar sonucu Zerdü tîlerin önce
Hürmüz Adası’na sı ınıp oradan da Hindistan’a geçmek zorunda kaldıklarını”
belirtmektedir116.

uubiyye hareketinde117 ranlılar önemli rol oynamı , bu sayede ran

kültür ve dili Arapla maktan kurtularak varlı ını sürdürebilmi tir. ran halkı Farsça
konu maya devam etmi , ancak Arap alfabesi kullanmaya ba lamı tır118.

te bu isyanlarla

ranlıların slam’la sava ı tanıması, çöl toplumu olan ve herhangi bir devlet gelenekleri
olmayan bedevi çöl Araplarının, ran’ı fethetmelerinin ranlılara a ır gelmesi ve bu fethin
de içlerindeki kini beslemesi,

slam’ı benimsemelerinin yakla ık 200 yıl kadar bir süre

almasına sebebiyet vermi tir119. Bu nedenle, daima yeni hadiselere sebebiyet verecek
ekilde, gayri memnun bir slam toplumu olmu lardır. Bu da, özellikle hilafet makamı
yüzünden ortaya çıkan ihtilafları devamlı olarak kullanmalarına neden olmu tur120.
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Abbasilerin IX. yüzyılın ortalarından itibaren zayıflamaya ba laması üzerine121,
Maveraünnehir ve Horasan’da Tahiriler, Saffariler, Samaniler ve Büveyhi’ler gibi ran
kökenli aileler görülmeye ba lamı tır122. Bu devletler siyasi olarak Abbasi halifelerini
tanısalar bile, aslında hâkimiyetlerini yaymak ve kendi alanlarını geni letmek için
çalı tılar. Horasan ve civarında hâkimiyet kuran Tahiriler (821-873), yakla ık elli yıl
hüküm sürmü lerdir. Saffariler (867-1003) ise, Sind ve Kirman’ı alarak Horasan
civarlarında kurulan Tahiriler yönetimini tarihten sildiler. Samaniler (819-1005),
Maveraünnehir üzerindeki hâkimiyetlerini daha da arttırarak, Saffarileri Horasan ve ran’ın
orta taraflarından çıkarmayı ba ardılar ve sınırlarını Tabaristan’a kadar büyüttüler123. ii
Büveyhiler ile smaili- ii Fatımiler’in Onuncu yüzyıldaki siyasi ve askeri ba arılarından ve
ard arda gelen

ii iktidarlar nedeniyle bu yüzyıla, slam tarihinde “ ii yüzyılı” olarak

tanımlayan tarihçiler de vardır. Yüzyılın ba larında Deylem’de ortaya çıkan Büveyhilerin,
945’li yıllarda Ba dat yakınlarına kadar gelerek Abbasi Halifeleri’nin tüm yetkilerini zorla
ellerinden aldıklarını ve Irak’ın da dâhil oldu u do udaki slam topraklarının önemli
kısımlarına hâkim olmayı ba ardıklarını görüyoruz. Aslında inançlarına istinaden
Büveyhiler, gelecek ve iktidarlarını güven altına alabilmek u runa, Abbasi Halifesi’ne
katlanmak zorunda kalmı lardır. 909 yılında Kayravan’da ortaya çıkan Fatımiler ise, Hz.
Fatıma ve Hz. Ali münasebetiyle Hz. Peygamber’e irtibatlanıyor ve Ehli Beyt ile
mensubiyet kurarak, me ru halife oldukları iddiasıyla güçlü bir devlet meydana
getiriyorlardı. Fatımiler Kuzey Afrika’dan ba layarak Mısır, Filistin, Suriye ve Hicaz gibi
önemli merkezleri zapt etmi ler ve askeri ve siyasi bakımdan oldu u gibi dini bakımdan da
önemli bir güç haline gelmi lerdir124. Bir di er ran hanedanlı ı ise Sâmâniler’dir.
Sâmâniler,

slâm olmadan önceki

ran’ın tarihi ve edebiyatı ile ilgili çalı maları

desteklemi lerdir. Bu çalı malar mucibince Pehlevi dilinde olan birçok eseri Farsçaya
tercüme ettirmi lerdir125.
ranlılar da Mısır ve Suriye halkının slam’a farklı yakla tıkları gibi farklı
yakla mı lardır. Bu da ranlıların slam kültürünün her noktasına sinmi olan Arap
hâkimiyetine kar ı her ekilde daha fazla direnç gösterdikleri manasına gelmektedir.
ranlıların Araplardan nefret etmelerinin temel nedeni, asıl dü manlarının slâm ordusu
121
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de il, Arap milliyetçili i güden Arap ulusunun olmasıdır. Özellikle Emeviler’in de mevali
olarak adlandırdıkları Arap olmayanlara kar ı yakla ımları, bu fikrin güçlenmesine sebep
olmu tur. Bu sebeple, ranlı olup da slâm dinine sempati duyanlar dâhi, Müslümanlık
e ittir Araplık anlayı ının hâkim oldu u bir süreçte, kendileri gibi ranlı olmayan bu
milletin hâkimiyetini kabullenmekte zorlanmı lardır. Ba ka bir anlatımla slâm, ran’da
kendisinden farklı ve aynı zamanda zıt bir ideolojiyle kar ıla mı tır126.
XII. yüzyılın ilk çeyre inden itibaren Mo ol istilasına u rayan ran, yakla ık bir
yüzyıl boyunca Mo ol egemenli inde kalmı tır127. Mo ol istilası genel olarak slam, özel
olarak da ran medeniyetinin yakla ık altı yüzyıllık birikimine önemli ekilde zarar vermi ,
altın ça ını ya ayan slam ve ran medeniyetinden geriye çok az sayıda eser varlı ını
koruyabilmi tir. Öte yandan, ran devlet adamları kısa bir süre içinde meziyetlerini, Arap
ve Türklerden sonra üçüncü kez Mo ollara kar ı da göstermi ve Tebriz’i ba kent yaparak
kurulan

lhanlı Devletinde de yönetimde önemli görevler üstlenmi lerdir.

lhanlı

hükümdarı Kazan Han’ın veziri olan ranlı Ra it El Din döneminde ran kültüründe yeni
bir canlanma görülmü , hatta Kazan Han 1295 yılında slam’ı devlet dini olarak ilan
etmi tir128. Özet olarak M.S. 1200 ile 1500 yılları arasındaki geli meler, ran’ın dinî
kimli inin olu ması bakımından da oldukça önemlidir. Mo ol saldırıları beraberinde dinî
geçi lerin çok sık ya andı ı bir dönemi de getirmi tir.

iîlerle Sünnîler arasındaki

çeki meler ve tartı malar yatı mı , buna istinaden fıkhî mezhepler arasındaki farklıklar
daha az önemli olmu tur129.
1.2.2. slâmiyet’in Türkler Tarafından Kabul Edilmesi
Muaviye’nin iktidarı ile ba layan Emevi dönemi halifeleri, bir dizi uzla ma ve
düzenlemelerle birli i sa lamı lardır. Bunu gerçekle tirirken de slam’ın dünyaya verdi i
mesajın nüvesinden ayrılabilmeyi çok az da olsa göze alabilmi lerdir. Emevi halifelerinin
yarattı ı “Arap krallı ında”, sadece hem anne ve hem de baba tarafından Arap olan ki ilere
iktidarın en üst noktasına tırmanabilme olana ı veriliyordu130. Emevi Devleti büyüdükçe,
fethedilen bölgelerdeki yerel halka ve yönetim kademelerinde yer alan ve Arap olmayan
unsurlara kar ı ikinci sınıf muamelesinin yapıla gelmesi, sıkıntılara yol açmı tır. Bu da
126
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içerde bir takım isyanların meydana gelmesine sebebiyet vermi tir. Siyasi olarak içeride
bunlar ya anırken, slam orduları, 641 yılında son Sasani ordusunu Nihavend'de ma lup
etmi lerdir. Arapların önemine atfen “fethu’l futuh” olarak adlandırdı ı bu zafer
sonucunda131, Toharistan ve Maveraünnehr gibi bölgelerde Araplarla Türklerin sınır
kom usu olmaları hasebiyle, Türkler ile Araplar arasındaki kıyasıya mücadele dönemi
resmen ba lamı tır132.
ran’ın Müslümanlarca fethinin yansımalarından biri de, slam’ın kapılarının ran’ın
o dönem önemli kültür ve medeniyet havzalarından biri olan, Fars bölgesindeki Türklere
de açılması ve gelecekte slam’ın en önemli koruyucularından olacak olan bir milletin
slam’la tanı masına vesile olmasıdır133. Yani ran’ın tamamen fethedilmesi sonucu bu dini
yaymayı en önemli amaç edinen Müslümanlar, ran’ın co rafi konumundan dolayı bir
yanda Türkler, bir yanda da Hintlilerle kom u olmak durumunda kalmı lardır. Fakat
Türklerin bu dine kazanılmasında, Araplardan çok ranlı Müslümanların çok önemli bir rol
sergiledi i gözlemlenmektedir134. Emeviler dönemiyle birlikte Orta Asya co rafyasına
yayılması planlanan slamiyet’e, o dönem bölgede ya amakta olan Türk kökenli Türgi ler
ve Hazarlar tarafından yüksek derecede mukavemet gösterildi ine ahit olunmu tur. Fakat
zaman ilerledikçe ve Abbasilerin iktidara sebat etmesiyle, çok yava geli en Türk-Arap
ortaklı ı sonucunda slamiyet, o bölgede konu lu birçok Türk toplulu u arasında hatırı
sayılır bir hızda yayılma imkânına kavu mu tur135.
slam Devleti’nde uzunca bir süredir Türklerle kom u olmanın getirdi i
sonuçlardan biri de, köle Türk çocuklarının asker olarak yeti tirilmek üzere, devletin
merkezine do ru getirilmesi olmu tur. Devlet içerisinde Türk köleleri, di er i lerde çalı an
kölelerden ayırmak amacıyla, onlara Memluk adı veriliyordu. Zaman içerisinde Memluk
adı verilen Türk köleler, siyasi elit olan ranlıları ve Arapları ordudan, dolayısıyla siyasi
hayattaki egemenliklerinden uzakla tırarak askeri sınıfı ele geçirdiler. Böylece on yüzyıl
sürecek bir hükümranlık kurma fırsatı yakaladılar136.
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Belki de slamiyet ve Türkler için dönüm noktası sayılabilecek olaylardan biri de,
tarihe Talas Sava ı olarak geçmi olan sava ın ya anmasıdır. 751 yılının Temmuz ayında
Ziyad b. Salih’in kumanda etti i slam orduları, yüz bin ki iyi a an Çin ordusuyla Talas
nehri kıyısında kar ıla mı lardır. Sava yakla ık be gün sürmü tür. Sava ın son günü,
Türk kökenli Karluklar Çin ordusunu arkadan ku atarak yardıma gelmi lerdir. ki ate
arasında kalan Çin ordusu a ır bir yenilgiye u ramı tır137. Böylece, uzun zamanlı bir
etkile imin sonucu olarak ortaya çıkan Türk-Arap ortaklı ının katılımcılarından olan
Karluk Türkleri, slamiyet’i benimseyen ve iar edinen ilk Türk toplulu u olarak tarihe
geçmi tir138.

rili ufaklı Türk topluluklarının

slamiyet’le tanı maları süreci devam

ederken, 960 yılında oldukça önemli bir olay gerçekle mi ve o dönem slamı kabul etmi
ülkelerin sınırları dı ındaki bir Türk devleti olan Karahanlı Devleti, tüm halkıyla birlikte
Müslümanlı ı kabul etmi tir. O döneme kadar Müslümanlı ı kabul edenler, sadece
topluluk halinde ya ayanlar veya ki ilerdi. slamiyet’i kabul eden Türklerin, o zamana
kadar ranlıların ve Arapların yapmadıkları bir olayı gerçekle tirip, milli kimliklerini
slamiyet’e gömmeyi ba ardıklarını gözlemliyoruz. ranlıların, antik ran’ın zaferlerinden
daima gurur duymaları veya Arapların putperestlik dönemindeki Arabistan’ın efsanevi
kahramanlıklarını

devamlı

gündemde tutmalarına benzer bir durum,

Türklerde

görülmemi tir. Bu nedenle farklı Türk devletlerinin himayesinde çarpıcı bir Sünni
canlanması yayılmaya ba lamı tır139. Bu canlanmaya ba lı olarak Müslümanlar, slam’ın
kaynaklarından olu turdukları bilimlerin ço unun yol ve yöntemlerini olu turmu lardır.
Aynı zamanda Müslümanlar, eski medeniyetlerin miraslarından istifade ederek ve kendi
kurdukları medeniyetlerin kültürel miraslarından yararlanarak akli ve nakli bilimlerde
birçok geli menin önünü açmı lardır. Gerek bu geli melerin ve gerek ba ka faktörlerin
etkisiyle slam âleminde olu an hareketlenme sayesinde, Müslüman dünyada farklı itikadiameli mezhepler ve farklı dü ünce ekolleri do mu tur. Ortaya çıkan farklı ekollerin
meydana getirdi i rüzgârla iktisadi, sosyal, siyasi ve ilmi birçok kurum olu turulmu bu
durum felsefi ve kültürel bir yükseli e neden olmu tur. Bu dönem literatürde “ slam
Rönesans’ı”, “Sünni slam canlanması”, “ slam’ın klasik dönemi” gibi ifadeler kullanılarak
tanımlanmı tır140.
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Hun mparatorlu u dâhil, Orta Asya'da tarih sahnesine çıkan birçok Türk devletinin
hemen hepsinde görülen ortak özellik, da ılmalarının ardından, kökeni olan etnik unsurun
batı istikametinde göç ettikten bir müddet sonra aynı veya benzeri bir ad altında yeni bir
devlet olarak kar ımıza çıkmalarıdır. Bu olaylar, Orta Asya'da siyasi hâkimiyetin Mo ollar
lehine de i mesine yol açmı tır141. Mo ol baskısıyla yurtlarından ayrılmak durumunda
kalan O uz boyları, slamiyetin ye erip geli ti i topraklara inmek zorunda kaldılar. Farklı
zamanlarda farklı göç dalgaları olu tu. Olu an göç dalgalarından biri ve en önemlisi de,
Selçukluların ana omurgayı olu turdu u göç dalgasıdır. Selçuk Bey ve ona ba lı olan
Boy’un, slâmın hüküm sürdü ü topraklara X. yüzyılın sonlarına do ru girdikleri ve
Buhara civarına yerle erek slamiyet’i kabul ettikleri anla ılmaktadır142. Yine bu yüzyılda
Gazneliler’in idaresi altında olan ran, o dönem Selçuklunun ba ında olan Tu rul ve Ça rı
Beylerin Sultan Mesut’u 1040’ta yapılan Dandanakan Sava ı neticesinde ma lup etmesiyle
Selçukluların idaresi altına girmi tir143. Selçuklular ilk önceleri ülkede âdem-i merkeziyetçi
bir yapılanma içerisine girmi ken, daha sonraları yerel idari yönetimlere yönelmi lerdir.
Selçuklu Devleti’nin önemli siyasi merkezleri Ni abur, Rey, Isfahan, Merv, Hemedan gibi
ehirlerdi. Tu rul Bey’in Ali bin Abdullah Salar-ı Buzcani ve Amid’ül-Mülk El-Kunduri
gibi ran kökenlileri vezir tayin etmesinin sebebi, bu ekilde Türkler ile tebaası olan
ranlılar arasında bir denge olu turmaya çalı masıdır. Büyük Selçuklu Devleti’nin veziri
olan Nizamülmülk’ün çabaları sonucunda, Selçuklu yönetiminde askeri yönü Türklere ve
onların geleneklerine, bürokrasi yönü ranlılara dayanan, hukuki olarak da slam’ın Sünni
kaidelerini esas alan bir devlet sistemi kuruldu144. O dönem Abbasi halifesi olan Kaim
Biemrillah, Büveyh sultanının oynadı ı bir kukla haline gelmi ti ve slam âleminde de
hiçbir fonksiyonu yoktu. Bu yüzden halife, do uda büyük bir otorite haline gelen Selçuklu
Sultanı Tu rul Bey’i Ba dat’a, makamına davet etti. 1055 yılında büyük bir orduyla
Ba dat’a giren Tu rul Bey, çok büyük bir sevinçle kar ılandı. Halife tarafından ona
“Do unun ve batının hükümdarı” unvanını verilmesiyle, halifenin siyasî yetkileri Tu rul
Bey tarafında ele geçirmi oldu. Bunun sonunda halife dinî bir lider konumunda kaldı145.
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Abdulkadir Yuvalı, “Yakındo u Tarihi Üzerindeki Mo ol Tesirleri (XII. y.y.).”, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, 1988, s. 64.
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Recep Albayrak, a.g.e., C.I, s. 61.
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Selçukluların Ortado u’da yeni bir düzen kurmasıyla, bölgenin önemli bir bölümü
Abbasi döneminden bu yana ilk defa bir otorite altında girmi ti. Selçuklular Sünni idi ve
Abbasi halifelerini hükümdarlara

yara ır bir

ekilde korudular.

Buna ra men

imparatorlu un gerçek sahipleri yine de Büyük Selçuklu Sultanlarıydı. Küçük beylikler
Sultanlar tarafından ortadan kaldırılmı ve Bizansı ve Fatımileri de a ır yenilgilere
u ratmı lardı146. Türkler, kronolojik sıra ile bakıldı ında slamiyet’i Araplardan ve
ranlılardan daha sonra kabul etmi olduklarından, bu medeniyete en büyük hizmetlerini de
Selçuklular devrinde yapmı lardır. slam medeniyetini ve Müslümanlı ı ranlılar kanalıyla
ö renen Türkler, büyük ölçüde ran kültür tesirine maruz kalmı lardır. Bu yüzden slam
kültür ve edebiyatının yükselmesine di er iki medeniyetten daha geç intikal etseler de,
nihayet kendi kültürlerini de slam dünyasına getirmi lerdir147.

Anadolu’nun

Türkler

tarafından i gal edilmesi Büyük Selçukluların bu amaç için belirledi i politikalarıyla de il,
göçebe boylarla gerçekle mi

görünmektedir. Göçler devam ederken, XII. yy. son

zamanlarında bir Anadolu ehri olan Konya’da, güçlü bir Türk beyli i kuruldu. Beyli in
yerini sa lamlaması ve büyümesiyle, XIV. yy. ba larına kadar Anadolu Selçukluları’nın
hâkimiyeti altına aldı ı Orta ve Do u Anadolu, zamanla Türk topra ı haline geldi. Artarak
devam eden Türk göçleri de sürece eklenince, Hıristiyanlık yerini Müslümanlı a ve Türk
medeniyetine bıraktı148. Bu süreçte Anadolu, O uz Türk’lerinin vatanı haline gelmi ve
Türkler, hem

iilik ile hem de slamiyet’i ortadan kaldırmaya çalı an Haçlı seferlerine

kar ı mücadele vermi lerdir. Mo ol egemenli i döneminde Türkler ve slamiyet büyük
yaralar almasına ra men, iilik korunmu ve bu korunma ii mezhebinin hayat bulmasına
sebebiyet vermi tir149. Anadolu’daki Mo ol egemenli i sırasında olu an siyasi
istikrarsızlık içinde mahalli birçok hanedan olu mu ve bunlar da ba ımsızlıklarını ilan
etmi lerdi. Halk ise bu karma ık ortamda sefalet içinde ya adıkları hayatlarında kurtulu u,
yerel tarikatlara bel ba lamakta, o tarikatların eyhlerine ve velilerine gönül vermekte
bulmu lardır150.
1.2.3. iili in ran’da Devlet Dini Haline Gelmesi
iilik kelime olarak “Hz. Ali tarafında olanlar” manasında kullanılan,

ia

sözcü ünden türemi tir. ia sözcü ü de köken olarak “taraftarlar”, “yardımcılar” anlamına
146

Bernard Lewis, a.g.e., s. 115.
Osman Turan, Selçuklular Tarihi Ve Türk- slam Medeniyeti, Ötüken, stanbul 2014, s. 15.
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gelmektedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in vefatından sonra halifelik makamının Hz.
Ali’ye verilmesi gerekti ine inananlara “ iat-ı Ali” denmi , yani Hz. Ali’nin yanında
olanlar olarak adlandırılmı

ve zamanla bu kelime

ia sözcü üne indirgenerek

kullanılagelmi tir151.
iili in ortaya çıkı ı esas olarak, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in vefatından
sonra halifenin kim olaca ı tartı malarıyla ba lar. Hz. Ali’nin halife olması gerekti ine
inananlar, bn Mace’nin152 Mukaddime’sinde de rivayet edildi ine göre, “Ben kimin
efendisi isem, Ali de onun efendisidir.” hadisine ve daha birçok delili öne sürerek,
halifenin “ehl-i beyt”e mensup birinin olması gerekti inde diretmi lerdir. Bu yüzden
halifeli in Hz. Ali’nin hakkı oldu una inananlar, ilk önce Hz. Ebubekir’in halife olmasına
kar ı diretmi ler, daha sonra Hz. Ömer’in halife olarak seçilmesinde de aynı tutum ve
davranı larını devam ettirmi lerdir153.
slam’da mezhep ayrılı ına giden yolda, üçüncü halife olarak seçilen Hz. Osman'ın,
izledi i yönetim tarzı, yakınlarına kar ı inisiyatifli davranı ları154, halifenin ya lılı ı,
icraatındaki bazı zaaflar, yakınlarını kontrol edememesi, yaptıkları yanlı

i lere göz

yumması, sonuçta halk nezdinde Hz. Osman ve onun etrafına kar ı bir husumet olu masına
zemin hazırlamı

155

ve nihayetinde Hz. Osman ehit edilmi tir. Bu olay slam tarihinde

zümrele menin ba langıcı olarak kabul edilebilir156. Muaviye “Umeyye o ullarından” Hz.
Osman’ın öldürülmesinden, Hz. Ali’yi sorumlu tutmu tur. Bunun sonucunda Muaviye ile
Hz. Ali arasında gerçekle en Sıffin Sava ı’nda(657)157, her iki taraf da yeni ememi tir.
Muaviye, sonucun alınabilmesi için hakeme gitmeyi önermi , Hz. Ali’nin bu öneriyi
yerinde görmesini müteakip olaylar, her iki tarafın onayladı ı bir hakem tarafından, Hz.
Ali’nin halifeli inin alınarak Hz. Muaviye’ye verilmesiyle sonuçlanmı tır158. Bu karar
sonucunda, Hz. Ali’nin slam dinine kar ı küfür içinde bulundu unu iddia eden bir grubun
her iki gruba da uymaması ile “Hariciler” olarak adlandırılan yeni bir mezhep ortaya
çıkmı tır. Hz. Ali’nin Hariciler olarak adlandırılanlar tarafından
151

ehit edilmesi159
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sonrasında Hz. Ali’nin o lu Hz. Hasan’ın, halifelik davasından vazgeçerek, o dönem
Suriye’de bulunan ve tüm imparatorluk tarafından halife olarak tanınan Muaviye'nin
tabiiyetine girmesi160 ile gittikçe keskinle en ayrım, Hz. Hüseyin ve Yezid arasında
gerçekle en Kerbelâ Sava ı’ndan161 sonra daha da derinle mi

ve slam'da mezhep

ayrılı ının temel nedenlerinden biri olmu tur162.
Bütün Müslümanları müteessir eden bu vahim olaydan sonra Müslümanlar,
Muaviye yanlıları, Hariciler ve iiler olarak üç gruba ayrılmı lardır163. iilik siyasi niteli i
gittikçe artan bir mezhep halini almı ve bu mezhebe en fazla ranlılar sahip çıkmı tır164.
iîli in, ranlılar arasında yayılmasını sa layan ki inin Selman-ı Farsî oldu u
üzerinde ittifak vardır. Selman, ilk ba larda Zerdü t idi. Fakat daha sonra Hıristiyanlık
dinine geçmi ti. Hz. Muhammed’in Medine’ye yaptı ı hicretten bir müddet sonra Selman-ı
Farsî de Müslümanlı ı kabul etmi ve Peygamber Efendimiz tarafından karde lik ahdi ile
Ebu’d-Derda’ya karde

ilan edilmi ti. Ayrıca Selman hakkında rivayet edilen ve

Peygamber Efendimizin söyledi i “Selman Ehl-i Beytimizdendir” eklindeki söz onu
sembolik de olsa Peygamber efendimizin ailesine dâhil etmi ti. Bu nedenle ranlılar
tarafından, Peygamberin cemaatinin ve ümmetinin temel direklerinden sayılmı tır.
Sahabenin önde gelenlerinin rivayetlerine göre, Selman’ın Hz. Ali’ye ilk biat edenlerden
olması,

muhtemelen

onun

hakkında,

iîli in

ran

co rafyasına

geni lemesinde

azımsanmayacak bir rolü oldu una dair bir anlayı ın yayılmasına sebep olmu tur165. Lakin
ranlı bilim adamlarının çalı maları, “ ran’da kabul gören milli bilincin” ifadesi eklinde
dü ünülen iili in dayandı ı köklerin gerçekte Araplara dayandı ını ortaya koymu tur166.
iî mezhebinde ortaya çıkan birçok fırkanın anavatanı Hicri I. yüzyıldan itibaren Irak
co rafyası olmu tur. Irak’ta olgunla an iîlik buradan Fars co rafyasına intikal etmi tir.
ntikal sürecinin öncesinde iîli in, Irak’ta ya ayan mevali içerisindeki ranlılar tarafından
çok ra bet gördü ü bilinmektedir167.
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iili in ran ile özde le mesinin sebebi olan Safevi Hanedanlı ının ismini aldı ı
Safevi kelimesi, o sıralarda Hazar Denizi kıyısında, küçük bir kasaba olan Erdebil’deki sufi
bir tarikatın kurucusu olan

eyh Safiyeddin shak’tan gelmektedir168. Safevi; “Safi’nin

müritleri, taraftarı” manasına gelmektedir169. eyh Safi’nin ailesi varlıklı olmasına ra men,
o bu dünyadan elini ete ini çekmi ve mistik bir ya am biçimini tercih etmi ti. Hocası;
Geylan’ın Hilye Karan kasabasında zaviyesi bulunan eyh Taceddin brahim Zahidi’dir
(1218–1301)170. Safi, Üstadın kızı Bibi Fatma ile evlenmi ve üstadının vefatından sonra
da onun hem maddi hem manevi varisi durumuna gelmi tir171. eyh Safi’den sonra eyhlik
babadan o ula intikal etmeye ba ladı172.

eyh Sadrettin zamanında, Safvetü’s-Safa adlı

kitaba bazı ilaveler yapılarak, eyh Safi’nin soyu yedinci mam olan, mam Musa Kazım’a
ve Hz. Ali (R.A) yoluyla Hz. Peygamber (S.A.V)’e kadar dayandırılmı tır173.
14. yüzyılda büyük bir çekim merkezi haline gelen tekkeye, ba ta Anadolu
Türkmenleri olmak üzere, her co rafyadan yı ınla ziyaretçi geliyor, “nüzur” ve “sadakat”
adı altında nakdi yardımlarda bulunuyorlardı. Öyle ki, Osmanlı padi ahları bile buraya
“çera

akçesi” adıyla çe itli kıymetli hediyeler gönderiyorlardı174.

eyh Safi’nin o lu

Sadreddin (1334–1392) ki Emir Timur’un kendisine saygı ve itibar etti i bilinir, torunu
Hoca Ali (1392–1429) ve torununun o lu

eyh brahim (1429–1447), sırasıyla Safevi

tarikatının eyhli ini sürdürmü lerdir175. Safevi Tarikatı, önceleri Sünni esaslara tabi iken,
Hoca Ali ile birlikte ii akideleri benimsemeye ba lamı tır176.
Lakin Safevi tarikatını ilk “militanla tıran” eyh Cüneyd olmu tur. Cüneyd ruhani
otoriteyle yetinmemekte, o aynı zamanda hükümdar olmayı istemektedir. Kendisine

168
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Yayınevi, stanbul 2014, s. 23.; Taha Akyol, Osmanlı'da ve ran'da Mezhep ve Devlet, Do an Kitap,
stanbul 2013, s. 50.; Abdurrahman Ate , Osmanlı- ran Siyasi li kileri (1720-1747), Altınpost Yayıncılık,
Ankara 2012, s. 42. (2012); Walther Hinz, Uzun Hasan ve eyh Cüneyd XV. Yüzyılda ran’ın Milli Bir Devlet
Haline Yükseli i, (Çev, Tevfik Bıyıklıo lu), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1992, s. 5.
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“sultan” denmesini isteyen, ilk Safevi tarikat lideri de odur177. Cüneyd, Anadolu ve Kuzey
Suriye’yi kapsayan geni bir alanda yerle ik bulunan, ekserisini Türkmenlerin meydana
getirdi i bir ço unlu un deste ine sahipti178. Atalarının ona miras bıraktı ı dinsel çekim
gücünü siyasi bir yapıyla taçlandırmak arzusunda olan eyh Cüneyd, bir devlet kuracak
kadar te kilatlanamadıysa da, gelecekte kurulacak devletin temellerini, Akkoyunlu
hükümdarı olan Uzun Hasan’ın kız karde i Hatice Begüm ile evlenerek atmı tır.
Aralarında gelecekte Safevi Devleti’nin kurucusu olacak olan smail’in de bulundu u üç
o lu, bu evlilik neticesinde, dünyaya gelmi tir179. Cüneyd, Da ıstan’a yaptı ı bir seferden
dönerken,

irvan ba kenti

amahi yakınlarında yapılan bir sava ta öldürüldü (1460)180.

Taraftarları buna ra men da ılmadılar ve Cüneyd’in di er hanımlarından yeti kin
çocukları olmasına ra men, çocuk ya ta bulunan Uzun Hasan’ın kız karde inden olan
Haydar’ın etrafında toplandılar181. eyh Haydar da babası gibi ihtiraslı biriydi ve babasının
politikalarının devamını getirdi. Uzun Hasan’ın kızlarından Halime Begüm Alem ah’la
evlendi182. Bu evlilik ile Akkoyunlu yönetimi ile ba larını güçlendirdi.

eyh Haydar,

heterojen yapıdaki taraftarlarını düzenli “gaziler gücü” haline getirdi183. Taraftarlarına “On
ki dilimli” Türkmen takkesi giydirmi tir. Bu takkenin giyilmesinin sebebi “On ki mamı”
temsil etti i içindir ve ondan sonra kendilerine “Kızılba ” denmi tir184.
eyh Haydar,

irvan

ah’ı Ferruh Ya ar’la yaptı ı çatı mada ma lup oldu ve

öldürüldü185. Safevi tarikatına ba lı sufiler, Haydar’ın üç o lundan Ali’nin etrafında
toplandılar186. eyh Haydar’ın çocukları anneleriyle birlikte önceleri dayıları Sultan Yakup
tarafından korunmu lardır187. Daha sonra, bu hareketin güce dönü mesinden rahatsızlık
duyan Yakup, üç karde i anneleriyle

stahr Kalesi'ne hapsetmi tir188. Ak-Koyunlu

hükümdarı Yakup’un ölümünden sonra Rüstem, halefi Baysungur ile liderlik mücadelesine
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girdi inden dolayı Kızılba ların deste ini almak istiyordu, bu nedenle

eyh Haydar’ın

çocuklarını Erdebil’e geri getirtti. Rüstem, ayrıca eyh Haydar’ın büyük o lu eyh Ali’ye
“Padi ah” unvanını verdi189. Fakat daha sonra Baysungur’ un halli üzerine, gittikçe
güçlenen Haydar’ın büyük o lu Ali Padi ah, Rüstem tarafından bir ekilde katledildi ve
geriye kalan sufi taraftarlar, 7 ya ındaki smail’i eyh tayin ettiler190. Sufi ileri gelenler
tarafından kaçırılan smail, Lahican bölgesinde 4 yıl süreyle gizlendi191. 1500’lü yıllara
gelindi inde ise, Anadolu’ya gelip, ikamet için Erzincan bölgesini seçen

smail’e,

Anadolu’nun Türkmen topluluklarından büyük miktarda destekler ve katılımlar
olmu tur192. Erzincan’dan ayrılan smail, iraz’ı aldı, Safevi Devleti’ni bizzat ilan etti i
Tebriz ehrine girdi. Tebriz’de
Böylece Erdebil dergâhının

ah ilan edildikten (1501) sonra Ba dat’ı fethetti193.
eyhlikten

ahlı a uzanan bu azimkârane serüveni

tamamlanmı oldu194.
ah unvanını alması, müritleri tarafından “ ah” diye ça rılmasından ötürüdür. Bu
konuyla ilgili olarak Müneccimba ı eserinde u bilgiyi vermektedir: “Haydar’ın bir o lu
dahi zahir oldu smail adlı; müridleri âna tabi oldular. O kadar ki cemi memlekette olan
müridleri birbiriyle bulu unca “Selâmün Aleyküm” diyecek yerde “ ah” derlerdi.
Hastalarını görmeye varınca dua yerine “ ah” derlerdi. Rum(Anadolu) illerinde olan
müritlerine sünnet ehli: “bunca zorlu u çekip Erdebil’e gidece inize Mekke’ye gitseniz,
Hazreti Muhammed’i ziyaret etseniz daha iyi olmaz mı?” derlerdi. Sufiler de “Biz diriye
gideriz, ölüye de il” cevabını verirlerdi”195.
Safevi Devleti’nin Tebriz’de ilanından sonra ah smail, 1504 yılında II. Bayezid’e
fetihname göndererek Osmanlı Devletine hâkimiyetini bildirmi ti196. ah smail ktidara
ula tı ında On iki mamlı ii doktrinini ran’da Safevi Devleti’nin dini olarak benimsedi
ve

iili i ran’da kurumsalla tırdı197. Safevi Devleti’nin ortaya çıkı ı, ran’da siyasi

birli in kurulu u olarak kabul edilir198. Bu olay, ran ve Sünni kom uları arasında büyük
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bir çatlak meydana getirerek, tüm Ortado u bölgesinin jeopolitik yapısını kökten
de i tirecektir199.
1.3. Osmanlı Devleti Döneminde Türk- ran li kileri
1.3.1. Osmanlı Devleti-Safevi li kileri
Osmanlı’nın kurulma a amasında Anadolu’da yerle ik Türk boylarının çok büyük bir
kısmı, çoktan göçebeli i bırakıp yerle ik hayata geçmi ti. Bu süreç Anadolu Selçuklu ve
Beylikler dönemlerinde ba lamı ve Osmanlının bu manada i ini çok kolayla tırmı tır.
Osmanlı Sultanları Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar, Türkmen O uz geleneklerini
kuvvetle koruyan “Bey’ler” idi. Hatta öteki gazi beylerin yolda ı, “e it beyler içinde
birinci” idiler. Osmanlı yönetim sistemi kurumsalla tıkça ve padi ah artık “e it karde ler
arasında birinci” de il, karde katline dahi yetkili, mutlak bir “sultan” haline geldikçe, tüm
Türkmen geleneklerinden git gide kopuyordu. Yani “kenarda kö ede” kalan ve Türkmen
gelenek-göreneklerine ba lı göçebe ve köylü kitleler ile “merkezi” temsil eden bürokrasi
ve kentler gittikçe birbirine yabancıla ıyordu. Osmanlı Devleti’nde olu an bu
yabancıla mayı, ran’daki Türkmen-Safevi hükümdarı olan ah smail çok iyi görmü tür.
Anadolu’nun birçok bölgesinde ya amakta olan yarı göçebe Türkmenlerinde, kurucu
olmanın gururu yerine, sistemden dı lanma ve sisteme yabancıla ma duygusu
derinle irken,

ah smail’in, geçmi te oldu u haliyle Türkmen mistisik geleneklerine

dayanan, daima bekledikleri Mehdi umutlarını tazeleyen, son dönemde ortaya çıkan kurulu
düzene isyanı i leyen bir “Kızılba ” hareketi ba latmı tır. ah smail bu yüzden onlara
de er veriyor, itibar gösteriyor, önemli makam ve mevkilere tayin ediyordu. Safeviler bir
yandan Anadolu’daki Türkmenlere olan a iret ba larıyla, öbür yandan Mehdici-sufi tarikat
propagandası ve örgütlenmesiyle aktif bir taraftar kitlesi toplamı lardı. Bunun manası, o
ça da askeri olarak son derece önemli olan bu büyük insan gücünü Osmanlı Devleti’nin
kaybetmesi, Safevi Devleti’nin kazanması demekti200.
ah smail’in, 1510 yılında eybaniler’le yaptı ı sava ı kazanarak elde etti i zafer,
uzun zamandır niyetlenip de yapamadı ı, Osmanlı Devleti’ne kar ı tutum ve davranı
de i ikli inin dönüm noktasıdır. Çünkü bu zaferin ardından elde etti i Horasan bölgesiyle
ülke topraklarını Fırat’tan Ceyhun’a kadar uzatmı tır201. Osmanlı Devleti ile Safeviler
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arasında ya anan çatı ma ise toprak meselesini a an bir konu haline gelmi ti. ah smail
ran'ın tamamına egemen olmak istemesinin yanında Anadolu'da ya ayan ve kendilerini
yalnız hisseden Türkmen kitleleri, yaptı ı dinî içerikli siyasî propagandalarla etkisi altına
almak istiyordu. Onun bu hareketi, ah smail’in aslında Osmanlı Devleti’ni Avrupa'ya
do ru sürerek, Anadolu'nun batısından Orta Asya'ya kadar uzanan bu muhte em
co rafyada büyük bir Türk- ran

mparatorlu u kurma hevesinde oldu u manasına

gelmekteydi202.
II. Bayezid bir taraftan Mora ve Karamano lu isyanıyla u ra ırken, di er taraftan
do u sınırında Safevi’lerin tüm hareketini takip etmi tir203. ah smail’e ba lı oldu u tespit
edilebilen otuz bin a ırı görü lü ii tebaayı, Anadolu’dan alarak Mora’ya yerle tirme kararı
vermi

204

ve bu iki hareketin birbiriyle irtibatını kesmeye çalı mı tır205. Bu dönemde iki

devlet arasındaki temel problem, Anadolu’daki Türkmenlerin bir

ekilde Safevi

topraklarına göç etmesidir. Fakat olu an bu göç hareketinin henüz siyasal ve dinsel boyutu
görülmemektedir. Osmanlı bakımından sorunun ekonomik boyutu büyümektedir. Çünkü
devlet hizmetinde bulunanlara maa olarak verilen gelirlerin sa landı ı vergiler, bu göç
eden toplulukların gelirleri üzerinden alınmaktadır. Bu nedenle ardı-arkası kesilmeyen
Türkmen göçleri, hizmet erbabı olan kitleleri büyük zarara u ratmaktadır206. II. Bayezid,
Anadolu’dan

ran’a olu an Türkmen göçünü önlemek için Osmanlı- ran hududuna

tedbirler aldırmı , bu göçü desteklememsi hususunda ran’ı uyarmı tır207.
ah

smail’in yürüttü ü bu tip faaliyetlerin ardında, aslında dini kisveye

büründürülmü siyasi bir amaç yattı ı çok iyi biliniyordu. II. Bayezid’in

ah smail’e

gönderdi i mektuplarda tarikat faaliyetlerinin dünya hâkimiyeti için kullanılması
ele tiriliyordu208. Bayezid’in, Safevilerle ilgili olarak benimsemi
politikalar209, Safevilerin güçlerini olu turma ve ran’da

202

oldu u çekimser

iili i yaymaları konusunda
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ellerini güçlendirmi tir210. Osmanlı’da, 1511 yılında ba gösteren

ahkulu ayaklanması,

Sivas yakınlarında bastırıldı211. Anadolu’da Safeviler’in temsilcisi durumundaki Nur Ali
Halife, Tokat’ı ele geçirerek

ah smail adına Cuma hutbesi okuttu212. Bu geli meler,

Osmanlı ehzadeleri arasında var olan çatla ı daha da derinle tirerek Sultan Selim’in, II.
Bayezid’e meydan okumasına ve 1512 yılında tahttan zorla el çektirmesine de sebep
olmu tur213.
ktidarı ele geçiren Selim’in ilk i i, ran seferine hazırlanmak oldu. Saltanatın kendi
hakları oldu unu iddia eden ehzadeleri bertaraf ederek, Osmanlı Devleti’ni tehdit etmekte
olan Safevî tehlikesine kar ı önlemler almaya ba ladı214. Bazı vezirler, Anadolu içlerinde
devam eden karı ıklıkların yatı maması nedeniyle ran’a yapılacak uzun bir seferi henüz
erken buluyorlardı215. Osmanlı-Safevi rekabetinde, o co rafyanın güçlü devletlerinden biri
olan Memluklular, kendilerini dengede tutuyorlardı, lakin Yavuz’un Anadolu’ya
yönelmesi, onların Safeviler’in yanında yer almalarına sebep oldu216. Hazırlıklarını
hızlandıran Yavuz, Safeviler'i derinden etkileyecek olan bir ambargo ba lattı ve ran’da
üretilen ipe in Anadolu’ya olan giri ini engelledi217. Yavuz’un, o dönem eyhülislamı olan
Kemal Pa azade’den, Rafızîleri lanetleyerek onların kanlarının ve mallarının helal olması
hakkında bir fetva alması neticesinde sefer yapılması kesinle ti218. Yerine vekil bırakaca ı
o lunu Manisa'dan ça ırtan Yavuz, ran seferi için Edirne’den yola çıktı219.
ah smail’in emriyle Osmanlı ordusunun geçece i güzergâh üzerindeki mahsul,
otlak ve meskenlerin yakılması nedeniyle, Osmanlı ordusu büyük sıkıntılar içinde
ilerliyordu220. Uzun süre yol alınmasına ra men Safevi ordusundan bir iz yoktu221. ah,
Çaldıran önlerine kadar getirerek yordu u Osmanlı ordusunu, ran içlerine çekerek, iyice
bitap dü ürdükten sonra sava mak istiyordu222. Osmanlı ordusunun bu uzun ilerleyi i,
askerin ve buna mukabil komuta kademesinden bazılarının tepkisine sebep oluyordu. ah
smail kanadında ise; sürekli geri çekilmek Türkmen a iretlerinin onuruna dokunmu ve
210
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daha fazla çekilmek istemediklerini ah’a bildirmi lerdi. Yavuz huzursuzla an askere sert
ve kısa bir konu ma yaprak durumu kontrolü altına almı , tekrar hareket emri vermi ti223.
Bu sırada öncü kuvvetlerden, ah smail’in Hoy üzerine gelmekte oldu u haberi
geldi ve bu sızlanmalar bir nebze olsun dindi. Sonunda her iki ordu Çaldıran ovasında
kar ıla tılar224. Yavuz, devlet ricalinin “askerin dinlenmesi” teklifine ra men, ordusuna
derhal sava düzeni aldırdı225.
ah smail’in ordusunda bulunan Türkmen süvarilerin silahları genelde kılıç,
mızrak, gürz, ok, gibi “ate siz” ve süvarilere uygun hafif silahlardır. Yavuz Selim’in
ordusunda ise yeniçerilerden olu mu

“a ır piyade tümeni” ve topçu birlikleri

bulunmaktadır. Ordunun teçhizatı, e itimi ve disiplini mükemmeldir226. Sava , 23 A ustos
1514 Çar amba günü

ah’ın emrindeki yakla ık 40.000 askerin saldırısıyla ba ladı227.

Osmanlı ordusunun sa kanadı, arkalarında bulunan topçuların önünü açarak ah’ın bu
kanat ordusunun da ılmasına sebep oldular.

ah bu sefer, Osmanlı Ordusu’nun sol

kanadına hücum ederek sol kanat süvarilerini bozguna u rattı. Sol kanattaki bu bozgunu,
Yavuz Sultan Selim’in emriyle devreye alınan topçular ve yeniçerilerden te ekkül
ettirilmi tüfekçi birlikleri, ah smail'in genelde uyguladı ı Türkmen takti i üzere sava an
atlı süvarilerini da ıttı ve bozguna u rayan

ah smail geri çekilmek mecburiyetinde

kaldı228. Çaldıran’da sava a tutu an Yavuz Selim ile

ah smail kar ıla tırıldı ı zaman

görülür ki, orada sadece askerler de il, aynı zamanda iki farklı sosyolojik yapı sava mı tır.
Ayrıca Çaldıran Sava ı, iki büyük ordu arasındaki teknolojik farkın ve iki toplum
arasındaki geli mi lik farkının da yansıması olmu tur229.
Yavuz 5 Eylül 1514’te Tebriz’e girdi. Niyeti ileri harekâta devam etmekti, lakin
ordusunun ileri gelenlerinin isteksizli i sonucu dü üncesini gerçekle tiremedi230. Tebriz’de
bir hafta kadar kaldı. ahın hazineleri ve bir gurup bilim adamıyla Amasya’ya döndü231.
ah smail, Çaldıran Muharebesi’nde yenilince ran’ın tamamına

iili i yayma

dü üncesini askıya almı , ülkedeki di er mezhebi unsurları da dikkate almak durumunda
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kalmı tır. Kendisi ve o lu Tahmasb (1524–1576) bu

ekilde iktidarlarını muhafaza

edebilmi lerdir232. Ve yine Çaldıran’da alınan bu yenilgi, daha sonraki yıllarda Safevileri
Osmanlı kar ısında daima savunmada bırakmı tır. Aslında görünen udur ki, Safeviler ah
Abbas’ın iktidar olmasına kadar olu an dengeyi kendi lehlerine çeviremeyeceklerdir233. Bu
a amadan sonra Safevilerin Anadolu’daki faaliyetleri bir hayli azalmı tır234. Sırasıyla
Bayburt, Kemah, Erzincan, Diyarbakır, Erzurum, Mardin, Bitlis bölgeleri kısa zamanda
Osmanlılar tarafından ele geçirilmi tir235. Diyarbakır ran'ı Anadolu'ya ve Halep'e ba layan
ana yolların geçti i güzergâh üzerinde oldu u için Diyarbakır’ın fethedilmesi çok
önemlidir. Çünkü, Diyarbakır bir yandan gelecekte ran ve Suriye içlerine düzenlenecek
seferler için üs olma özelli ini ta ırken, bir yandan da kentin hâkim konumda olması
dolayısıyla Osmanlılara, Safevi ve Memlûklerin hareketlerini yakından gözlemleme ve
i birli i yapmalarını engelleme imkânı vermektedir.236.
Çaldıran’da alınan bu ma lubiyet,

ah smail'in manevi olarak üzerinde ta ıdı ı

yenilmezlik ve dokunulmazlık inancına büyük sekte vurdu. Bu yenilgi yüzünden
smail’in,

ah

ahlarının yenilebilece ine bir türlü akıl erdiremeyen müritleri kar ısındaki

etkileyicili i yerle bir olmu tur237. Bu yenilgiyi fırsat bilen Babür ah238, Kandehar ve
Belh gibi büyük merkezleri ele geçirdi. Ubeydullah Han239 ise Horasan civarına saldırdı.
Ülkenin birçok yerinde küçük çaplı isyanlar meydana geldi240. Kızılba lar,

ahlarının

yenilmezli ine dair olan inançlarının zayıflamasıyla, eskiden oldu u gibi kendi kabile
ba lılıklarına döndüler. Bu bo lukta birçok kabile kendi arasında sava a tutu tu241. Ayrıca
bu ma lubiyet, hem Osmanlı ve hem de ran’da bulunan ve yerle ik olmayan a iretlerin bir
tutum belirleyememelerinden kaynaklanan sürtü meler nedeniyle de uzun yıllar boyu
çözülemeyecek olan sınır sorunlarının meydana gelmesine ortam hazırlamı tır242.
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ah smail’in ölümünden sonra yerine Tahmasb geçmi ve babasının politikalarını
takip etmi tir243. Yavuz’un ani ölümü üzerine yerini almı olan Kanuni, bu esnada do u
sınırlarında meydana gelen saldırılara kar ı önlem almak istemektedir. Macaristan seferinin
akabinde derhal Rüstem Pa a’yı ran’a sefere göndermi , Pa a’nın hemen ardından 1553
yazında, bizzat Osmanlı ordusunun ba ında

ran seferine nezaret etmi tir. Kanuni,

karargâhını kurdu u Erzurum’da bulundu u sırada, ah Tahmasb’ın elçi göndererek barı
istemesi nedeniyle 1554 yılının Eylül ayında ordusuyla birlikte geriye dönmü tür. Dönü
yolunda iken kı ı Amasya’da geçirmi tir244. Amasya’da 1555 yılında imzalanan Antla ma
ile bugünkü Irak topraklarıyla birlikte; ehrizor Eyaleti ile Van gölü ve çevresinin yanında
Batı Gürcistan’daki birçok prenslik Osmanlı Devleti’ne devredilmi tir245. slâm âleminin
güçlü devleti konumunda bulunan Osmanlı Devleti, bu antla ma neticesinde o zamana dek
tanımadıkları iî Safevi Devleti'ni kabullenmek durumunda kalmı lardır246. Kısacası 1555
Amasya Antla ması “ lk Osmanlı-Safevi Siyasi antla masıdır247.” Böylece gücünün
zirvesinde olan Osmanlı Devleti Safevilerle birlikte ranlıla an unsurları daha do uya, ran
co rafyasının içine do ru iterek ortak kültürel mirastan uzakla tırmı ve bu ekilde dolaylı
yoldan Farslıla malarına yardım etmi tir248.
Bu arada kuzeyde XVII. yüzyılın ba larına kadar Çarlık Rusyası’nın bir Türkiye
siyaseti yoktur. Fakat Rusya daha XV. yüzyıldan itibaren Do u Türk ülkeleri aleyhinde
geni lemeye ba lamı tı. Uzun zaman idaresi altında ya adı ı Altın Ordu Devleti’nin
1480’de yıkılması ile serbest kalan Rusya, kısa zamanda hudutlarını Türk ülkeleri
aleyhinde geni leterek 1552’de Kazan’ı, 1556’da Astrahan’ı alarak dil (Volga) Vadisine
yerle mi bulunuyordu. Rusya’nın Türk illeri aleyhindeki bu ani geni lemesi Osmanlı
Devleti’nin

dikkatini

çekmekle

beraber,

harekete

geçmesi

ancak

Türkistan

Müslümanlarının ricası ile olmu tur249. Kazan ve Astrahan’ın Rusların eline geçmesiyle
birlikte, Osmanlı Devleti ve Rusya sınırda olmu lardır. Ardından ran’ın Türkistan
Müslümanlarına Hac için izin vermemesi sonucu Osmanlı, Don ve Volga nehirlerini bir
kanalla birle tirmeye karar verdi250. Amacı; açılacak kanal vasıtasıyla donanmayı Hazar
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Denizi’ne geçirerek ran’ı arkadan ku atmak, Rusları Volga havzasından uzakla tırmak,
Kafkasya’da hâkimiyeti sa lamak, Orta Asya’daki soyda larımızla ili ki kurmak ve
Hazar’ın kuzeyinden geçen ticaret yollarını kontrol altına almak gibi birçok konuyu bir
arada halletmeyi dü ünüyordu, fakat ba arılamadı251.
II. Murat döneminde (1574–1595) Osmanlı Devleti’nin

ran üzerine yaptı ı

seferlerdeki amacı, Azerbaycan ve Gürcistan taraflarında Osmanlı gücünü tesis ederek,
yeni bir güç halinde ortaya çıktı ı gözlemlenen Rusya’yı, kontrol altında tutmaktır252.
1587’de babası Muhammed Hudabende’nin o lu lehine tahttan çekilmesi ile Abbas,
Özbeklere kar ı ba arılı olmu ve Osmanlı’nın da ran’da ilerlemesini durdurmu tur. Çok
geçmeden 1590 senesinde ran ile imzalanan antla ma olan stanbul (Ferhat Pa a)
antla ması ile Osmanlı Devleti do uda ula aca ı en geni sınırlarına ula mı tır253.
ah Abbas, bu sükûnet döneminde içeride asayi ve düzeni sa lamı , merkezi
otoriteyi tekrar tesis edebilmek için ordu içerisinde birtakım te kilat de i iklikleri ve yeni
düzenlemeler yapmı tır254. Bunlara bir örnek olarak, Osmanlı kapıkulu te kilatına benzer
ekilde Kafkasya'da yerle mi bulunan Hıristiyan ahalinin mensuplarından “Gulâmân-ı
Hâssa-i erife” adıyla sadece ate li silahları kullanacak ekilde donatılmı bir ordu te kil
etti255. Bu sürekli ordunun maa ları ve masrafları ya bizzat Abbas tarafından merkezi
hazineden

veya

eyaletlerde

Abbas’ın

verdi i

tımar

topraklarının

gelirlerinden

kar ılanıyordu256. Bu gelirleri kar ılayabilmek için ah Abbas yeni hassa toprakları ihdas
etmi tir. Ondan sonra gelenler de ihdas edilmi bu toprakların sınırlarını geni letmi lerdir.
Bu geni lemeler bir müddet sonra mali sıkıntıları da beraberinde getirmi tir257. Ayrıca
devlet idaresinde yaptı ı radikal de i iklikler arasında en önemli olanı, eskiden oldu u gibi
devlet idaresinde söz sahibi olmak isteyen fakat davranı larında itaatsiz olan ve
yaptıklarıyla Safevi ordusunun düzenini bozan, ba ta Hüseyin Han umlu olmak üzere,
di er Türkmen Kızılba

emirleri ile mücadele ba lamı tır258.

ah Abbas zamanında

Kızılba Türkmenlerin askeri gücü kırılmı ve devleti kuran Kızılba lar kenara itilmi tir.
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Rencide olan a iretlerin isyanları da kanla bastırılmı tır259.

ah Abbas, yaptı ı

merkezile tirme hamlesi ile bürokrasinin ba ı ve Fars unsurların idaredeki temsilcisi olan
vezirin imdiki statüsünü de geli tirmi tir260. Ayrıca Osmanlı Devleti ile olan mezhebi
çeki menin de sona ermesini sa lamı tır261.
Osmanlı

mparatorlu u tarihi seyri içerisinde,

ran’a yapılan seferlerin en

önemlilerinden biri de, IV. Murad dönemindeki Osmanlı- ran harpleridir. Bu seferler
sonucunda 1639 senesinde iki devlet arasında Kasr-ı

irin Antla ması imzalanmı tır.

Osmanlı- ran sınırının büyük oranda ekillenmesi ve uzun zamana yayılan bir barı dönemi
ya anması bu antla manın imzalanması sonucunda meydana gelmi tir262.
XVII. yüzyılın ba larından itibaren, ran’da Safevi hâkimiyeti zor günler geçirmeye
ba lamı tı. Safevilere ba lı olarak ya ayan Afganlılar 1722’de Mahmut bin Üveysi’nin
liderli inde isyan ederek, ran’ın orta ve güneyine hâkim olmu lardı263. ran'da hüküm
süren bu kar ılıklardan yararlanmayı amaçlayan Osmanlı yönetimi,

ran üzerine

gönderdikleri ordular ile Güney ran ve Kafkasya'yı i gal ettiler. Bunu bir fırsat bilen Rus
Çarı Petro da, kendine yakın konumda bulunan Hazar Denizi'nin kuzey ve güneyine asker
çıkarttı. Rusya'nın yaptı ı bu hamle Osmanlı Devleti’nin bütün hesaplarını alt-üst etti ve bu
yüzden Kafkasya'da ilerleyen Rusya'ya kar ı sava

ilan edildi. Osmanlı ordularıyla

kar ıla mak istemeyen Petro, stanbul'da bulunan Fransız sefirinin aracılı ıyla ate kes
önerdi ve Osmanlı Devleti ile bir antla ma imzalamak zorunda kaldı (1724)264.
II. Tahmasb Horasan’a kaçarak Av arların lideri Nadir’den yardım istedi. Nadir
Han ran’da otoriteyi sa layıp Afganlıları ma lup etti ve II. Tahmasb’ı tahta oturttu.
Kaybedilen toprakları geri aldı265. Kandahar havalisinde ya ayan Halaç Türkleri, devamlı
zayıflayan Safevi hanedanının da ılması ile ortaya çıkan bo luktan istifade ederek ran’da
hâkimiyeti ele geçirmeye muvaffak olmu lardı. Afganların ran’ı i gali diye zikredilerek
tarihe yanlı aktarılan bu hadise, Gılzay adını alan Halaç Türklerinin ran’da kontrolü ele
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geçirmesinden ibaretti266. Zamanın geldi ini anlayan Nadir ah, 1736 senesinde yönetimi
ele geçirmi ve Halaç Türklerinin Hanedanı’nın ran’da son bulmasına sebep olmu tur267.
1.3.2. Osmanlı Devleti-Af ar li kileri Ve ii-Sünni ttifakı Giri imleri
Nadir, De t-i Mogan’da, saltanatı kabul etmesini, orada hazır bulunanların Safevi
Hanedanından hiç kimseye taraftarlık etmeyecekleri ve kendi o lunu veliaht olarak kabul
etmeleri taahhüdünde bulunmaları ve ayrıca slam’ın ilk üç halifesine lanet etme âdetini
terk etme artına ba ladı. Nadir, kendi dini dü üncelerini tadil etme çabasındaydı. Aynı
zamanda Osmanlıya kar ı Güneybatı Kafkaslarda kazandı ı zafer sonucu, ço unlu u Sünni
olan Osmanlılarla barı yaparak Hindistan’a saldırmak amacındaydı268. Nadir ah'ın asıl
amacının, ran halkına imam Ca'fer es-Sadık'a ba lanan daha mutedil bir mezhebi kabul
ettirerek, Sünni ve ii Müslümanlar arasındaki dü manlı a son vermek, bunun yanında
onları birbirine yakla tırmak ve kayna tırmaktır. Ba ka bir ifade ile ran’ı yalnızlıktan
kurtararak onu dünyada söz sahibi devletler sınıfına sokmak oldu u, açıkça görülmektedir
(1736)269.
Nadir, hem cülusunu hem de Mavera-yı Kafkas’ta (Güneybatı Kafkas) elde etti i
zaferler neticesinde Osmanlı’nın barı teklifini kabul etmek için Osmanlı Devleti’ne heyet
göndermi tir. Osmanlı hükümeti, heyetin getirdi i tekliflerden, Caferi mezhebinin be inci
mezhep olarak tanınması önerisi ve Kâbe’de rükn270 tahsis edilmesi isteklerini
reddetmi tir271. O dönem Osmanlı Sultanı I. Mahmud’un, Caferilik konusunda taviz
vermemesinin sebeplerinden biri de, Osmanlı ba kenti stanbul’da etkileri hala devam
etmekte olan Patrona Halil isyanıdır. Ayrıca Caferi mezhebinin be inci hak mezhep olarak
kabul edilmemesinin sebebi keyfi de il, er-i sakıncalara binaen oldu u ve Osmanlı’nın
kurulu undan o tarihe gelinceye kadar er-i hükümlere göre idare edildi i ileri sürülerek
reddedilmektedir.272
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Nadir ah 1735 yılında Rusya ile imzaladı ı antla mayla ülkesinin kuzeybatısından
gelecek tehditleri önlemi , bu esnada Osmanlı-Rus-Avusturya sava larının ba laması
dolayısıyla, Osmanlı Devleti’nin Avrupa cephesi ile me gul olaca ını hesaplamı tır. Bu
nedenle do uya Kandahar üzerine yürümeye karar vermi tir273. 1738 yılının Mart ayında
Kandahar’ı i gal etti ve eski ehrin civarlarında Nâdirâbâd adında yeni bir ehir kurdurdu.
Hemen akabinde Kâbil, Celâlâ-bâd ve Pe âver’i ele geçirdi. Devam ederek Hindistan’a
yöneldi ve 1739’un ubat ayında Lahor’u, yakla ık bir ay sonra da Delhi’yi ele geçirdi.
Babürlü hazinesine el koydu ve hazineyi yanına alıp Aralık 1739 Kâbil’e döndü274. Bu
ekilde ran sınırlarını Ceyhun Nehri’ne kadar geni letti. Bu nokta, ran tarihinde do uda
ula ılan en uç sınırdı. Bu ekilde boyun e en Özbekler, ran tarihinden sonsuza kadar
çekildiler275.
Nadir

ah, Caferili i be inci Sünni mezhep olarak tanıtma iste ine me ruiyet

sa lamak amacıyla Sünnili in siyasi temsilcisi olarak gördü ü Osmanlı Devletine kabul
ettiremedi i konuları,

ii ve Sünnilerden pek çok ulemayı Aralık 1743’te Necef’te

toplayarak onaylatmak istedi276. Bu maksatla Ebu’l-Berekat Abdullah b. Hüseyn elBa dadi es-Süveydi ba kanlı ında toplanan, yetmi kadarı ranlı olmak üzere, Belh,
Afgan, Buhara, Necef, Hille ve Ba datlı âlimler277 ihtilaflı konular üzerinde belli bir
anla maya varmı lardır. Anla ma tutanak altına alınmı ve Nadir ah oradaki âlimlerin
onayıyla uzun bir ferman yayınlamı tır278.
Abdullah Süveydi, Hucec-i Kat’iyye isimli kitabında bu konu ile alakalı olarak,
Nadir

ah’ın Buharalı ve ranlı âlimleri toplayarak,

ii ve Sünni fırkaların hangisinin

do ru oldu unun anla ılmasını istedi i ve toplanan meclisin ba ına da kendisini reis olarak
atadı ından bahsetmi tir. Mecliste yapılan uzun görü melerden sonra Ehl-i sünnetin
haklılı ı ortaya çıkmı tır. ranlı âlimler ve di er Sünni âlimler, peygamberimizin son
peygamber ve ondan sonra gelen halifelerin seçimle ba a geldiklerini ittifakla karar
almı lardır. Ayrıca Acemlerin bozuk itikatlardan da vazgeçilece ine dair de ittifak
eylemi lerdir. Bu kararlar bir sözle me eklinde yazılmı ve orada bulunan bütün âlimler
tarafından imzalanmı tır. Bundan sonra Nadir ah bu kararlara istinaden Ferman-ı ahi adı
273
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verilen kararları ilan etmi tir. Burada Abdullah Süveydi Hazretleri’nin kitabından
anla ılan, Nadir ah’ın bu toplantıyı Caferili in be inci mezhep olarak kabul edilmesi için
de il, ii ve Sünni fırkalar arasında do ru olanın anla ılması ve do ru olana riayet edilmesi
için düzenledi idir279.
Lakin Cemil Hakyemez, “ iilerin dı ında Sünni âlimlerin de Caferili i bir hak
mezhep olarak onaylaması, bu toplantının önemli bir yönünü olu turur” demektedir. Ona
göre Nadir

ah, alınan kararları bildirmek için stanbul’a bir heyet göndermi tir ve

Osmanlı tarafından kabul görmeyen bu kararlar neticesinde Nadir
hücum etmi tir280. Sava

ah, 1745’te Kars’a

dört gün sürmü , Kars kumandanı Ye en Mehmet Pa a

öldürülmü tür. Kars’ı almasına ra men ran’da ya anan iç karı ıklıkların da etkisiyle 1746
yılında Osmanlı heyetiyle yapılan be

günlük müzakereler sonucunda ran-Osmanlı

anla ması imzalanmı tır281. Bu barı antla ması gere ince, Osmanlı- ran sınırı, 1639 Zohab
(Kasr-ı

irin) Antla masında belirlendi i üzere kalmı tır282. Osmanlı- ran ili kileri bu

antla manın ardından oldukça düzelmi tir. Çünkü Nadir

ah, bundan önce Safeviler’in

yaptıkları gibi antla mayı ihlal etmek yerine, tüm hükümlerine daima uymu , ikili
ili kilerin daha da düzelmesi için çaba sarf etmi tir283.
Hindistan’a yaptı ı seferden yüklü miktarda ganimet ile dönen Nadir

ah’ın,

Osmanlı Devleti’yle 1743 yılından itibaren Kafkaslarda giri ti i mücadelenin ekonomiye
getirdi i yükü hafifletebilmek için arttırdı ı vergiler nedeniyle284 ülkesinin birçok yerinde
meydana gelen ayaklanmalar ile u ra mak zorunda kalmı tı. Nadir ah ba ına bela olan bu
isyanlardan birini daha bastırmaya giderken, Horasan'da Fethabad denilen yerde bir gece
uyurken emirleri tarafından katledildi285.
Af ar Hanedanının kurucusu olan Nadir

ah’ın 1747’deki ölümüyle, Hanedan

üyeleri arasında kanlı bir hâkimiyet mücadelesi meydana gelmi tir. Bu mücadelede hiçbir
Af ar hanedanı üyesi ran genelinde hâkimiyeti tesis edememi tir286. Yalnızca iki ye eni
ve kör torunu
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sürdürdü287.

ahruh’un ardından ran’da bir dönem tavaif-i mülük288 devresi ya anmı

289

ve bu devirde Kerim Han hâkimiyeti eline geçirmi tir290.
1.3.3. Osmanlı Devleti-Kaçar li kileri Ve De i im
ran’da Zend Hanedanı, 1750-1795 yılları arasında, iraz merkezli olarak, ülkenin
orta ve güney bölümünü yönetmi tir291. Zend Hanedanı lideri Kerim Han’ın ölümün
ardından ran’da taht kavgaları ba ladı292. Kaçar Hanedanlı ının kurulu una kadar geçen
bu zaman dilimi içinde; Bahtiyarlar, Zendler ve Af arlar gibi çe itli kabileler arasında
ya anan çatı malar sonunda üstün gelen Kaçarlar, A a Muhammed Han (1796–1797),
liderli inde tekrar bir birlik halini almı lardır293. Kaçarlar, Safevi Devleti’nin kurulu unda
rol oynayan Türkmen kabilelerindendir ve ran’ın Kuzeydo usunda ya amı lardır294.
Timurlular zamanında Türkistan bölgesinden gelerek Azerbaycan’ın kuzeyine Kafkas
bölgesine ve ran’a yerle mi lerdir295.
Av ar Hükümdarlarından Ali ah (Adil ah), aralarındaki bir husumetten dolayı
kendisine çok sinirlenmi oldu u Muhammed Hasan Han'ı ele geçiremeyince, o lu A a
Muhammed'i296 henüz 6 ya ındayken hadım ettirmi tir (1748). A a Muhammed, Kerim
Han Zend’in rehinesi olarak, iraz’da on be yıl geçirmi ti297. A a Muhhammed, Kerim
Han’ın ölümünün ardından, Kerim Han’ın zevcelerinden olan halası Hatice Begüm’ün
deste iyle

iraz ilinden kaçtı ve yıllarca sürecek olan zorlu bir iktidar mücadelesine

giri ti298. Kaçar ayrılıkçıları yeniden birle tirerek299, 1780–1790 yıllarında ülkeyi parça
parça ele geçirip300 ba kent yaptı ı Tahran'da kalabalık bir insan toplulu u önünde
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“ ehin ahlık” tacını giydi. 1796 yılında kendi adına hutbe okutarak ardından para kestirdi,
böylece Kaçar Devleti resmi olarak kurmu oldu301.
Ertesi yıl Merv ve Herat’ı alabilmek için Horasan üzerine yürüdü. Lakin Rusların
Kuzey Azerbaycan’a girdi ini haber alınca o tarafa do ru yöneldi. II. Katerina’nın ölümü
üzerine Rus ordusu geri çekildi302. Bunun üzerine A a Muhammed Han, Gürcistan üzerine
sefere karar verip harekete geçti inde, ölüme mahkûm etti i kendi hizmetçilerinden Sadık
Gürci, Hedad sfahani ve Abbas Mazenderani tarafından 1797’de öldürüldü303.
Tahta ye eni Feth Ali ah geçti(1797–1834). Onun devraldı ı devlet son derece
fakir, üçte bir ila yarısı kontrol edilmesi zor göçebe çobanlardan olu an yakla ık altı
milyon nüfus ve ba kenti ise; iri bir kasaba görüntüsünde olan Tahran’dı304. Kaçar
anavatanına yakın olması nedeniyle Tahran, ran’ın ba kenti olarak seçilmi tir305. Time
dergisinin 23 Ekim 1807 tarihindeki “The passage of French troops through Persia to India
is among gigantic Project French ambition.” ba lıklı yazısında vurgulandı ı gibi, 1798’de
Napolyon dünya hâkimiyetinde merkez nokta olma yolunda ran’ın önemini fark etti. Bu
bölgeyi kontrol altında tutarak, ngiliz Hindistan’ına ula mak için kanal bölgesi olarak
kullanmanın Fransızlar için hayati bir önemde oldu unu anladı306.
Nihayetinde kısa bir mühlet için olsa bile ranlılar, ranlıların kuzeyde Ruslara
kaybedilen topraklarını almak ve Hindistan’da bulunan ngilizlere saldırmak maksadıyla
Napolyon’un 1806 yılında Tahran’a bir heyet göndermesiyle, Avrupa mücadelesine dâhil
oldular. Ancak Fransızların ran’a olan bu ilgileri kısa zaman içinde, 1807 yılında Tilsit’te
imzalanan Fransız-Rus barı ının ertesinde yok oldu307. Kaçar Hanlarının ikincisi olan Feth
Ali

ah dönemi, dünyadaki otorite bo luklarından yararlanarak, dünyanın çe itli

bölgelerini sömürgele tiren ve ran’da iyice ımaran ngiltere, Fransa ve Rusya arasındaki
ran rekabetinde taraf tutmak ve özellikle Rusya’nı devamlı yanında olmakla geçti308.
Rusya’da Çar I. Nikola’nın ölümü nedeniyle çıkan karı ıklıklara güvenen ran, 1826’da,
Rusya’ya kar ı kaybetti i toprakları geri almayı denemi se de bunda ba arılı olamadı309.

301

Faruk Sümer, 2001, a.g.m., s. 51.
Faruk Sümer, 1998, a.g.m., s. 456.
303
Yılmaz Karadeniz, 2012, a.g.e., ss. 246-247.
304
Mohammad Reza Djalili ve Thierry Kellner, a.g.e., s.14.
305
Ender Yıldırım, a.g.e., s. 15.
306
Abdol Hossein Hamzavi, a.g.e., s. 10.
307
Bernard Lewis, a.g.e., s. 419.
308
Faruk Sümer, 2001, a.g.m., s. 51.
309
Süleyman Erkan, “ ran’a Yabancı Ülke Müdahaleleri (1907-1921)”, Akademik Ortado u, 2010, s. 93.
302

42
Modern silahlarla donatılmı Ruslar, kısa süren iki sava ta Kaçarları yenip onları
küçük dü ürücü Gülistan (1813) ve Türkmençay Antla malarını (1828) imzalamaya
zorladılar. Aynı ekilde 18. Yüzyıldan beri Basra Körfezinde varlık gösteren ngilizler
Herat’tan vazgeçmeleri konusunda Kaçarlara baskı yaparak Paris Antla masını (1857)
dayattılar. ranlıların gözünde bu iki devlet onların “kuzey” ve “güney” kom ularıydı310.
Bütün bunlardan çıkarılan sonuç; Rusya üzerinden gelen baskı özellikle askeri olmu ve
Rusya’nın yaptı ı ilhak a amaları da antla malarla kabul ettirilmi ti. ngiltere ise daha çok
ayrıcalıklarla belirlenmi olan ekonomik ve diplomatik nüfuz alanları elde etmi ti. Ço u
zaman ngiltere isteklerini ran’a yaptırtmak amacıyla, sömürgesi ve ran’a yakın olan
Hindistan’dan birçok ngiliz askeri birli i getirtiyordu. Rus etkinliklerini arttırmak için Rus
i adamları ve diplomatları da çalı ıyorlardı311.
Tazminat ve toprak kayıplarının uzun vadeli ve kalıcı sonuçlarından biri, ba ını
ulemanın çekti i yabancı kar ıtı popülizmdi312. Kaçarların siyasi tercihleri do rultusunda
faaliyetlerini artık devletten ba ımsız olarak yürütmeye ba layan ii ulema; ba ta e itim
olmak üzere ferdi hukuk, tapuyla ilgili meseleler, evlilik ve ölüm gibi konularla yetkili
kılınmı tı313. Merci-i taklid314 olarak hem ruhani hem hukuki açıdan saygı görürlerdi315.
Ulemanın, sosyal açıdan oldu u gibi ekonomik yönden de bu denli güçlenmesi, onları
siyasal iktidar üzerinde ciddi bir baskı aracı haline getirmi tir316.
Ço u devletin resmi görevleri olan, toprak kontrolü, vergi toplama hakları, yargı
gücüne sahip olmak ve anla mazlıklarda aracılık durumlarında merkezi otoritenin güçlü
olmayı ı nedeni ile kabile liderlerini devletten ba ımsız hale getirmi ti317. Bu yüzden Feth
Ali ah, yönetimi güçlendirme ve çevre bölgelerde otoritesini yaymak maksadıyla, büyük
ulema aileleriyle evlilik ba ları kurmaya çalı mı tır318. 1834’te beklenmedik ekilde önce
Abbas Mirza’nın ölmesi ve ardından da buna üzülen Feth Ali

ah’ın ölmesi sonucu,

me ruiyet sorunu gündeme gelirken bir yandan da yeni bir veraset krizine yol açtı319.
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Abbas Mirza’nın o lu Muhammed Mirza, Muhammed ah (1834–1848) adıyla, Londra ve
Sen Petersburg’un onayıyla tahta geçti320. Resmi olarak ran-Osmanlı Devleti diplomatik
ili kileri, 1835 yılında ilk Osmanlı büyükelçili inin ran’da açılmasıyla ba lamı tır. ran
ise Osmanlı mparatorlu u’ndaki ilk elçili ini, 1851 yılında Nasıruddin ah döneminde
Emir-i Kebir’in ba bakanlı ı zamanında açmı tır321.
Bu dönemde, Osmanlılarla olan münasebetler nadiren de olsa gerginle mi , ancak
askeri bir harekâta yol açmamı tır322. 1839 yılında, ngiltere ran’la bir Ticaret Anla ması
imzalanmı tır323. Yapılan bu tür antla malar, yabancı devletlere kapitülasyonlar diye
bilinen bir dizi ticari ve diplomatik ayrıcalık elde etme yolunu açmı tır324. Yine, 1844
yılında ran’da ortaya çıkarak yayılmaya ba layan Babilik hareketi325 sert yöntemlerle
bastırılarak yok edilmeye çalı ılmı tır326. Muhammed

ah’ın vefatının ardından, tahta

veliaht sıfatıyla Azerbaycan valisi olarak Tebriz'de bulunan o lu Nasırüddin ah çıktı327.
Nasırüddin ah zamanında, ngiltere’nin ve Rusya’nın ran üzerindeki kontrol ve
de rekabetleri devam etmi tir328. 1857’den sonra Rus ve ngilizlerin ran üzerindeki baskısı
ekonomik alanlara do ru odaklandı329. ran’da 1870 yılında vuku bulan kıtlık ve ardından
ortaya çıkan veba salgını pek çok insanın ölümüne yol açmı tır. Hastalananlar arasında ah
Nasırüddin de vardı330. ah, iyile ti i takdirde adak olarak on iki imamın kabirlerini ziyaret
edece ini söylemi ti331. Hastalı ı sonunda Osmanlı hükümetinden müsaade alarak on iki
imamın kabirlerini ziyarette bulunmu tur. 1873 yılında bir Avrupa seyahatinin dönü ünde
de stanbul’a u ramı ve devlet ileri gelenleriyle görü mü tü. Gerçekle tirilen bu ziyaretler
sebebiyle dostane ili kiler geli mi tir332. Bu iyimser havaya ra men 1877–1878 OsmanlıRus harbi sonrasında Rusların faaliyetleri, ran ile ili kilerde ortamı germi tir333.
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Rusya’da kullanılan petrolünün yüzde doksan be i Bakü petrol havzasından
çıkarılıyordu. Bo durmayan Avrupalı ve Amerikalı i adamları ise, ran ve Osmanlı
topraklarındaki petrol yataklarında ayrıcalık elde etmek üzere ilk giri imlere ba lamı lardı.
Bunlardan biri olan, Yeni Zelandalı ngiliz i adamı William Knox D’Arcy, ran ahı’ndan
ilk önemli ayrıcalı ı almı tır. Sonra D’Arcy’nin ran

ahı’ndan elde etti i ayrıcalı ı,

Anglo- ranian Oil Company tarafından satın alınmı tır334.
Nasırüddin ah’ın zamanında gerçekle en ve üzerinde çok konu ulan olaylardan
biri de, ngiliz Baron Julius Reuters’e 1872 yılında satılan demiryolu yapma imtiyazıdır335.
Bu imtiyazların içinde gümrük gelirlerinin kontrolü, maden i letmeleri, kanallar ve sulama
ebekesi in aatı ve milli bir banka açılması vardı336. Ayrıca 1890 yılında sermayedar
Talbot’a ran’daki tütün tekeli elli yıllı ına verilmi tir337. Özellikle tütün rejisinin yarattı ı
olumsuzluklar sebebiyle, 1890’dan 1892’ye kadarki süreçte, Ayetullah
kullanma yasa ı ile ilgili çıkardı ı fetva,
hareketlerden biri olmu tur338.

irazi’nin tütün

ran’ın Me ruti hareketini ba latan ilk

irazi’nin tütün boykotuyla ilgili verdi i fetvanın

yansımaları, bu müessesenin kazanmı oldu u sosyal ve siyasi gücün bir göstergesidir339.
Aslında ran’da Tütün Yasa ı ile ilgili fetva, Kaçar hanedanı öncesindeki hanedanlar
zamanında, sosyal ve siyasi her alanda meydana gelen bo lukları fetvalarıyla dolduran ii
din adamları siyasi iktidarının tescili manasına gelmektedir340. Avrupa’ya birçok yolculuk
yapmı Nasüriddin ah’ın, 1 Mayıs 1896’da341 Cemalettin Efgani’nin342 bir talebesi olan
Mirza Rıza Kirmanî tarafından bir suikast sonucu, tabanca ile vurularak öldürülmesi, son
zamanlarda ya anan bu sürece ait reaksiyondu343. II. Abdülhamit, Efgani’nin teslimini
ısrarla isteyen

ran hükümetinin iste ini reddetmekle birlikte, Efgani’yi gözaltında

bulundurdu344.
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Bunlardan ba ka yine 1890’larda Osmanlı açısından ran kaynaklı iki tehlike
belirdi: ran sınırını çok basit ekilde kullanan Ermeni tedhi çileri ve Irak’ta süratle artan
ii nüfus. Osmanlı mparatorlu u’nda 1890’lı yılların ilk aylarından ba layarak Do u
Anadolu’daki Ermeni militanların faaliyetleri hızla artmı , olaylar stanbul dâhil olmak
üzere Ermenilerin ya adı ı tüm bölgelere yayılmaya ba lamı tır. 1894-1896 yıllarında en
yo un dönemleri ya anan bu olaylarda Ermeni çeteleri Türkiye- ran sınırını kullanıyor,
ran’da yerle ik olarak ya ayan Ermenilerden destek alıyorlardı. Ermeni çetecilerin
yaptıkları tüm eylemler Osmanlı Devleti’ni o dönemde büyük akamete u ratmı , bu durum
ara sıra ran tarafından Osmanlı Devleti’ne kar ı bir caydırıcı silah gibi kullanılmı tır345.
XIX. asrın sonlarına gelindi inde

ran da Osmanlı Devleti gibi saltanatla

yönetiliyor, rejimin gidi atından memnun olmayan kitleler me rutiyet yönetiminin idareye
gelmesi için çalı ıyorlardı. Osmanlı ülkesi, bu dönemde Rusya, ngiltere, Avusturya ve
Fransa’nın birbirleri arasındaki rekabetlerine malzeme olurken, ran ise Rusya- ngiltere
rekabetinin etkisi altındaydı346. Ayrıca Osmanlı Devleti’ndeki geli meler ranlı aydınlar
tarafından yakından takip edilmekteydi. Çe itli derneklerin çalı maları, sosyal ve hukuki
reformların yapılması yanında anayasa ve meclis sistemi sistemini savunan hareketlerin ön
plana çıkmasıyla milli bir tepki olu ması sa lanmı tı347.
Böyle bir ortamda ran tahtına geçen Muzafferüddin ah döneminde ( 1896–1907),
dı borçlarda müthi artı lar görüldü348. 1905 yılında, Japon-Rus Sava ı nedeniyle ülkede
ba layan eker kıtlı ı sırasında, tüccardan bazı ki ilerin falakaya yatırılması ile ba layan
ihtilâl,349 genel grev, ta radaki karı ıklık, Tiflis ve Bakü’den gelen ranlı göçmenlerin
olu turdu u silahlı grupların tehdidi ve nihayet Kazakların gerçekten savunma i ini
bırakma riski kar ısında dayanamayan ah’ın teslim olmasıyla sona erdi350. Hem halktan
hem de ngilizlerden gelen baskı kar ısında boyun e en ah, veziriazamı Aynüddevle’yi
azletti ve göstericilerin ana talebi olan bir meclis olu turulmasını kabul etti351. Lakin ah
Me rutiyet Fermanı’nı yayınladıktan iki ay sonra ölür352. 1906’da ran’da ilan edilen
me rutiyet, yakın zamanda Osmanlı’da ilan edilen me rutiyete benzemektedir. ran’ın yeni
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ahı Muhammed Ali’nin katıldı ı bir törenle, meclis açılmı tır353. Meclis, kısa zamanda
liberal görü lü bir anayasa hazırlar354. Hazırlanan bu yeni anayasa, Muhammet Ali ah’ın
onayıyla yürürlü e girmi tir355.
Rus-Japon sava ları devam ederken, katılımcı bir anayasa yapmayı ba arabilen
Japonlar, Rusya kar ısında zaferi hak ederek kazanmı lardı. Bu örne i takip eden Ruslar
da, Çarların despotlu unun yıkıldı ı dönemlerde, liberal demokrasinin gücünü ve
etkinli ini sergiliyorlardı356. Ruslar gibi, bütün bu süreçten dersini almı olan ran da
böylece me rutiyete geçmi tir357. Bunca zaman olayların dı ında kalmayı seçen Güney
Azerbaycan’da, Tahran’daki Millî Meclis’in açılı töreninin oldu u tarih olan 7 Ekim
1906’da “Azerbaycan Millî Meclisi” açılmı tır. “Meclis-i Milli” adının endi eye sevk etti i
Tahran’ın Güney Azerbaycan yönetimine yaptı ı baskısıyla bu isim “Azerbaycan Eyaleti
Encümeni”

eklinde de i tirilmi , ancak halk genelde “Kutsal Encümen” ismini

kullanmı tır. Bu encümen ilan oldu u tarihten itibaren Güney Azerbaycan’ı idare etmi ve
despot yönetimlere kar ı yürütülen sava larda Azerbaycan halkına önderlik etmi tir358.
Almanya’nın giderek güçlenmesi kar ısında korkuya kapılan ngiltere, artık ran’ın
da dâhil oldu u, Asya genelinde Rusya’yla uzun zamandır süregelen anla mazlıkları
çözüme ula tırmaya karar verdi359. ran, iki devlet tarafından gizli olarak yürütülen ve ran
topraklarının bölü ümünü esas alan müzakereleri ö renmeye çalı tı ı anda, anla ma metni
Rusya ve ngiltere arasında imzalanmı tır360. 1907’de ran’ın ba ımsız olarak kalaca ı
garanti edildikten sonra üç bölüme ayrıldı. ran’ın kuzeyi Rusya’ya, güneyi ise ngiltere’ye
kaldı. ran’ın orta kısmı ise tampon bölge olarak belirlendi361. ran Meclisinde ya anan
muhafazakârlar demokrat çatı ması sırasında, hükümetin yapabilece i neredeyse hiçbir
yetki yoktu362. Böylece ran, ah ile meclis ve çok geçmeden de Rus ile ngiliz çıkarları
arasındaki bir mücadele dönemine girdi363.

ngiliz yönetiminin me rutiyetçilerden

deste ini çekmesinden de cesaret bulan Muhammed Ali Mirza, Rusların kendisine
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verdikleri deste e güvenerek, hali hazırda görevde bulunan me ruti hükümet aleyhine
askeri darbe yapma kararı almı ve 1908’de, ran’daki Me rutiyet ilanından iki yıl sonra
meclisi top ate ine tutmu tur364. Bu operasyon gerçek bir iç sava ı ba lattı. Ülkenin her
yerinde Anayasa lehine ayaklanmalar ba gösterdi365. Muhammed Ali ah, tahttan küçük
ya taki o lu Ahmed Mirza lehine feragat etmek zorunda kaldı ( 1909)366.
Merkezi hükümetin

ran’ın tamamında iktidarı eline geçirmeye muvaffak

olmasıyla, Azerbaycan’a bir ordu yollamı fakat Satter ve Bagir Hanların liderli inde isyan
eden halk, gelen orduyu Tebriz’e sokmamı tır. Bu nedenle Tebriz kenti yakla ık bir yıl
süresince ku atılmı ve çok sayıda halk ku atma nedeniyle açlık ve hastalıktan ölmü tür.
Ancak tüm bu sıkıntılara ra men ehir asla teslim olmamı tır. Tebriz’de bu dönemin
heyecanıyla ve me ruiyetçilerin deste iyle “Azerbaycan Me rutiyet Cumhuriyeti” ilan
edilmesi fikri de öne sürülmü tür fakat Me rutiyet Harekâtı, 16 Temmuz 1909’da merkezi
hükümet ordusunun Tahran’ı fethi ile son bulmu tur367.
Ahmed

ah, 1914 yılında I. Dünya Sava ı'nın ba laması ile birlikte ran'ın

tarafsızlı ını ilan etti368. I. Dünya Sava ı ba laması dolayısıyla ran, Osmanlı Devleti’nin
Hariciyesi ve Genel Kurmayı bakımından önemli bir bölge olmu tur. ran ile ilgili olarak
Osmanlı Devleti’nin yaptı ı sava

planlarında, Osmanlı Devleti’nin müttefiki olan

Almanya ile belirli noktalarda uyu ma olmu ise de ya anan rekabet dolayısıyla bazı
zıtla malar da görülmü tür. Osmanlı Devleti’nin ran üzerindeki amacını;
1. ran’ı kendi tarafına çekerek ittifak yapmak,
2. ran’ın bütünüyle Rus ve ngilizler tarafından kontrolüne mani olmak,
3. Kuzey ran’da en büyük rakibi olan Rusya’nın saldırılarını engelleyerek bir set çekmek
ve Rusya’nın kuzey ran’a yerle mesini engellemek,
4. ran üzerinden Kafkasya ve Afganistan’a geçerek bazı askeri ve siyasi operasyonlar
yapmak,
5. Özellikle de Azeri ve Kürt bölgelerinde uzun vadeye dayalı nüfuz kurmak olarak
sıralayabiliriz369. I. Dünya Sava ı sırasında Osmanlı Devleti ile ran arasında ittifak kurma
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çabaları devam etmi tir. Bu yöndeki giri imler sava ın hemen ba langıcında uygulamaya
alınmı ve hatta 1915 senesinin Kasım ayında imzalanacak hale dahi getirilmi tir. Fakat
gerek Almanya gerekse Osmanlı Devleti, birbirlerine haber vermeksizin, ran’la ittifak
yapma giri iminde bulunduklarından,

ittifak

antla malarını

uygulama a amasına

getirememi lerdir370.
1917’de Rusya’da bir devrim ya andı ve iktidar de i ikli i meydana geldi. Bu
devrimden sonra, yeni Bol evik hükümeti e it olmayan bütün antla maları geçersiz
saydı371. 1918 sonunda I. Dünya Sava ı bitip Osmanlı yenilince, Türk- ran ili kilerinde
mevcut dengeler bozuldu. Bu durum ran’ın lehine bir süreç olarak i lemeye ba ladı. ran
uzun yıllar iç ve dı problemlerini çözemeyen bir ülke olarak kaldı. Sava boyunca ran’da
tam bir karga a hâkimdi. Merkezi idare yok olmu , Tahran’da arkasını ngiliz, Rus ya da
Türk ve Alman deste ine dayamı olan hükümetler gelip geçmi tir. Meclis tamamen ikiye
bölünmü tür. Askeri operasyonların yanı sıra Osmanlı Devleti ve Almanya bütün
a ırlı ıyla ran iç politikasında taraflardan biri olmu tur372.
Sava sona erdi inde, galipler ma lup güçlerin kaderini belirlemek üzere Paris’te
toplandılar. Tarafsız ülkeler bile toplantıya katılabilecek ve sava zararlarının tazmin
edilme taleplerini konferansa getirebileceklerdi. Bu amaçla, ran Hükümeti Dı i leri
Bakanı ba kanlı ındaki bir heyeti Paris’e gönderdi. ran, Almanya ve Türkiye’den bir çe it
tazminat talep ediyordu. Ne var ki, pek çok nedene ba lı olarak ba arısız kalan ran heyeti,
antla manın imzacı tarafları arasında yer alamadı. Bu yüzden ran’a verilen korkunç
zararların tazmin edilme talebinin ahlaki bakımdan haklı gerekçelere dayandı ı öne
sürülmesine ra men, barı konferansına sundukları belgeler uzun süre ihmal edildi373.
I. Dünya Sava ı’nın sona ermesiyle resmen tarafsız olan ran yabancı askerler ve
bunların yerli i birlikçileri tarafından i gal edildi374. 1919 ngiliz- ran mutabakatı, ran’ı
ngiltere’nin himayesinde bir devlet statüsüne indiriyordu375. Fakat Tahran’da zayıf bir
hükümete

imzalatılan

bu

anla ma,

ran’ın

iç

politika

mekanizmasının

uzun

oyalamalarından sonra, meclisten geçemeyecek ve tıpkı Sevr gibi hiç bir zaman geçerlilik
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kazanmayacaktır376. Bu geli meler sonrasında, 1920 yılının sonlarına do ru ran’da
konu lu bulunan ngiliz birliklerinin ba ına Tümgeneral Edmund Ironside getirildi377.
Yine Birinci Dünya Sava ı sonrası

ran, ülke çapında merkezden kopma

eylemlerine sahne olmu tur. Bunlardan en önemlisi Horasan, Gilan ve Azerbaycan
ayrılıkçı isyanlarıydı. Azerbaycan’daki Me rutiyet harekâtının önderlerinden sayılan eyh
Muhammed Hiyabani genç ya larda olmasına ra men, 1918 yıllarında “Azerbaycan
Demokrat Fırkası’nı” hayata geçirmi ve yakla ık iki yıl sonra Nisan 1920’de “Azadistan
Devleti’ni” kurmu tur. Azerbaycan’da kurulan “Milli Hükümet” i ba ı yapar yapmaz
gerekli bütün reformları hazırlayarak Azerbaycan’ın hızla demokratikle me ve
modernle mesini amaçlamı tı. Ne yazık ki Tahran yönetimi bu giri ime fırsat tanımamı tır.
Eylül 1920’de ran, o bölgeye derhal silahlı güçlerini göndermi ve gönderdi i silahlı
birliklerle çatı an “Azerbaycan Millî Hükümeti” yenilgiye u ramı tır. Azerbaycan Milli
Hükümeti lideri olan Hiyabani ise bu çatı mada ehit dü mü tür. Bu olayın örnek oldu u
bir ba ka direni hareketi de Keleyber bölgesinde Kiyemi’nin önderli inde ba lamı fakat
bu isyan da devlet güçlerince bastırılmı tır. Lahuti’nin liderli inde 1922 ubat’ında Tebriz
bölgesinde ba ka bir isyan gerçekle se de, bu isyan da hükümetin gönderdi i Rıza Han
komutasındaki birlikler tarafından kanlı bir ekilde bastırılmı tır378.
Yukarıda da bahsedildi i gibi Kaçar Milli Meclisi’nde ngiliz- ran Anla ması’nın
çıkmaz yola girmesi sebebiyle, hem bu anla mayı imzalayacak ve hem de ran’a düzen
verecek bir ki i ngilizler tarafından aramaya ba landı. Bu arada Edmund Ironside’ın
dikkatini Kazak Birli i’nde görevli Albay Ahmet Rıza Han çekti. E er yanılmıyorsa
Iroside’a göre bu ki i, ngilizler ülkeden çekildikten sonra bile düzeni sa layacak adamdı.
Rıza Han’ın yanında görev yapacak bir de yolda aradılar. Bu ki i de iyi bir ngiliz taraftarı
ve gazeteci kökenli olan Seyyid Ziyaeddin (Ziya) Tabatabaî olmalıydı379.
Ahmed ah’ın 1921’de Kazak Tugayları tarafından düzenlenen askeri bir darbeyle
devrilerek sürgüne gönderilmesi sonucu Kaçar Hanedanı 1923 yılında fiilen sona ermi tir.
Darbenin nedenleri arasında hükümetin çürümü lü ü ve

ahın ülkeyi yönetmedeki

beceriksizli inin yanı sıra, ngiltere’nin ran’ı koruyuculu u altına almak istemesi de vardı.
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Bu nedenler, ülkede yeni bir milliyetçi hareket ba latmı tı. Fîruz Mirza ngiliz yanlısı
üpheli bir ahıs oldu undan, yeni hükümeti kurma görevi Ziyaeddin Tabatabai’ye380
verildi. Tugay Komutanı Ahmet Rıza’yı Sava Bakanı yaptı. Yüz gün süren ba bakanlıktan
sonra Rıza, 1923 yılında Tabatabai’yi devirerek önce ba bakan381 oldu, sonra 13 Aralık’ta,
Meclis üyelerinin dört oy farkı ile aldı ı karala 15 Aralık 1925’te ran ah’ı olarak tahta
çıktı. Böylece ran’da bir dönem daha kapanarak Kaçarlar Dönemi bitmi ve Pehleviler
Dönemi ba lamı oldu382. Rıza Han kendini tahta çıkartacak bu süreçte ulemanın deste ini
arkasına almaya özen gösterdi. Bu yüzden Ziyaeddin Tabatabai’yle birçok konuda ortak
hareket etti. Ayrıca ngilizler tarafından sürgün edilen Rıza Seyyid Abul Hasan sfahani ve
Muhammed Hüseyin Naimi gibi muhalif isimlerin ülkeye dönmesine izin vererek
popülaritesini arttırdı383. Fakat sonraları Cumhuriyet ilan etmeyi dahi dü ünse de ulemanın
muhalefeti sonucu bundan vazgeçmek zorunda kaldı. Rıza ah da Atatürk’ün uyguladı ı
gibi modernle me ve merkezile me politikaları uyguladı. Ancak Atatürk gibi yaparak din
ile devlet ili kisini ayırmayı denemedi bile384.
1.4. Türkiye Cumhuriyeti – ran li kileri
Birinci Dünya Sava ı’nın bitiminden sonraki dönemlerde, siyaseten amaçları ve
çıkarları uyu an Rıza Han’ın ran’ı ve Mustafa Kemal’in Türkiye’si kom u olmaları
hasebiyle gittikçe birbirlerine yakla ıyorlardı. Genel manada bu dönemde bu iki devletin
ve bu iki rejimin ortak dü manları ngiltere,

imdilik kaydıyla dostları ise Sovyet

Rusya’dır. Bu iki devlet, bu yüzden birbirleriyle yakın i birli i yapmaktan ve birbirlerine
“manevi” de olsa destek vermekten kaçınmamı lardır385. Lakin Türkiye ile ran arasındaki
ili kileri dönemsel olarak ele aldı ımızda, 1923-1932 yılları arasında “ stikrarsız
Gerginlikler Dönemi” eklinde adlandırılan bir dönem ya anmı tır. Bu dönemin öncesinde,
Türkiye Kurtulu

Sava ı verirken Türkiye’nin Sovyetler Birli iyle yakın ili kileri

bulunmaktaydı. Lenin’le Mustafa Kemal’in yazı malarına göz gezdirdi imizde; Lenin’in
Milli Mücadele’ye apaçık bir deste i oldu unu görüyoruz. Bunun sebebi kısaca,
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Sovyetlerle ortak dü manımız olan ngilizlerle mücadele edilmesi ve bu mücadelenin de
emperyalizme kar ı ortak bir mücadele olarak görülmesiydi. Mustafa Kemal için önemli
olan ise “dü manlarımıza kar ı destek nereden bulunursa bulunsun fark etmez” anlayı ı
belirleyiciydi. Lenin’in kafasında ngiliz emperyalizmine kar ı bir set olu turma dü üncesi
nedeniyle, Türkiye, ran ve Afganistan arasında yo un i birli i sa lamaya çalı ıyordu.
Türkiye ile Afganistan arasında son derece sıcak ili kiler kurulurken, ran ve Türkiye
arasında daha mesafeli ve kar ılıklı güvensizliklerin belli oldu u bir ili kinin kuruldu u
görülmektedir386.
ran ilk büyükelçili ini, Nasırüddin ah döneminde, 1851 yılında stanbul’da açar,
fakat Osmanlı’nın çökü üyle elçili i Ankara’ya ta ır. 22 Haziran 1922’de ran resmen
Ankara Hükümetini tanıdıktan sonra387, ran E itim Bakanı Mümtazüddevle l922’de bir
heyet ile birlikte Ankara’ya gelmi ardından ve “fevkalade sefir” olarak itimatnamesini
Gazi Pa a’ya sunmu tur (30 Haziran 1922)388. ran sefiri ve yanındakilere Mukadden
mahallesinde a a ı-yukarı 5–6 odası olan kocaman ta bir bina tahsis edilmi ti. Bu
hareketin kar ılı ı olarak Türk Hükümeti, Türkiye’nin do u politikalarını iyi tahlil
edebilen ve Mustafa Kemal’in be enisini ve güvenini kazanmı bulunan Memduh evket
(Esendal) Beyi, Büyükelçi olarak ran’a göndermi ti389.
Gazi, 17 Temmuz 1922 gecesi, yeni sefir erefine bir ziyafet vermi , orada hazır
bulunanlara bir nutuk söylemi ve demi tir ki:
ran Devlet-i Aliyesi’nin muhterem iiri fevkalâdesi Mümtazüddevle
Hazretlerinin erefine tertip olunan bu ziyafette bulundu umdan dolayı fevkalâde memnunum. Bu vesile ile burada hazır bulunan samimî
arkada larımla musahabet (sohbet) ayrıca mucibi hazdır.
Hemdert olanlar yekdi erlerini arar ve bulurlar. Aynı samimiyetle
mütehassıs olan arkada lar, aynı samimiyetle mütehassıs olan milletlerin
mümessili olarak epey zamandan beri burada bulunuyorlardı. çimizde
hakikaten büyük bir bo luk vardı. O da ran milletinin mümessilinden
mahrumiyet! Bugün ona da muvaffak oldu umuzdan dolayı bahtiyarız.
Türkiye halkının ark milletleriyle olan revabıtı (münasebetler) yalnız
hissiyat üzerine mübteni (bina edilmi , kurulmu ) de ildir. Hakilcî maddî,
386
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gayri kaabil-i tebeddül(de i tirilmesi mümkün olmayan) bir takım esaslara
dayanmaktadır. Bu suretle dü manlarımızın içimize girerek yapacakları
telkinat (fikir ve dü ünceyi anlatma) ile revabıtın tezelzülüne (sarsılma)
imkân tasavvur etmek do ru de ildir.
Bugün dostlarımız emin olabilirler ki, biz dünyada dostla da,
dü manla da temasa gelebiliriz ve onlar da bizim ile temas edebilirler. Fakat
bu temas mevcut samimî, dostlu u daima tezelzülden masum bulunduracaktır. Türkiye’nin bugünkü mücadelesinin yalnız Türkiye’ye ait olmadı ını,
bütün arkada larımız ifade etmi iseler de, bunu bir defa daha teyit etmek
lüzumunu hissediyorum. Türkiye’nin günkü mücadelesi yalnız kendi nam
ve hesabına olsaydı belki daha kısa, daha az kanlı olur ve daha çabuk olabilirdi. Türkiye azim ve mühim bir gayret sarf ediyor. Çünkü müdafaa etti i
bütün mazlum milletlerin, bütün arkın davasıdır ve bunu nihayete getirinceye kadar Türkiye, kendisiyle beraber olan ark milletlerinin beraber
yürüyece inden emindir. Türkiye imdiye kadar mevcut tarih kitaplarının
icabatını de il, tarihin hakikî icabatını takip edecektir. Filhakika mevcut
tarihlerin kaydetti i hâdisat milletlerin efkâr ve âmâli (ameller, i ler)
harekâtı de ildir.
ark milletleri kendi iradeleri, kendi hisleriyle hareket etmiyorlardı.
Onların ba ında bir takım müstebit, keyfî hareket eden Çarlar, Hüdavendler
vardı. Mazbutatı (kaydedilmi ) tarihiye daha çok onlar tatmini hırsı için
yaptıkları vekayidir (vakalar, olaylar). Biz onların hepsini yırtaca ız, yeni
bir tarih yapaca ız. Efendiler ran Devleti Aliyesi, ran milleti muhteremesi
hakikaten ark muvazenei (denge) umumiyesince (genel) fevkalâde haizi
ehemmiyet bir kitledir. imdiye kadar Türkiye halkı ile ran halkı hakikî ve
candan temasa mazhar olamamı tı. Çünkü ba larında öyle adamlar
bulunmu tur ki, onlar buna mâni idi. Fakat ben yakinen bilirim ki, ran
milliyetperveranı pek mukaddes bir arzu için yüzyıllarca u ra mı ,
fevkalâde kahraman bir millettir. E er ranlılar buna bütün mâna ve ümulü
ile muvaffak olamamı larsa bittabi kabahat kendilerinde, mesailerinde
de ildir. Bu arz etti im nokta pek mühimdir. imdiye kadar Devleti Aliyei
Osmaniye unvanı altındaki imparatorluk ile Devleti Âliyei
raniye arasındaki münasebatın ranlıların ve Türkiye halkının ciddî temayüllerine mutabık tecelli edememi oldu unu itiraf etmek lâzımdır Fakat
bugün ranlı karde lerimiz emin olabilirler ki Türkiye’nin ba ında bulunanlar aynı adamlar delildir. Mümtazüddevle Hazretlerinin temsil etti i ran
millet ve Devleti, hakikî temas noktasını bulmu tur. Bunun tecellisi pek
feyizli olacaktır. Bu feyizden yalnız Türkiye ve ran de il, bütün ark
milletleri müstefiz (feyz alan) olacaktır. Mümtazüddevle Hazretlerinin
hükümetimiz, halkımız, ordumuz ve bunların mensupları hakkında
söyledikleri sözlerden fevkalâde mütehassısım. Bunu izah için fazla söz
söyleme e lüzum görmüyorum. Kendi hükümetlerine milletlerine kar ı
kalbimizin pek derin ve samimî hissiyatı dostane ile dareban (kalbin atması)
etti ine emin olabilirler390.
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Lozan Barı Antla ması’nın kendisine tanımı oldu u hukuki alt yapıyı çok iyi
de erlendiren yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti, rejimin ve devlet ba kanının adını
koymu ve yeni rejimin ran tarafından da benimsenmesi için büyük çaba harcamı tır391.
Türkiye Cumhuriyeti, kurulu a amasındaki sorunlarla bo u an yeni ran yönetiminin de
Irak benzeri bir ngiliz sömürgesi olmasını istemedi inden Rıza ah’ın iktidara gelmesini
ve istikrarını desteklemi tir392.
1924 yılında, Rıza Han, Türkiye’de Mustafa Kemal örne inden esinlenerek, ran’ı
bir Cumhuriyete dönü türme projesini yoklamaya ba ladı393. A ır a ır devlet
mekanizmasını direk bir ekilde kendine ba ladı ve Atatürk Türkiye’sinde gerçekle tirilen
yeniliklerden esinlenerek Batılıla ma istikametinde köklü reformlar ve bunlara uygun
de i iklikler yaptı394. Ancak reformlar, aydınların bir kısmının ve Meclis’in ço unlu unun
deste ini alsa da, muhafazakârlar ve ruhban sınıfı için çok fazla radikaldi395. Mart 1924’te
Türkiye halifeli i kaldırınca, ran uleması ah’a Cumhuriyet rejiminin bu ülkede kabul
edilmesi durumunda dini otoritenin zayıflayaca ı yönünde fikir bildirdi ve e er ran’da
Cumhuriyet ilan edilirse, ulemalar olarak kendisine destek vermeyeceklerini ifade ettiler.
Rıza ah, bunun üzerine 1925 yılının Aralık ayında Pehlevi Hanedanı’nı396 canlandırarak,
ahlık rejimini tekrar ihdas etti. Bu son geli meyi Çankaya’daki sofrasında, bir dost
meclisinde ö renen Atatürk,

ah’a büyük tepki göstermi tir. O gün o sofrada bulunan

davetlilerin anılarından ö rendi imize göre, ran yönetim eklinin de Cumhuriyet rejimi
olmasını çok arzulayan Atatürk, ah’taki basiretsizli i ciddi anlamda ele tirmi tir397.
1.4.1. Sınır Anla mazlıkları Ve Kürt A iretleri
Her iki ülkenin ili kilerindeki istikrarsızlık kaynaklarından biri de Kürt
A iretleridir. Osmanlı mparatorlu u dönemlerinden bu yana, Türkiye ve ran ortak
sınırının iki tarafında ya ayan Kürt a iretleri ve bu a iretlerin sınırın her iki tarafını yaylak
ve kı lak olarak kullanmaları, Türkiye ve ran arasında sürekli bir sorun kayna ı

391

ule Yüksel Ay Kamer, Türkiye- ran li kileri Üzerine Bir De erlendirme, 12 Ocak 2013,
http://politikaakademisi.org/tag/sule-yuksel-ay-kamer/ (Eri im Tarihi: 03.01.2016).
392
brahim Erdal, “Atatürk Dönemi Türk- ran li kileri ve Sadabat Paktı”, Karadeniz Ara tırmaları Dergisi,
Cilt:9, Sayı.34, 2012, s. 83.
393
Mohammad Reza Djalili ve Thierry Kellner, a.g.e., s. 67.
394
Rıza Kurtulu , “ ah Rıza Pehlevi”, TDV slam Ansiklopedisi, Cilt:35, 2008, s. 67.
395
Mohammad Reza Djalili ve Thierry Kellner, a.g.e., s. 67.
396
“Pehlevi” adı, kendi ailesinin adı de il, Pers tarihinde eski bir kabilenin adıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz.
Pehlevi, www.turkcebilgi.com/pehlevi, (Eri im Tarihi: 07.01.2016).
397
Ça rı Erhan, a.g.m., (Eri im Tarihi: 06.02.2018).

54
olmu tur398. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına tesadüf eden birçok Kürt a iretinin kontrol
dı ı bu tür davranı ları, gerek Türkiye’nin gerekse de ran’ın iç güvenli inde tehlike
olu turmu tur.

Kürt

a iretlerinin

bu

tür

davranı ları

aynı

zamanda

Türk- ran

münasebetlerinin de sa lam temellere oturmasını engellemi tir399.
1828 yılında Rusya ve

ran arasında imzalanan Türkmençay antla masının

hükümlerine göre, Kuzey’den ayrılmak durumunda olan ve ran Azerbaycan’ı olarak
bilinen bölge, Hindistan’dan ran’a, Kafkasya’dan Anadolu’ya giden yolların kesi me
noktasındadır. Bu yüzden bu bölge günümüzde oldu u gibi tarihte de stratejik öneme sahip
bir alandır400. Akabinde Rusya’nın Güney Azerbaycan’da nüfuz kurmasıyla, Osmanlı ran
hudut sorunlarına, Rusya da dâhil olmaya ba lamı tır401. ran’ın kuzey bölgelerinin dı
ticareti geleneksel olarak iki ana yoldan (Türkiye ve SSCB üzerinden) sa lanıyordu.
Tebriz-Erzurum-Trabzon yolunun güvenlik sorunları sebebiyle kullanılamaz duruma
gelmesi, tüm ticaretin Enzeli-Batum-Bakü yol hattına yönlendirilmesine neden olacaktı.
Bu zorunluluk sadece ekonomik yönden de erlendirildi inde de il, ran üzerinde nüfuz
kurmak isteyenler için de önemliydi. Bunun farkında olan SSCB, o hat üzerinden
Türkiye’ye giden kervanların ya malanması hususunda402, kısmen otorite bo lu u bulunan
bölgelerdeki Kürt a iretlerini kendi çıkarları için kullandı403. Yukarıda bahsetti imiz gibi,
bölgedeki Kürt a iretlerinin kontrol dı ı hareketleri Türk- ran ili kilerinin seyrini
belirlemesi açısından da dikkat çekicidir404. Bu kontrol dı ı hareketlerin ço u, Rusya
dı ında, Avrupalı güçlerin de Kürt devleti fikrini desteklemelerinden dolayı çıkan
ayaklanmalardır. Avrupalı güçlerin bu fikri destekleme sebeplerinden biri de, olu turulacak
Kürt devleti ile Türkiye ve ran’daki Azeri nüfusun arasında tampon olu turarak, Sünni
Kürt devleti ile ii olan iki Azerbaycan’ı ayırarak, Türkiye ve ran’ın potansiyel gücünü
azaltmaktır405.
Bu nedene benzer biçimde Türkler de, ranlıların Türkiye'nin istikrarını bozarak,
hükümetin iç sorunlarla me gul olmasını sa lamak için, “Kürt kartını” taktiksel olarak
398
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kullanmaya çalı tıklarına inanıyorlardı406. Dı arıdan desteklenen ayaklanmalardan biri olan
ve Türk topraklarında ba layan eyh Sait isyanı sırasında Türkiye, ran toprakları üzerinde
100 km. kadar içeri girmi

407

fakat bu esnada Türk askerleri Kürtler tarafından esir

alınmı tır. Ankara, ran yönetiminin emri üzerine yakalanan Türk askerlerinin, Tahran’a
gönderilece ini dü ünerek büyükelçisini çekmi ve bunu protesto etmi tir. Dikkate de er
ilk büyükelçi çekme olayı Kürt sorununun bir sonucu olarak gerçekle mi tir408. Bu esnada
bölgedeki

ikak a ireti lideri olan Simko’nun sınırda çıkardı ı

sorunlar da, iki ülke

arasındaki ili kilerin gerginle mesine sebep olmu tur409.
Yirminci Yüzyılın hemen ba larında ran Azerbaycan’ının en kalabalık grubu olan
ikak a iretinin, Emir Timur’un fetihleri devam ederken, beraberinde bu bölgeye
götürüldü ü rivayet edilmektedir. Bu a iret mensupları, Urmiye ile Salmas havalisine
hâkim Simko’nun idaresinde uzun süre ya adıkları için zenginle mi ledir410. Mondros
Mütarekesi’nin akabinde, Ordunun da ıtılmasının ardından Do u Anadolu bölgesinde
düzenli birlik olarak sadece 15. Kolordu birlikleri kalmı tı. Simko ise, ran’daki yönetime
kar ı ayaklanabilen Kürt a iret liderinden biridir ve Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir
tarafından desteklenmektedir. Bunun sebebi, Simko’nun ran’a ba kaldırmasının yanında
aynı zamanda Ermenilere kar ı da sava ıyor olmasıdır. Kazım Karabekir’in Ermenilere
kar ı Simko A a’yı desteklemesi de ran nezdinde Türkiye’ye kar ı bir güvensizlik yarattı.
1922’de, akdedilen Gümrü Antla ması’nın ardından Türkiye Simko a aya deste ini çekip
orduyu batı cephesine kaydırınca, ran, uzun zamandır takipte oldu u Simko smail A a
syanı’nı kolaylıkla bastıracaktı411.
Simko smail A a isyanı ran’daki Kürt meselesinin önemli bir ba ka ifadesidir.
Simko A a’nın ve isyanının milliyetçi olup olmadı ı tartı malı bir konudur. Nader
Entessar, Simko A a ayaklanmasının “ba ımsız bir Kürdistan kurmak için Kürtlerin
yaptı ı ilk büyük giri im oldu unu” dü ünmektedir. Martin Van Bruinessen, kesin bir
biçimde “geleneksel a iret isyanlarından” farklı olmasa da bu isyanı milliyetçi bir
ayaklanma olarak görmektedir. David McDowal, Simko’nun milliyetçili inin etnisiteden
ziyade sosyo-ekonomik durumlarla tanımlanması görü ündedir. Öte yandan Kürt kökenli
406
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bir akademisyen olan Abbas Vali, ayaklanmanın “a iretsel ve otonomist” oldu unu
vurgulamaktadır. Simko A a ayaklanmasının en önemli sonucu,

ah Rıza yönetiminin

devleti tehdit etti i için ona milliyetçi bir ayaklanmaymı gibi muamele göstermesidir412.
Türk Kurtulu Sava ı’nın hemen ardından Türkiye’nin do u sınırında ran’la bazı
sınır anla mazlıkları meydana gelmi ti. Bu anla mazlıklar özellikle Musul uyu mazlı ının
(1924)413 sürüp gitti i yıllara rastlar ve 1925 yılında ortaya çıkan “ eyh Sait syanı’ndan”
sonra da devam eder414. Sürüp giden anla mazlıkları gidermek maksadıyla Türkiye’nin
ran kaynaklı transit mallara vergi ihdas etmesi gibi ekonomik baskılar sonuç verir415 ve 22
Nisan 1926 tarihinde, Türk- ran Dostluk, Güvenlik ve Saldırmazlık Antla ması
imzalanır416. Bu Antla ma, 17 Aralık 1925’te imzalanan Türk – Rus Paktı do rultusunda
yapılmı tır417. Temel amaç a iretlerin yarattı ı sınır sorununu çözmek olsa da bu antla ma,
Ankara ile Tahran arasında imzalanan belge olması nedeniyle önemliydi. Bundan sonra
imzalanan di er belgeler de bu antla mayı temel alacaktır418. Daha sonra sınır sorunlarının
devamı üzerine, adı geçen antla maya ek bir protokolün imzalanması 15 Haziran 1928’de
Tahran’da gerçekle tirildi419. Ancak bu antla malar iki ülkenin birbirlerine kar ı
üphelerini gidermek konusunda ba arılı olamadı420.

412

Robert Olson, a.g.e., s. 45.
Lozan Barı Antla ması'ndan sonra, Türkiye'yi en çok me gul eden ve bir ara barı için de tehlikeli olan
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toplanan konferansta, ngilizler Musul Vilayetinden ba ka Hakkâri vilayetinin de Irak sınırlarına katılması
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1926–1930 yılları arasında meydana gelen A rı isyanları da, Kürt a iretlerinin
çıkardı ı di er isyanlar gibi, Türkiye- ran ili kilerinde sorunlar yaratan isyanlar serisi
olmu tur421. Keza A rı syanları, dı arıdan destek alan Hoybun çetesi tarafından yönetilen
Cumhuriyet tarihinde çok rastladı ımız önemli isyanlarından biridir.

ngilizlerin

kı kırtması ve siyasi Kürtçülük hareketlerinin bu isyanların meydana gelmesinde etkili
oldu u sanılmaktadır. Fakat

ngilizlerin, A rı isyanlarını izlerken tutmu

oldukları

istihbarat rapor ve yazı maları incelendi inde ngilizlerin, A rı isyanının çıkarılmasında
aktif bir rol aldıkları gözlemlenmektedir. Yusuf Ta o ve çetesinin 1926 yılının Mayıs
ayında, ran sınırını geçerek Beyazıt köylerinden hayvan çalmaları sonucu A rı yaylalarına
kaçması, Cumhuriyet tarihinde “A rı isyanları” olarak adlandırılan bir seri olayın
ba lamasına sebep olmu tur422. lk iki harekâtın ardından gerçekle tirilen Üçüncü A rı
harekâtında, ran’dan izin alınarak sınır ötesi bir ilerlemeyle, Küçük A rı da ı ku atılmı
ve ran yönü isyancılara kapatılmı tır. 1930’un Eylül ba larında ba latılan genel taarruz 25
Eylül’de son bulmu ve A rı isyanları bastırılmı tır423. Bu isyan devam ederken Türkiye,
ran’ı isyancılara yardım etmekle suçlamı tır424. Türk basınında ran aleyhine kampanya
ba latılmı ve sınırdaki bu çe it olaylardan ran sorumlu tutulmu tur425.
Türkiye ve ran arasındaki A rı syanları neticesinde gerginle en ili kileri çözüme
kavu turmak maksadıyla, 1930 yılında “güvercin” kabul edilen Tahran Büyükelçisi
Memduh evket Bey geri ça rılmı , yerine “ ahin” olarak nitelenen Hüsrev Bey (Gerede)
Tahran Büyükelçisi olarak atanmı tır. Hüsrev Gerede, Kürt a iretlerinin yarattı ı sınır
sorunlarının çözümünde Türkiye’nin sert ve katı tutumunu yansıtan yüzü olmu tur426.
Kendisi de tuttu unu koparan, vuru maktan çekinmeyen, kolay kolay e ilmeyen, ödün
vermeyen bir yaradılı tadır ve Gazi’nin “ lk inkılâp ve mü külat arkada ıdır”427. Nitekim
a a ı yukarı iki yıllık çok sıkı bir diplomasi takip edilmesi sonucunda, Türkiye'nin talebi
gerçekle mi ve ran, Türkiye'nin çıkan isyanları rahatlıkla bastırabilmek amacıyla talep
etti i sınır de i ikliklerini kabul edebilmi tir. Türkiye ve ran’ın 23 Ocak 1932'de
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imzaladı ı sınır antla masının detayında, A rı Da ı'nın428 do u yamaçlarına kar ılık
ran’ın, Kotur ve Bezirgân’a yakın yerlerdeki bazı küçük bölümleri aldı ı yazılıdır.
1937’de Maz Bicho yakınındaki ve Urmiye’nin batısındaki yerler

ran’a verilerek

tatminkâr bazı düzenlemeler yapılmı tır429.
Türkiye ve ran’da iki sava arası dönemdeki Kürt isyanlarının bastırılması Kürt
milliyetçili inin geli mesi bakımından hem Türkiye ve hem de ran’da benzer sonuçlar
meydana getirdi: Kürt kimli inin bastırılması hem Türk hem de ran milliyetçili inin
kendini yeniden tanımlaması için esas sebep oldu. Yeni geli meye ba layan Türk ve ran
milliyetçili i, her iki ülkede de yönetimdeki yetkilileri, Türk ve ran etnik merkezli
milliyetçi hegemonya söylemine yöneltti430.
1.4.2. Rıza ah Pehlevi’nin Türkiye Ziyareti
ki ülke arasındaki kar ılıklı güven ortamı sınır sorunlarının çözümünden sonra,
ancak 1932 yılında kurulabilmi ti.431 Malum, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan kısa bir
süre sonra Rıza Han, bir Kur'an-ı Kerim ve mücevherlerle süslenmi bir kılıcı Mustafa
Kemal Pa a’ya göndermi ve onu zaferinden dolayı tebrik etmi ti. Bu, iki lider arasındaki
dostlu a giri olmu ve her ikisi, ülkeleri arasındaki dostluk ili kilerinin kurulması ve
geçmi te tüm sava ve kan dökülmelerinin unutulması gerekti ini ifade etmi lerdi432. Rıza
Han’ı teamüllere aykırı olarak, ilk Atatürk davet etmi tir. Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi
Hüsrev Gerede’nin Ankara’da bulundu u bir sırada, Gerede ile görü en Mustafa Kemal,
Rıza Han ile yüz yüze görü mek istedi ini lakin kendisinin ran’a gidemeyece ini, Rıza
Han’ın da gelmesinin zor olaca ını dü ünerek sınır bölgesinde görü menin uygun
olaca ını dü ündü ünü söylemi tir. Rıza Han’ın cevabı ise hem Gazi ile Ankara’da ahsen
görü mek istedi ini ve hem de yurt dı ında okuyan o lunu görmeyi çok arzu etti ini, lakin
bunun yakla ık üç yıl sonra olabilece ini iletmi tir. 24 Ekim 1933 yılında resmi davet
bekleyen Rıza Han’a, Mustafa Kemal’in a zından resmi davet Türk Dı i leri Bakanlı ı’nın
çekti i telgrafla iletilmi tir433.
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tarafından kendisine bildirilir. Böylece

ah 1934 Haziran’ında uzun süren bir ziyaret

yaparak Atatürk ile ili kileri peki tirme yoluna gider434.
ah, 3 Haziran1934’te kalabalık bir heyetle Tahran’dan yola çıkmı tır. Türk
Büyükelçi Gerede,

ah’ın konvoyuna Maktu’da katılır435. 10 Haziran 1934 günü

maiyetiyle birlikte Gürcübulak sınır kapısından Türkiye sınırlarına giri

ah,

yapar436.

Kar ılama esnasında 21 pare top atı ı yapılırken, hazır bulunan bir ihtiram bölü ü
tarafından selamlanır. htiram bölü üne refakat eden bando, her iki ülkenin millî mar larını
çalar. Türk kar ılama heyetine ba kanlık eden Ali Sait Pa a, mahallî, mülkî ve askerî
erkândan olu an heyet üyelerini ah’a takdim eder437. Bir müddet istirahat edildikten sonra
Beyazıt üzerinden I dır’a ula ılır. I dır’da geceledikten sonra Ka ızman ve ardından
Kars’a varılır. Geceyi Valikona ı’nda geçiren ah ve maiyeti, sabah erkenden Erzurum’a
hareket eder.
Erzurum’a ula tıktan sonra, oradan Gümü hane’ye ve oradan da Trabzon’a geçer.
Burada Tevfik Rü tü Aras ve General Fahrettin Altay gibi iki önemli devlet adamı
tarafından askeri törenle kar ılanmı tır. 21 pare top atılarak selamlanırken Yavuz
Kruvazörü de liman da idi. Yazılı basın tarafından törenlerin ayrıntıları verilirken, ahın
geçti i yerlerde ona kar ı sevgi gösterileri yapıldı. ah ve maiyeti Yavuz Kruvazörü ile
Trabzon’dan Samsun’a geçmi ve ardından tren ile Ankara’ya gitmi tir438.
Ülkesinden ilk kez dı bir ülkeye ziyarete giden ran ahı ve heyetini Türkiye’ye
getiren tren 16 Haziran 1934’te Ankara’ya geldi inde Türkler

ah’ı sıcak bir biçimde

kar ıladılar. Ankara garının çevresi ve dört tarafı Türk ve ran bayrakları ile donatılmı tı.
Etrafta toplanan büyük kalabalık ahı co kuyla alkı larken Rıza ah bu sıcak kar ılama
töreninden oldukça ho nuttu.

ahı kar ılamada en ufak bir ayrıntı gözden kaçmadı.

Mustafa Kemal, ah’ı bizzat kendi kar ıladı. ahın Türkiye’yi ziyareti hiç ku kusuz her iki
devletin tanınırlı ı açısından önemli idi. Aynı zamanda yeni kurulan devletlerin de
uluslararası sistemin bir parçası oldu unu göstermesi açısından bir fırsattı. Böyle olunca bu
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devletlerde semboller büyük önem ta ımaya ba ladı. Orta Do uda çok fazla yeni kurulan
devlet oldu u için yeni sistemde varlıklarını kabul ettirmek, di er devletlerle e it statüde
oldu unu göstermek özellikle ran için elzemdi439.
ah, Ankara’da kar ılıklı onurlarına verilen yemek ve davetlere katılmı tır.
Hipodrom ’da bir geçit töreni izlemi , Atlı Spor Kulübünü ziyaret etmi , TBMM’de soyadı
kanunu ile ilgili görü melere katılmı tır. Münir Hayri Bey’in yazdı ı Özsoy isimli Operayı
izlemi tir. Bu oyun Firdevsi’nin Tur ve Iraj adlı mistik bir çalı ması olan ehname ’den
alınma iki karde in hikâyesini konu edinmi ti. ah’ın 20 Haziran günü görmeyi çok arzu
etti i Yüksek Ziraat Enstitüsü ve Çubuk Barajı gibi yerler gezildikten sonra ak am vakti
Gazi Pa a ile birlikte trenle Eski ehir’e hareket etmi lerdir440. lk önceleri Rıza

ah’ın

Türkiye’deki ikamet süresi 15 veya 17 gün olarak planlanmı iken Mustafa Kemal’in
daveti üzerine bu süre uzamı tır441. Güzergâh olarak Eski ehir, zmir, oradan Balıkesir,
Çanakkale ve daha sonra da gemi ile stanbul’a ula mak öngörülmü tü442.
Seyahat esnasında tren Afyon’a ve çok geçmeden de Manisa’ya geldi. Manisa’da
heyete o dönem zmir Valisi olan Kazım Pa a da dâhil oldu. Manisa’dan Karayoluyla
zmir istikametine do ru yola çıkıldı. zmir Atatürk ve Rıza ah Pehlevi’yi kar ılamak için
hazırdı. zmir’in her tarafı Türk ve ran bayraklarıyla ve her iki bayra ın renkleriyle
süslenmi ti. Bornova’ya giri yapıldı ında tarih 22 Haziran 1934’ü gösteriyordu. ah Rıza
Pehlevi askeri üniformalıydı. Gazi ise seçimini açık renk bir elbiseden yana kullanmı tı.
Bornova’da ziyaret edilen ilk yer, Ziraat Enstitüsü’dür. Enstitü’de dinlenen konuklara
meyve ve çay ikramı yapılmı tır. kinci durak Halkapınar ehitli i’dir. ehitlikte ah ve
Gazi’yi o yıllarda zmir Belediye Ba kanı olan Behçet Salih Bey kar ıladı. Ö leden sonra,
Atatürk ve ah’ı kar ılamak için çok kalabalık bir ekilde toplanan zmir halkının co kun
tezahüratları, fabrikaların ve vapurların çalan siren sesleri arasında zmir’e girildi. Her iki
ülkenin lideri burada hem sohbet ederek hem de co mu olan zmirlileri selamlayarak,
zmir’in Kordon bölgesinde bulunan Gazi Kö kü’ne ula tılar. Gazi ve Rıza Pehlevi daha
sonra, kö kün zmir körfezine bakan balkonuna çıkarak, halkı tekrar selamladılar. ran ahı
Gazi kö künde, Gazi ise Vali kona ında geceliyeceklerdi.
zmir’de kaldı. ki gün boyunca Atatürk
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Karargâhına verildi ve orada uçu lar izlendi. Arkasından Kız ö retmen okulu ziyaret
edildi. Okulun kapısındayken Atatürk

ah’ı önden buyur etti. Ancak

ah buna itiraz

ederek, kendisi Büyük Gazi’ye yol gösterdi ve unları söyledi: “Yoh, Men Le kerem Sen
Serdarsen”…Yani, “Hayır, ben askerim, fakat sen komutansın”. Aynı günde zmir Halkevi
Müdürlü ü ve Milli Kütüphane de ziyaret edilenler arasına girdi. Ziyaretin ikinci günü
ö leden sonra Gaziemir Seydiköy’deki tatbikat alanında, Türk Ordusunun manevraları
gururla izlendi.

ah nezaketen Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın Kar ıyaka’daki

mezarına bir heyet gönderdi ve törenle çelenk koydurdu. Dönemin zmir Valisi olan Kazım
Pa a, 23 Haziran ak amı zmir ehir gazinosunda ah Pehlevi ve Atatürk onuruna bir balo
verdi. ah ve Gazi onuruna hazırlanan Zeybek ve Halkoyunları sergilendi. O gün büyük bir
tela içinde ko turdu u görülen zmir’in çok sevilen Valisi Kazım Dirik’e Rıza ah öyle
söyledi; “Ma allah sen Dirik Pa a”… Diri, çevik anlamına gelen bu kelimeyle “Dirik”
soyadı Kazım Pa a’ya

ah tarafından verilmi oldu. Balo sona erdikten sonra, gecenin

ilerleyen saatlerinde Pehlevi ve Gazi Pa a zmir’den ayrıldılar443.
Ankara’dan

stanbul’a 9 günlük seyahat, iki ülke liderinin milliyetçilik ve

modernle me konusunda daha sık görü mesine imkânı sa ladı. Rıza

ah stanbul’dan

ayrılırken büyük bir u urlama töreni yapıldı. Ayrıca Mustafa Kemal, ah’a stanbul’da
iken Kayseri uçak fabrikasında üretilen bir uçak da hediye etti. “Ege” adlı vapura binerek
ülkemizden ayrılan

ah’a halk alkı layarak veda ederken bo azdaki tüm vapurlar da

sirenlerini çaldı. ah’a, Tevfik Rü tü Bey’de Trabzon’a kadar refakat etti444.
ah, 4 Temmuz günü Trabzon’a varmı , oradan Erzurum’a hareket edilmi tir. 6
Temmuz günü Gürbulak sınır kapısından geçilerek Tahran’a hareket edilmi tir445. Bu
ziyaret neticesinde ah, Türkiye’de tam 28 gün kalmı oldu. Bir devlet ba kanının, ba ka
bir ülkeye, bir ay kadar süren bir ziyaret yapması görülmü

ey de ildir. Bu ziyaret

sırasında benzeri pek görülmemi ba ka bir olay da, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisinin
istifa ettirilip, yerine hemen ba ka bir büyükelçi atanmasıdır. Hüsrev Bey’in Tahran
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Büyükelçili inden ayrılması da, Enis Bey’in (Akaygen) Tahran Büyükelçili ine atanması
da, klasik protokol kurallarına sı mayacak, ilginç bir olaydır446.
Türkiye’den dönen Rıza Han zihninde farklı de i imler ya adı. O ran’ı mümkün
oldu unca Türkiye’ye benzetmek istiyordu. Rıza Han’ın Atatürk ile görü mesinden kısa
bir süre sonra, ülkeler arasındaki bütün sınır sorunları bitirilerek, dostluk ve ekonomik
antla maların alt yapısı hazırlandı. Rıza

ah Pehlevi, Türkiye’ye her konuda çok

güvenmekteydi ve ran için Türkiye’yi bir model olarak görmekteydi.
Türkiye’ye güvendi ini göstermek maksadıyla,

ah Pehlevi,

ran’ın Afganistan’la olan sınır

sorunlarının çözümünü Türkiye’nin hakemli ine devredilmesini dahi istemi ti. Bu istek
mucibince ran ve Afgan hükümetleri Türkiye’nin hakemli ini kabul etmi lerdi. Bu göreve
daha sonra Türk hükümeti tarafından Fahrettin Pa a tayin edilmi tir. Fahrettin Pa a’nın
ba kanlı ı sonrasında neticelenen sınır antla ması,

ran meclisinde 1935 yılında

onaylanarak yürürlü e girmi tir447.
Fakat Metin Ören, Rıza ah Türkiye’ye Atatürk’ü ziyaret edip döndükten sonra
devletin resmi dilinin Farsça oldu unu ilan etti ini, Türkçe dilekçe vermeyi ve resmi
dairelerde Türkçe konu mayı yasakladı ını, okullardaki Türkçe tedrisatı kaldırılarak,
Türkçe konu mayı yasakladı ını, Rıza ah’ın Atatürk’ün milliyetçili inden ürktü ünü ve
bundan

ran’daki Türklü ün de etkilenece inden korktu unu, Türkten ve Türk

Milliyetçili inden korkan ah’ın, koyu bir Fars Milliyetçisi kesilerek, on yüzyıldır devleti
idare eden ve cemaat ayrımı yapmayan kökle mi politikaları alt üst etti ini, bütün ran’da
ve bahusus Azerbaycan’da ehir, kasaba, mahalle, köy, dere, tepe, da , kabile, a iret cami
adlarının de i tirilmeye ba landı ını ve Türkçe adlar yerine Farsça adlara terk etti ini,
Tebriz’de üç erkek lisesi mevcutken bire indirilerek “Debristanı Firdevsi” adı verildi ini,
Türkiye’ye okumaya giden Türk çocuklarına harçlık gönderilmesine izin verilmedi ini
iddia etmi tir. Bunların bir sonucu olarak Türkler ve Farslar arasında dü manlık tohumları
ekilmeye ba lanmı ve Ari ırkçılık politikası senelerden beri bir arada ya ayan Müslüman
Türk

ve

Fars

toplumlarını

birbirlerine

kar ı

tahrik

etmi tir,

diyerek

aksini

savunmaktadır448.
1.4.3. Sadabad Paktı
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Sadabad Paktı’nın ortaya çıkı ı ile ilgili olarak de i ik anlayı lar mevcuttur. Bu
anlayı lardan biri, Paktın bir dı tehdit neticesinde ortaya çıktı ını savunan görü tür449.
Buna göre Fa ist talya’nın, 1934 yılından sonra Mussolini önderli inde Asya ve Afrika’ya
sarkma politikası, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ü Batı’nın yanında
konumlanma politikası ile birlikte Orta Do u devletlerine kar ı yakın bir politika izlemeye
sevk etmi tir. Bu dönemde, Ortado u’da Atatürk’ün en sıkı ili ki içinde olmaya çalı tı ı
devlet ran’dır. ah’ın Türkiye ziyaretinden sonra ülkeler arasında gayet samimi ili kiler
kurulmu tur. Atatürk’ün ran’la kurdu u ili kiler tesadüfen meydana gelmemi tir. ran ile
iyi ili kiler kurmanın asıl sebebi, Orta Asya bölgesinde ya ayan Türk ço unlu u gibi
ran’da ya ayan Türk nüfus ço unlu u vardır. Atatürk vizyon sahibi bir lider hissiyatıyla,
yıllar sonra Türkiye’nin gelece e dönük büyüme alanı olarak, Avrupa’yı ve Balkanlar’ı
de il, Türk ve Müslüman hattı olan do uyu seçmi tir. Bu amacını hayat geçirmek için de,
geçmi te iyi ili kiler kurmaya çalı tı ı do ulu ülkeleri bir çatı altında birle tirmeyi
amaçlamı tır450.
talya’nın Afrika’daki giri imlerinden ba ka, di er bir anlayı a göre de, Stalin
liderli indeki Sovyetler Birli i’nin güneyindeki ran ve Afganistan’da komünizmi yayma
gayretlerine hız verme ihtimali, Atatürk’ü ayrıca endi elendirmi tir. Bunun akabinde
Atatürk, bu iki dost ülkenin liderlerini ikna etmi ve aynı ekilde o ülkelerin bir dostluk
paktı çevresinde birle melerini amaçlamı tır451. Bu maksatla derhal Türkiye, ran ve Irak 2
Ekim 1935’te Cenevre’de üçlü bir antla ma parafe etmi lerdir. Bu gruba daha sonra
Afganistan da dâhil olmu tur452.
Bu ekilde Do u Paktı’nın temelleri atılmı tır. Fakat bu gruba dâhil olan ülkelerin
kendi bir takım hesapları da vardır. Örne in, ran için do u ve batısındaki güvenlik
açıkları, sınır sorunlarının çözümlenmesi ile ortadan kalkmı , kuzeydeki Sovyet ve
güneydeki ngiliz tehditleri de do u-batı eksenli te kil edilecek bu ittifak ile ortadan
kalkacaktır453. Bu arada Irak tarafında ise, 1930’da ngiltere-Irak ittifak antla ması
imzalanmı , bununla ngiltere Irak’a ba ımsızlık tanımı , fakat üsleri, dı politika yapımını
449
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ve ordunun ngilizlerce yeti tirilmesini kendisinde bırakmı tır. Böyle bir ortamda Kral
Faysal ve Ba bakan Nuri Sait Pa a, ngiltere’ye ba ımlılı ı dengeleyecek, hatta onun
varolu nedenini ortadan kaldıracak çare olarak kom uları Türkiye ve ran ile siyasal
ba lar kurmak istemektedirler. Buna ra men ran-Irak arasında sınır sorunu, Kürt isyan
hareketleri kaynaklı sorunlar ve Irak’taki Sünni- ii ayrımı kaynaklı sorunlar bulunsa bile
Irak, ran’la arasındaki bu sorunlara çözüm bulmak maksadıyla Türkiye’nin yardımına
güvenmektedir454.
Yaptı ı giri imlerle ran ve Irak arasındaki sınır ihtilafın çözümünü sa layan
Atatürk, Türkiye ile birlikte Afganistan, ran ve Irak’ı Sadabad Paktı ile bir araya getirmeyi
ba armı tır455. Bu giri im, 1935’te Cenevre’de parafe edilen antla madan yakla ık iki yıl
sonra imzalanacak olan Sadabad Paktı’nın esas olarak, sömürge ve yarı sömürge
döneminden kurtulan bölge ülkelerinin aralarındaki sınır sorunlarını kalıcı bir biçimde
çözümleme iste inden kaynaklandı ını göstermektedir456.
Aslında Türkiye bu paktı kurarak ve pakta katılarak dünyaya, Türkiye’deki rejimin
ne kadar güçlü oldu unu kanıtlamı tır. Kurulan bu güçlü rejim sayesinde bir özgüven
kazanılmı ve kazanılan özgüven ise, Türkiye’nin bölgesel bir lider eklinde algılanmasına
katkıda bulunmu tur. Türkiye’nin ulusal bir mücadele vererek kurulmu olması, Müslüman
nüfusa sahip olmasına ra men, yüzünü Batı’ya çevirerek Batı’nın geli me kaynaklarını
benimsemesi ve di er Ortado u ülkeleri ile kar ıla tırıldı ında bunu çok daha ba arılı bir
ekilde uygulaması, Türkiye’nin uluslar arası platformlarda tanınırlı ını ve saygınlı ını
arttırmı tır457.季 Bu Pakt; Türkiye, Irak, ran ve Afganistan arasında imzalanmı , çok taraflı
bölgesel bir antla madır. Bununla, taraflar birbirine saldırıdan, kı kırtmalardan kaçınmayı
ve bölgede barı ı korumak üzere aralarında danı malar yapılmasını yükümlenmi tir458.
Sadabad Paktı, aslında adının ça rı tırdı ı gibi bir askeri ittifak antla ması de ildi459.
Aksine, 8 Temmuz 1937 günü Tahran’da dı

i leri bakanlarının imzalarıyla hayata

geçirilen bir saldırmazlık antla masıdır ve bu anla ma Milletler Cemiyetine de tescil
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ettirilmi tir. Rıza

ah’ın Sadabad adlı yazlık sarayında imzalandı ı için Sadabad Paktı

olarak da bilinen bu antla ma 10 maddeden olu mu tur460. Antla manın onaylanması,
kurucu dört devletin kendi anayasal süreçlerine uygun olarak uzun bir zaman almı ve 10.
madde uyarınca i lemler tamamlandı ında Pakt ancak, 25 Haziran 1938 günü yürürlü e
girmi tir461.
mzalanmasında, Türkiye’nin izledi i aktif dı politikanın etkili oldu u Sadabad
Paktı, dünya basınında haber konusu olmu tur. Türkiye, Afganistan ve ran basını bu
geli meyi alkı lamı ancak Irak, Pakt’ı övmekten kaçınmı ve Irak basını bu olayı gündelik
haber olarak vermekle yetinmi tir. 1935 yılında Pakt’ın parafe edilmesi sonrası, New York
Herald Tribune’de çıkan United Press Ajansı’nın Londra muhabirinin haberinde, Londra
siyasal çevrelerinde imzalanan Pakt’ın ran ile Irak arasında uzun zamandır süren
anla mazlıklara noktayı koyaca ı ve yine bu Pakt’ın talya’nın güneydo uya sarkma
politikasına kar ı bir cephe olaca ı belirtilmi tir. Paris Le Temps gazetesinde ise Pakt’ın
slam devletlerini bir araya getirme arzusunda oldu unu, bunun da sömürgeci devletler için
sorun olu turabilece i yazılmı tır. talyan ve Alman basınları ise, parafe edilmi olan bu
Pakt’ı ngiltere aleyhine göstermeye çalı mı tır462.
Dünya basınında çe itli sebeplere dayandırılmaya çalı ılan pakt ile ilgili olarak
smail Soysal, bu paktın yukarıda bahsedildi i ekliyle hiçbir büyük devletin yarattı ı
kaygı nedeniyle yapılmı olmadı ını, tersine bu bölgede etkin olan ngiltere ve Sovyetler
Birli i’nin de böyle bir Pakta katılmasına çalı ıldı ını, ancak sa lanamadı ını, talyan
tehlikesine kar ı yapıldı ı savlarını do rulayacak bir belgeye rastlanmadı ını yaptı ı
de i ik çalı malarda belirtmi tir463 Fakat Anıl Çeçen;
Atatürk’ün ran’ı muhatap alarak bir bölgesel paktı gündeme
getirmesinin; Batılı emperyalistlerin bölgeye yeniden gelmelerini önlemek
üzere Türkiye ile ran arasında bir yakınla manın temellerinin atılmasının
anlamı çok büyüktür. Dünyanın merkezinde, Ön Asya’da bir Türk devleti
kuran Atatürk, bölgenin di er büyük Türk devleti olarak ran’ı ba lıca
muhatap olarak kabul etmi ve dünyanın büyük emperyal güçlerine kar ı bir
ittifak olu turmak istemi tir. Sadabad Paktı, kinci Dünya Sava ı öncesinde
Ortado u’ya Batılı emperyalist güçlerin gelmesi tehlikesine kar ı atılmı bir
adımdır. Mustafa Kemal, batıda Balkan Paktı ile Türkiye’yi güvence altına
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alırken, do uda da Sadabad Paktı ile Türkiye’yi daha güvenli bir ortama
kavu turmak istiyordu. Emperyal güçler yerinde kaldı ı sürece Türkiye
kendi co rafyasında ayakta kalabilmek için, sınır kom usu ve akrabası olan
ran ile yakla mak zorunda oldu unu hissetti. Yüzölçümü olarak
Türkiye’nin iki misli geni likte bir ülkeye sahip olan ve nüfusu Türkiye ile
aynı düzeyde olan bu büyük petrol ülkesi ile yakınlık kurmak Türkiye
açısından son derece önemliydi. ki Türk asıllı toplumun bir dostluk ve
dayanı ma ittifakı çerçevesinde bir araya gelmesi, dünyanın jeopolitik
merkezinde Osmanlı sonrasında meydana gelen otorite bo lu unu
dolduracak nitelikte bir giri imdi.
Mustafa Kemal, Osmanlı sonrası dönemde do uya açılırken, güney
Avrasya hattını esas almı ve bu hat üzerinde bulunan iki Türk ülkesi olan
ran ve Afganistan’ın Sadabad Paktı içerisinde yer almasını sa lamı tır.
Ayrıca eski Osmanlı ülkesi olan ve milyonlarca Türkmen’in ya adı ı Irak’ı
bu paktın içine alarak, dünyanın merkezi bölgesinde bir bölgesel ittifakın
temellerini atmı tır464 diyerek, smail Soysal’dan farklı dü ünmektedir.
Abdulkadir Yuvalı da Anıl Çeçen’in görü lerini;
Atatürk’ün dı politikasında açık olarak yer almamı olsa bile
Sadabad Paktı ile Türkiye’nin günümüzde Türk dünyası olarak
tanımlanmakta olan “Ulu Türkistan” a giden yolun açılması ve emniyeti
bakımından önem arz etmektedir. Zira Türkiye Cumhuriyeti Devleti dil, din,
tarih yani ortak kültürü payla makta oldu u günümüzde Türk
Cumhuriyetleriyle ula ım konusunda ciddi bir sorun ya amaktadır. Oysa ki
ran ve Afganistan yoluyla Türkiye’nin Türk dünyasına açılan emniyetli bir
kapı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Ortado u slâm co rafyası yanında
Türk co rafyasında da etkili olmasını sa layabilirdi, diyerek Atatürk’ün;
Bugün
Sovyetler
Birli i
dostumuzdur,
kom umuzdur,
müttefikimizdir. Bu dostlu a ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olaca ını
kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı AvusturyaMacaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttu u
milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ula abilir. te o
zaman Türkiye ne yapaca ını bilmelidir… Bizim bu dostumuzun idaresinde
dili bir, inancı bir, özü bir karde lerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır
olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek de ildir. Hazırlanmak
lâzımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprülerini sa lam tutarak,
Dil bir köprüdür… nanç bir köprüdür… Tarih bir köprüdür. Köklerimize
inmeli ve olayların böldü ü tarihimizin içinde bütünle meliyiz. Onların (Dı
Türklerin) bize yakla masını bekleyemeyiz. Bizim onlara yakla mamız
eklinde Cumhuriyet’in 10. yılı kutlamalarında yani 1933
gereklidir…465,
yılında Büyük Atatürk’ün o dönemde “Dı

Türkler” olarak tanımlanan Türk

dünyası ile ilgili söylemi oldu u sözleri kanıt göstererek desteklemektedir.
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Bayram Bayraktar da, antla manın ran’da Sadabad Sarayı’nda imzalanmasıyla,
Anıl Çeçen ve Abulkadir Yuvalı gibi, emperyal ülkelerin bölgeden uzak tutulması
maksadıyla ran’ın muhatap alındı ı ve bölgedeki ikinci büyük Türk Devleti oldu u için
ran’a yakla ıldı ının bir kanıtı oldu unu dile getirmektedir. Bunun sonucunda, Atatürk’ün
Osmanlı sonrası bölgede olu an otorite bo lu unu doldurmak için, bünyelerinde Türk
kökenlilerin ya adı ı ran, Afganistan ve Irak gibi ülkelerden yararlanarak bölgesel bir
ittifak olu turdu unu ve Orta Asya yolunu açarak bu yolu emniyete almaya çalı tı ını
belirtmektedir.

K NC BÖLÜM
K NC DÜNYA SAVA I DÖNEM TÜRK YE- RAN L K LER
mparatorluklar devrinin sona ermesiyle, ulusal devlet olarak tarih sahnesinde
yerini alan Türkiye ve ran arasındaki ili kiler, liderlerinin çabalarıyla samimi dostluk
boyutuna ula mı tır. Birinci Büyük Sava ’ın ardından göz göre göre gelen kinci Dünya
Sava ı’nın olu turdu u yeni durumda, hayatta kalabilmek adına, her iki ülke de kendi
artlarına uygun, farklı politikalar üretmek zorunda kalmı lardır.
2.1. kinci Dünya Sava ı’nın Sebepleri
Birinci Dünya Sava ı’nın sonunda emperyal ça ın yeniden ekillendi ine tanık
olunmaktadır. 18 Ocak 1919’da Paris Barı konferansında, 32 devletin temsilcisi yeni
emperyal ça ı ekillendirmek için toplanmı lardır. Lakin katılan devletlerin dördü hariç
di erleri sadece yenidünya düzeninin olu umunu seyretmi lerdir. Etkin olan bu dört devlet
ngiltere, Fransa, talya ve ABD’dir. Bu dört büyük devletin kontrolündeki konferansta,
sava ı kaybeden devletlere oldukça a ır artlarda antla malar hazırlanmı tır. Gerçekte
yenidünya düzenini olu turan bu antla malar ngiltere ve Fransa tarafından hazırlanıyordu.
Hatta Fransa’dan ziyade belirleyici devlet ngiltere idi. talya, ngiltere eliyle saf dı ı
kalmı , ABD temsilcisi ise, ba ta

ngiltere olmak üzere di er devletlerin tutumu

dolayısıyla toplantıyı terk etmek durumunda bırakılmı tır. Böylece yeni dünya düzenini
kurmak,

ngiltere Ba bakanı Lloyd George ile Fransa Ba bakanı Clemenceau’ya

kalmı tır466.
ngiltere ve Fransa’nın önderli inde kurulan yenidünya düzeni, bütün dünyaya
temelsiz bir barı nizamı getirdi. Bu düzen, galip devletlerin emperyalist bir dünya düzeni
kurma çabasına dayanıyordu. Gerçi galip devletlerin sözcüleri birer barı havarisi gibi
konu uyorlardı, ama sava tan sonra yapılan ey, dünyanın yeniden taksimiydi467. Bu tek
taraflı taksimat, kinci Dünya Sava ı’nın da bir nevi tohumlarını atmı tır. Bu nedenle bu iki
sava ı tek bir sava gibi görmek gerekmektedir.

in özü; Dünya sava ları genelde,

dünyada var olan toprak ve çıkar alanlarının bölü ümünü yeniden düzenlemek için
466
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yapılmaktadır. Sava an ülkelerin asıl amaçları, sava sonrası gizli anla malarla, üzerinde
uzla ılan yeni bölü üm eklinin tesis edilmesidir. Birinci Dünya Sava ı sona erdi inde
galip devletlerin beklentisi de, bu biçim bir barı tı. Oysa böyle bir yakla ımın uzun süreli
barı getirmesi beklenemezdi468. Nitekim ya anan geli meler bu barı sürecinin uzun bir
süre gitmeyece ini göstermi tir.
2.1.1. Yapılan Barı Antla maları
Yukarıda bahsedilen mantıkla imzalanan barı antla maları, sorunları çözmekten
çok onları bir süre erteleyen, hatta yeni sorunlara yol açan antla malar oldular469. Almanya
böyle bir çaresizlikle 28 Haziran 1919’da 440 maddelik Versay Antla masını, 10 Eylül
1919’da Avusturya aynı ekilde 281 maddelik bir antla mayı St. Germain en Lay’da, 27
Kasım 1919’da Bulgarlar Neully sur Sein’de 296 maddelik bir antla mayı ve nihayetinde
Osmanlı Devleti de 10 A ustos 1920’de Sevr’de 443 maddelik antla mayı imzaladılar470.
Galip gelen ülkelerin esas cezalandırmak istedikleri ülke Almanya idi ve Versay
Antla masına konan bir maddeyle Almanya suçlu ilan edildi. Bunun sonucu olarak da
ngiltere ve Fransa, sava taki zararlarının Almanya tarafından kar ılanması için ısrarcı
oldular. Güney Tiroller talya’ya kaldı. Bulgaristan, Ege Denizi’ne uzanan Batı Trakya’yı
terk etti. Avusturya-Macaristan mparatorlu unun yıkılması üzerine Çekoslovakya ve
Yugoslavya ba ımsızlıklarını ilan ettiler. Osmanlı Devleti için hazırlanan Sevr Antla ması
ise ulusal direni dolayısıyla uygulanamamı tı. Sonuç olarak ma lup devletlere dayatılan
antla maların hepsi cezalandırma mantı ı ile kaleme alınmı tı471.
2.1.2. 1929 Ekonomik Bunalımı
I. Dünya Sava ı dolaylı veya dolaysız tüm dünyayı etkilemekle beraber, sava
sonrasında kurulan düzenin en önemli aktörleri olan Amerika, ngiltere ve Almanya,
ya amı oldukları de i imler ve ekonomik durumları yönüyle en çok etkilenen ülkeler
olmu lardır. Sava a kadar dünyada en büyük güç sayılan ngiltere’nin durumu kötüle ti.
Amerika’dan sa lanan borçlarla ve yeniden olu turulan altın standardıyla de er kazanan
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pound, ngiltere’nin ihracatının azalmasına neden oldu. Daha az ihracat daha fazla altının
dı arıya çıkmasına, bu da yeniden borçlanmaya neden oldu472.
Birinci Dünya Sava ı’nın sonunda, sava a kadar tüm elde ettikleri kazançları
kaybeden tüketicilerin azalan talepleri sonucunda, ülkeler kendi ekonomilerini iflastan
kurtarmak maksadıyla dı arıda yeni pazarlar aradılar. Bu arada kendi pazarlarını korumak
maksadıyla gümrük duvarları veya benzeri tedbirler aldılar. Bu da ister istemez ülkelerin
kendi ulusal ekonomilerine el koymalarına yol açtı473.
O yıllarda Almanya ise Amerika’nın sava sonrasında istedi i sava tazminatı
sorunuyla kar ı kar ıyaydı. Ekonomisi tamamen durma noktasına gelen Almanya, para
basarak tazminat sorununa çözüm bulmayı denedi. Basılan bu para Amerika tarafından
kabul edilmedi i gibi Almanya’da hiper enflasyona neden oldu474. Almanya bu sorunu
ABD’den büyük miktarda borçlanarak çözmeye çalı tı475. ABD borç vererek hem
Almanya’nın ekonomik gizli gücünden Britanya, Fransa ve talya gibi önde gelen
sermayeci ülkelerle yarı ırken yararlanmak, hem Alman pazarı üstünden kar etmek, hem
de onu ileri bir tarihte sınıf dü manı Sovyetler Birli i üstüne sürebilmek için güçlendirmek
istiyordu476. Kar etmeye ve sosyalizmin dü manlı ına dayalı olarak iyi dü ünülmü bu
tasarının kilometre ta ları gene Amerikalıların öncülük ettikleri Dawes477 ve Young478
Planlarıyla yenik Almanya’nın ekonomisi üzerindeki tazminat kamburunu azaltmı ,
fa izmin Almanya’da iktidara gelmesiyle militarizmin kapılarını sonuna kadar açmı ve
kinci Dünya Sava ı’nın altyapısını hazırlamı tır479.
2.1.3. Yaptırımı Olmayan Milletler Cemiyeti’nin Kurulması
Cezalandırma mantı ının hüküm sürdü ü antla maların yapılması sonucu ABD
Ba kanı Wilson, bu cezalandırmaları engelleyemese bile yeni sava ların çıkmasını
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önleyece ini dü ündü ü Milletler Cemiyeti’nin kurulması için ısrarcı oldu ve Cemiyetin
statüsünü belirleyen 26. madde, tüm barı antla malarının ba ına konuldu. Antla maları
kabul edenler bir nevi Milletler Cemiyetini de kabul etmi sayılıyordu480. ABD Ba kanı
Wilson’un dünyaya hâkim kılmaya çalı tı ı bu mantı ından hareketle, kurulması
kararla tırılan Milletler Cemiyeti’nin en önemli amaçlarından biri, barı ı korumak ve
ileride çıkabilecek sava ları engellemek için devletler arasında meydana gelebilecek
anla mazlık ve çatı maları barı çıl yollarla çözümlere kavu turmaktı.. Ayrıca Cemiyet
milletlerarası i birli ini geli tirmek ve milletlerarasında olu mu

barı

ve güvenli i

koruma amacını da benimsemi ti. Bu anlamıyla barı Milletler Cemiyeti’nin en temel
felsefesiydi. Barı ın süreklili i ve sava tehdidine kar ı caydırıcı olmak amacıyla Cemiyet,
kolektif bir güvenlik sistemini de kurumsalla tırmayı hedef olarak gütmekteydi. Kısacası,
Cemiyet yeni bir güvenlik sistemi meydana getirerek, dünyada yeni sava ların ya anmasını
engellemek istiyordu481.
ABD’nin I. Dünya Sava ı’ndan sonra dünya siyasetinden çekilip kendi iç
sorunlarına dönmesiyle, kurulmaya çalı ılan ortak güvenlik sistemi büyük bir darbe aldı.
Öte yandan Milletler Cemiyeti’nin Japonya’nın Çin’e olan saldırganlı ında, talya’nın
Habe istan’a ve Almanya’nın da Avrupa’ya yapılan saldırganlı ında ba arısız sonuçlar
alması ve bu da di er üye olmayan devletlerin i birli i yapmaması ile birle ince,
uluslararası

sistemde

güç

kullanan

devletler

ambargo

dı ında

bir

yaptırımla

kar ıla madılar482.
Cemiyetin, uluslararası barı ın korunmasında ba arılı olamamasının bir sebebi
ngiltere ve Fransa’nın yönetim eksiklikleri ise; di er bir sebep de ABD ve Sovyetler
Birli i gibi iki büyük gücün Cemiyette yer almamasıdır. Cemiyetin u an için u ra tı ı en
büyük sorunu, Versailles Barı Antla masının hükümlerinden memnun olmayan ülkeler
çıkartmı tır. Öte yandan Japonya, talya ve daha sonraları te kilatta yer alan Sovyetler
Birli i’nin Konsey’de yer aldıkları dönemde Cemiyet Sözle mesini ihlal ederek ba ka
ülkelere saldırmaları, Cemiyetin kurulu felsefesi ve sözle mesi do rultusunda hareket
etmesini tamamen zorla tırmı , hatta imkânsız kılmı tı. Yunanistan ile Bulgaristan
arasında 1925’te ba gösteren sınır anla mazlı ı sorununu çözmeyi ba aran Cemiyet;
Japonya, talya ve Almanya gibi büyük güçler söz konusu olunca, ambargolar ve kolektif
güvenlik sistemini kararlı bir ekilde hayata geçirememi tir. Nihayetinde Versailles barı
480
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sisteminin çökmesi sonucu Milletler Cemiyetinin olu turmaya çalı tı ı uluslararası sistem
ba arısızlı a u ramı tır. Bu da insanlık tarihinin görüp görebilece i en büyük trajedinin
ya anmasına yol açmı tır483.
2.1.4. Sovyetler Birli i’nin Kurulması
1918 yılında Brest-Litovsk antla masıyla kurulan ve 1922 yılında Sovyet
Cumhuriyetleri’nin bir araya gelerek birlik olu turması ile uluslararası ili kilerini geli tiren
bu ülke sosyalizmi benimsemi ti484 yani Sovyetler hareketi, ihtilalci sosyalizmin, ilk defa
devletle tirilmesiydi485. Bu hareketin estirdi i rüzgâr nedeniyle 1919–1920 yıllarında
Almanya ve Macaristan’da yapılan komünist hükümet darbelerinin ba arısızlı ı
sonucunda486, Stalin’in yöneldi i “tek ülkede sosyalizm” stratejisi ile bir yandan
sanayile en ve bir yandan da askeri gücünü arttıran bu devletin, gelecekte tehlikeli
olaca ını dü ünülüyordu487. Sovyetler Birli i, III. Enternasyonal eliyle uluslararası
komünizm hareketlerini ve batılı ülkelerin komünist partilerini Moskova’dan idare
etmekten hiçbir zaman vazgeçmediler. Batılılar da, felsefesi itibariyle kendi düzenlerini
yıkmayı dü ünen Sovyet Rusya’ya kar ı bir türlü itimat duyamadılar488.
2.1.5. Avrupa’da Fa ist Rejimlerin Yayılması
1930’larda Batı dünyasının yeni sermayeci ekonomilerinin derin bir ekonomik
bunalımla sarsıldı ı ortadadır. Bunalım derinle tikçe parlamentarizmden de büyük ödünler
verildi i ve sa ın a ırı ucundaki güçlerin açık terörizmle iktidara geldikleri de do rudur489.
Avrupa’da fa ist diktatörlüklerin ortaya çıkma sürecinde talya ba ı çekti490. Sava a
müttefik cephesinde katılan, fakat sava tan sonra kendisine ganimetlerden gere i gibi pay
dü medi ini gören talya’da genel memnuniyetsizlik, anar i derecesine vardı. Sava ta er
olan Benito Mussolini491 Fasci çetelerini olu turdu ve toprak sahiplerinden, burjuvaziden
destek buldu ve siyasal bir güç haline geldi492. 30 Ekim 1922’de iktidarı ele aldı493. ktidarı
ele alanlar kendilerini herkese kar ı savunmak zorundaydılar. Onun için, fa ist olmayan
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tüm partiler kapatıldı ve muhalif basın susturuldu494. Dı siyasette, Akdeniz’de eski bir
Roma mparatorlu u’nu yeniden kurmak gibi gençli i ve kalabalıkları sürükleyici bir hayal
perdesi arkasında, saldırgan ve a ırı derecede sömürgeci bir güç olarak belirdi495.
Avrupa’da diktatörlükler yaygınla ıyordu. 1919 yılında kurulan Macar Sovyet
Cumhuriyeti, Romen ordularınca yıkıldıktan sonra 1920’de iktidarı ele geçiren Amiral
Miklos Horty, ülkeyi diktatörlükle yönetti. Salazar 1926’da Portekiz’de askeri bir
diktatörlük kurdu. Aynı yıl Polonya ve Litvanya, 1934’te de Letonya, Estonya ve
Bulgaristan diktatörlükle yönetilmeye ba landı. Yugoslavya’da Kral Alexander, Sırp
üstünlü üne dayalı bir diktatörlük kurdu. 1936’da ise Yunanistan diktatörlükle
yönetilmeye ba ladı496.
1933’te buna, Avrupa’da gene aynı cephe içinde di er bir parçalayıcı unsur katıldı:
Nasyonal Sosyalizm… Bu hareketin ba ında da, gene alttan gelen biri, bir eski onba ı,
boyacı veya diktatör Adolf Hitler vardı497. Versalles’in, azınlıklar, sava tazminatları ve
yenilenlerin silahlı kuvvetlerine getirdi i sınırlamalar ile Alman küçük burjuvazisinin bir
yandan fakirle me, bir yandan da komünizm korkusundan faydalanarak geli en Nazi
rejiminin sistematik bir ekilde önce Avrupa’yı daha sonra da tüm dünyayı egemenlik
altına almayı planlaması ve bu amaçla sorunları güç kullanmadan çözme yollarını
reddetmesi sava ın çıkmasının en önemli nedenlerinden birisidir498.
2.1.6. Japon Militarizmi
1920’lerden beri Çin’de milliyetçiler, komünistler ve sava lortları arasında bir iç
sava ya anmaktaydı499. Yer altı ve yerüstü zenginlikleri bakımından hatırı sayılır bir bölge
olan Mançurya, Japonlar için hayati önem addediyordu. 1905’te Rusya’yı a ır bir
yenilgiye u ratıp, bu devleti Mançurya’dan çıkararak kendisi buraya yerle ince, Japonya
Mançurya’da geni ekonomik faaliyetlere giri ti500. Japonya’yı da kötü etkileyen 1929
ekonomik bunalımı sonucu Japon emperyalist sistemi bunalımdan kurtulmak için, 18 Eylül
1931’de Çin’in kuzey-do u eyaleti olan Mançurya’yı i gal etmesiyle Do u Asya’nın yeni
ba tan bölü ümü ba ladı501. Bunun üzerine Çin Milletler Cemiyetine ikâyette bulundu.
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1933 ubatına kadar bu mesele ile u ra an Milletler Cemiyeti, konseye hâkim olan büyük
devletlerin Japonya kar ısına çıkmayı göze alamamaları sebebiyle etkili bir tedbir
alamadı502. Di er yandan Japonya’nın ilerleme yolu üzerinde sömürgeleri bulunan
Avrupalı devletlerin bölgeye önemli sayıda asker, uçak ve gemi kaydırmaları sonucu
Avrupa’daki güçleri zayıflatmaları, kinci Dünya Sava ı’nın geli ini daha da hızlandırdı503.
2.2. Sava ın Ayak Sesleri
2.2.1. Almanya’daki Geli meler
Nasyonal–Sosyalist Alman

çi Partisi’nin (National–Sozialistische Deutsche

Arbeiterpartei) veya kısa adı ile Nazi Partisi’nin ba langıcını, 1918’de Münih’te kurulan
Alman çi Partisi te kil eder504. Adolf Hitler 1919 Eylül’ünde bu partinin üyesi oldu. Kısa
zamanda lider olarak sivrildi ve yoluna daha emin bir ekilde devam edebilmesi için 1920
yılında partinin adı de i tirilerek Nasyonal–Sosyalist Alman

çi Partisi yapıldı. 1920–

1924 yılları arasında Almanya’daki karı ıklıklarda “sa cı” bir akımın savunucusu halini
aldı. Bu sebeple sa cı Alman çevrelerinden ve sanayicilerinden de destek gördü505. Bu
konuda Türkkaya Ataöv; Amerika’nın 1920’lerden ba layarak bu tarihe kadar,
Almanya’ya endüstri sermayesi aktarmak, kredi açmak ve ileri teknoloji sunmak gibi
yollarla destek sa ladı ı, böylece Almanya’da güçlü tekelci kurulu lar olu turarak,
Sovyet’lere kar ı çıkacak bir askeri güç olu turma çabasında oldu unu ileri sürer. Bu
maksatla ABD’nin kendi kredilerinden ba ka Britanya, Hollanda ve sviçre gibi ülkelerle
birle erek Almanya’ya borç verdi ini, Dawes ve Young Planlarının506 Almanya’yı ABD
sermayesine daha da açtı ını, hatta bu sermayenin bir bölümünün banker Lazard ve
Lehman örneklerinde görüldü ü gibi Yahudilere, dahası Siyonist Yahudilere ait oldu unu
ileri sürer507.
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Nazi Partisi, sokak çatı maları için olu turdu u paramiliter yapı olan “ Fırtına
Birlikleri” (Sturma – btailung) ya da bilinen adıyla S.A’nın yardımıyla iktidara yürüdü508.
1924’te parti 32 milletvekili ile parlamentoya girdi. Sonra bir takım ini çıkı larla 1930’da
meclise 107 milletvekili soktu. Hitler, 1932 cumhurba kanlı ı seçimlerinde, ünlü Alman
mare ali Hindenburg’un kar ısına aday olarak çıktı fakat kazanamadı509. 1932
Temmuzunda yapılan genel seçimlerde meclisin 608 üyesinden 230’unu kazanarak
Almanya’nın en büyük partisi oldu510. Hitler, Nazizm’in asıl deste i olan büyük i
çevreleriyle gizli gizli bulu uyordu. ktidarı Nazi Partisine verme kararı da, zaten 16 Ocak
1933’de Hitler’in büyük i adamlarıyla yaptı ı ortak toplantıda alındı511. 30 Ocak 1933’te
Hindenburg ba bakanlı ı Nazi Partisi lideri Adolf Hitler’e tevdi etti. Nazi Partisi nihayet
iktidarı ele geçirmi ti.512 Çok kısa bir süre sonra da çok partili rejim tasfiye edildi. 14
Temmuz 1933’te Nasyonel Sosyalist çi Partisinin tek siyasal parti oldu u ilan edildi513.
Hitler’in dı

politika faaliyetleri üç merhalede geli mi tir: 1. Almanya’nın

Versailles’ın kayıtlamalarından kurtulması, 2. Tüm dünyada, Almanya dı ında ya ayan
bütün Alman kökenlilerin birle tirilmesi ve tek devlet altında toplanması, 3. Lebensraum:
Hayat Sahası manasındaki bu kelime Nazi emperyalizminin di er adı idi514.
Versailles, Alman-Fransız sınırındaki kömür zengini Saar bölgesini 15 yıllı ına
Fransa’nın kullanımına vermi ti. Bu süre Ocak 1935’te doldu ve antla maya göre yapılan
plebisit sonucunda bölge halkı tekrar Almanya ile birle meyi tercih etti515. Bu ekilde
Almanya Versailles’in bir yükünden kendisini kurtarmı oldu. Fakat bundan iki hafta sonra
Almanya, Versailles Antla masının mecburi askerlik sistemini yasaklayan hükümlerini de
feshetti.
Hitler, 1934 yılından itibaren Almanya’yı gizliden silahlandırmaya ba lamı tı. 1933
Ekiminde Silahsızlanma Konferansından ve Milletler Cemiyeti’nden çekilmesinin sebebi
buydu516. Buna kar ın büyük devletlerin takındıkları tutum, bundan sonra sava a giden
süreçte izleyecekleri politikaları açıkça ortaya koydu. ngiltere’de özellikle muhafazakâr
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politikacılar Hitler’in ba arılarını takdirle izliyor ve Alman silahlanmasını Bol evik
Sovyetlere kar ı ilk savunma hattı olarak görüyorlardı517.
2.2.2. talya’nın Habe istan’ı

gal Etmesi

I. Dünya Sava ı’ndan sonra talya’da önemli oranlarda nüfus artı ı gözlenmeye
ba lamı tı. Bu da gelecekte talya için sorun demekti. Ayrıca talya’nın endüstriyel yapısı
kuvvetli olmasına kar ın, hammadde kaynakları olarak dı a ba ımlı bir ülkeydi. Son olarak
da, 1929 ekonomik buhranı dünya ekonomilerini sarstı ı gibi, talyan ekonomisini de
vurdu. Dünya ülkeleri gibi, talya da içine kapandı ve tabii kaynakları kısıtlı oldu u için,
bu buhranı daha fazla hissetmeye ba ladı518. Bütün bunların neticesi, talya’yı Habe istan’a
do ru itti ve 3 Ekim 1935 gecesi, talya-Habe istan anla mazlı ı Milletler Cemiyetinde
görü ülürken, talyan taburları sava ilanına bile gerek görülmeden, Etiyopya’ya üç koldan
saldırdılar519.
Milletler Cemiyeti bu saldırılara petrol, demir-çelik ve kömürü dı arıda bırakan
garip bir ambargoyla kar ılık vermeyi tercih etti. Bu durumda Milletler Cemiyeti, Çin’den
sonra ikinci kez açık saldırganlı ı kar ılıksız bırakarak, ba arısızlı a u ramı

oldu.

Avusturya ve Macaristan ambargoya katılmadılar. Üyelikten çıkmı olan Almanya ve
zaten katılmayan ABD, istedikleri gibi davranacaklarını açıkladılar. Nihayetinde talya’da
1937’de üyelikten ayrılmı tır520.
2.2.3. Ren Bölgesi’nin

gali

Fransa, I. Dünya Sava ı’nın galip devletlerinden biri olarak kara Avrupa’sının en
güçlü devletlerinden biri konumundaydı. Yanı ba ında silahlanan bir Almanya’nın giderek
artan bir tehlike oldu unu görmekteydi. Bu nedenle çevresindeki ülkelerle ikili antla malar
yaparak kendi güvenli ini alma çabasındaydı. Sovyet Rusya da olu turaca ı paktlarla
kendi do u ve batısının güvenli ini alma saikıyla hareket ediyordu.
Her iki ülkenin önderli inde ba latılan Avrupa’da genel bir pakt mantı ı, Almanya
ve Polonya’nın aykırı tavırları ile Britanya’nın engelleyici taktiklerinden ötürü
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gerçekle medi. Gecikme ve tereddütlerle dolu olsa da, Fransa ve Sovyetler 2 Mayıs
1935’te kar ılıklı yardım antla ması imzaladılar521.
Almanya,

2

Mayıs

1935

tarihli

Fransız-Sovyet

ittifakının

Locarno

Antla malarına522 aykırı oldu unu ileri sürmekle beraber, bir Sovyet-Alman çatı ması
halinde Fransa’nın, Milletler Cemiyeti kararını beklemeden Almanya’ya kar ı sava a
geçmek zorunda oldu unu, bunun da Milletler Cemiyeti Paktına aykırı oldu unu, bu
sebeple Almanya’nın da kendisini artık Locarno antla malarıyla ba lı saymayıp, batı
sınırlarının güvenli ini ve savunmasını garanti altına almak üzere Ren Bölgesi üzerinde
tam egemenli ini tesis etmeye karar verdi ini bildirdi523. Hitler, 7 Mart 1936’da,
Versailles’da askerden arındırılan Ren Bölgesine girerek bir kez daha Versailles’e meydan
okudu. Kimseden ses çıkmadı. Bu bölge Almanya’nın Fransa’ya saldırması konusunda
avantaj sa laması ve ilah endüstrisinin yo unla tı ı Ruhr bölgesi ile Saar kömür
madenlerinin korunmasını kolayla tırıyordu524.
2.2.4. Berlin-Roma Mihveri
talya, Nazilerin Almanya’da

ba ına gelmesinden itibaren Almanya’dan endi e

duymu ve daima çekinmi tir. Bu nedenle Batılılarla Stresa Cephesini kurmu tu. Fakat
talya’nın Habe istan’ı i gal etmesi, talya’nın siyasi durumunda önemli de i iklikler
meydana getirdi. Bu artlarda talya Avrupa’da kendine bir destek aramak zorunda kaldı.
Bu destek de Nazi Almanya’sından ba kası olamazdı525. Ekim 1936’da talya ve Almanya
bir dostluk antla ması imzalayarak Roma-Berlin eksenini ilan ettiler. Bir ay sonra Almanya
ve Japonya, komünizmle dünyanın her bölgesinde mücadele etmeye karar vererek AntiKomitern Paktı imzaladılar. Ocak 1937’de talya’nın bu ikiliye katılmasıyla Mihver
Devletleri olarak adlandırılacak grup ortaya çıktı. spanya da Almanya ve talya’nın
deste iyle General Franko’nun yönetimi ele almasının ardından 1939’da bu gruba
katılacaktır526.
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2.2.5. Avusturya’nın lhakı ( Anschluss)
Almanya’nın 1935’den itibaren silahlanmaya ba laması ve 1936’da Ren bölgesine
girmesi, Nazizm’in Almanya’yı Versailles’in a ır zincirlerinden kurtaran adımlarını te kil
etmekteydi527. Bunların yanında;

spanya

ç Sava ı’nın ba laması, Japonya’nın

Uzakdo u’da Çin’e saldırması nedeniyle Avrupalı devletlerin dikkatlerini bu iki alana
çevirmeleri528. Hitler’i dı

politikasının ikinci merhalesine geçmeye sevk etmi tir:

Almanya dı ındaki bütün Almanların bir tek devletin sınırları içine alınması529. Hitler
ilhakı önce bir iç darbe ile gerçekle tirmek istediyse de ba aramadı530. Mart 1938’de
Avusturya hükümetiyle ülkedeki Nazi partisi arasındaki gerginliklerden faydalanan Hitler
Avusturya ansölyesi Schuschingg’den ba ımsız bir devletin kabul edemeyece i isteklerde
bulundu. Schuschingg 13 Mart 1938’de Anschuluss’u halkoyuna sunmak istedi. Bu
tarihten bir gün önce 12 Mart 1938’de531 Alman silahlı kuvvetleri Avusturya’ya girdi.
Ordu kar ı koymama buyru u almı tı. ki gün sonra, Avusturya Üçüncü Reich’in bir
eyaleti oldu. Oysa Versailles ve Saint-Germain Antla malarına göre, Batılılar bu devletin
ba ımsızlı ını korumak zorundaydılar. ngilizler 15 Nisanda Viyana’da bir konsolosluk
açtılar, Fransızlar da onları izledi532.
2.2.6. Çekoslovakya’nın Parçalanması Ve Polonya’nın

gali

Hitler, Avusturya’nın ilhakından sonra ve bütün Almanları tek devletin sınırlarında
toplama politikasını tam anlamı ile gerçekle tirmek amacıyla, gözlerini Çekoslovakya’ya
çevirdi. Bu devletin Südetler bölgesinde 3,5 milyon Alman ya amaktaydı. Avusturya’da
oldu u gibi burada da Naziler bo

durmuyor, sürekli karı ıklıklar çıkarıyorlardı533.

Almanya, Çekoslovakya sınırına asker yı maya ba layınca, Prag hükümeti 21 Mayısta
kısmi seferberlik ilan etti. Bu geli meler üzerine ngiltere ve Fransa harekete geçti.
Fransa’nın Çekoslovakya ile 1924 tarihli bir ittifakı bulunuyordu. Fransa Çekoslovakya ile
yaptı ı bu ittifakın gere ini yapaca ını ilan etti, fakat ngiltere ile beraber hareket etmekten
kendini alamıyordu534. Fakat ngiltere bu küçük Orta Avrupa ülkesini gözden çıkarmakta
kararlı görünüyordu. ngiliz Ba bakanı Chamberlain ba ından beri Almanya ile geni ve
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genel bir antla ma pe indeydi. Bu antla maya Sovyetlerin bu ülke ve Fransa ile 1935’te
yaptı ı antla malar engel olabilirdi535. Fakat bu antla manın i lemesi Fransa’nın yardıma
gelmesine ba lıydı. Sovyet hükümeti antla madan do an taahhütlerini yerine getirece ini
ilan etti, lakin ngiltere ve Fransa buna yana madılar536. 15 Eylül 1935’te ngiltere
Ba bakanı Chamberlain, Almanya’ya giderek Hitler’in niyetini ö renmeye çalı tı.
Chamberlain’in bu toplantıda edindi i izlenim Almanya’nın denetimli bir

ekilde

ilerlemesi ve Almanların ço unlu u olu turdu u bölgelerin sava madan Almanlara terk
edilmesi durumunda Avrupa’da barı ın korunabilece i yönündeydi537. Hitler kendisi için
sorun olmaya ba layan Çekoslovakya problemini çözümlemek için, dünya sava ını dahi
göze aldı ını bildirince, ngiltere Ba bakanı Chamberlain, Südetler’in Almanya’ya ilhakı
için Fransa ve Çekoslovakya’yı ikna edece ine dair Hitler’e söz verdi538.
Bunun üzerine, 29 Eylül 1938’de Hitler, Mussolini, Fransa Ba bakanı Daladier ve
Chamberlain’in katıldıkları Münih Konferansı’nı topladı539. Gece boyu süen görü meler
sonunda, 30 Eylül sabahının ilk saatlerinde karar verildi: Südetler dört merhalede
Almanya’ya telim edilecekti. Bunun kar ılı ında ngiliz ve Fransızlar, Çekoslovakya’nın
sınırlarına garanti verdiler540. ngiltere ve Fransa Münih’te Çekoslovakya’yı “satıp”
saldırganı “satın aldıklarını” sanıyorlardı. Batı’yı ilgilendiren önemli geli me Hitler’in
saldırganlı ının rotasının yava yava Sovyetler Birli ine do ru çevrilmi olmasıydı541.
1939 yılının Mart ayında Hitler’in gerçek niyetinin ne oldu u ortaya çıktı ve Hitler
çe itli bahanelerle ordusunu Prag üzerine gönderdi542. Alman orduları 15 Martta
Çekoslovakya’ya girdi inde543 Hitler’in politikasının üçüncü safhası da ba lamı oldu.
Hitler, 15 Mart günü Alman milletine yayınladı ı demeçte, Çekoslovakya’nın i galini
“Hayat Sahası” ve “Yeni Düzen” sebepleriyle açıklıyordu. Bu deyimlerin sınırlayıcı bir
niteli i yoktu544. ngiliz ve Fransız devlet adamlarının asıl istedikleri, ama açıkça
söyleyemedikleri, komünizmin Almanya tarafından ezilmesiydi. Do al olarak bu süreç
içinde Almanya da zayıf dü ecek, böylece iki dü man, yani Nazizm ile Komünizm ortadan
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kalkacaktı545. Nisan 1939’da Alman askerleri Litvanya’nın Memel kasabasını i gal ettiler,
23 Martta Romanya ile e it olmayan bir ekonomik antla ma imzalandı546 ve ardından da
Danzig’de ya ayan Almanlara yönelik Leh baskıları suçlamaları geldi. Sıranın, AntiKomitern Pakta katılmayan Polonya’ya geldi i anla ılıyordu547.
Bu arada, talya 7 Nisanda Arnavutluk’a girdi. Sava bir anlamda Do u Akdeniz’e
el atıyordu548. Almanya bu i gali hararetle destekledi, çünkü Roma’nın di er Avrupa
devletleriyle olan münasebetleri gerilecek ve talya’nın kaderi Almanya’nın kaderine daha
sıkı bir ekilde ba lanacaktı549. Sıranın Yunanistan’a geldi ini anlayan ngiltere ile Fransa
buna tepki gösterince, talya ile Almanya 22 Mayıs 1939’da, kendi aralarında Çelik Pakt
adı verilen bir ittifak imzaladı. Bu geli melerden sonra ngiltere 31 Mart’ta Polonya’ya ve
daha sonra Romanya ile Yunanistan’a askeri güvence verdi550.
Hitler, Polonya için fırsat kolluyor, ama bu ülkeyi i gal etmesi halinde Sovyet
Rusya’nın sınırlarına dayanaca ı için endi e ediyordu. Böyle bir durumda do uda
Sovyetler Birli i’nin Almanya’ya sava

ilan etmesinden, Polonya’ya garanti vermi

bulunan ngiltere ve Fransa’nın da aynı anda batıdan saldırmasından çekiniyordu551.
Sovyetler Birli i ile Avrupa ortak bir cephe veya “barı

cephesi” görü melerini

sürdürürken, Stalin kendi açısından zaman ve alan kazanmanın Hitler’le do rudan
görü erek olaca ına karar verdi552. Almanya’nın iki cepheli sava korkusu 23 A ustos
1939’da Sovyetler Birli i ile imzaladı ı saldırmazlık paktıyla ortadan kalktı ında553, artık
Polonya meselesini kesinlikle çözümleyebilir ve arkasından emin oldu u için de,
Batılılarla sava ı rahatlıkla göze alabilirdi554. Her zamanki gibi bir saldırmazlık antla ması
olan bu paktın gizli maddesinde Do u Avrupa’da ve özellikle Polonya ile Baltık
bölgelerinde, Almanların ve Sovyetlerin etki alanları belirlendi555.
Alman birlikleri 1 Eylül sabahı saat 06.00’da Polonya sınırını geçmi , hava
taarruzları da bir saat önceden ba lamı tı. Kuzeyde i gal, Küchler emrindeki 3’üncü Ordu
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ile

Kluge

emrindeki

4’üncü

Ordu’dan

olu an

Bock’un

Ordu

Grubu’nca

gerçekle tiriliyordu556. ngiltere, Hitler’in beklentilerinin aksine Polonya ile antla masına
ba lı kalarak Almanya’ya ültimatom verdi ve Almanya’nın bu ültimatoma aldırmaması
üzerine 3 Eylül’de sava ilan etti557. 3 Eylül günü ngiltere’nin dominyonları olan
Avustralya ve Yeni Zelanda, onlardan az bir süre sonra da Kanada ve Güney Afrika
Cumhuriyeti de Almanya’ya sava ilan etti. Böylece kinci Dünya Sava ı ba lamı oldu558.
17 Eylül’de Sovyet Rusya, Polonya’nın do u sınırından girdi. Polonya’nın
arkasından aldı ı bu darbe kaderini belli etmi ti. Çünkü ikinci cephede sava acak askeri
yoktu. Bir sonraki gün Polonya Hükümeti ile birlikte Yüksek Komuta Heyeti de
Romanya’ya geçtiler. Kurmay Ba kanlı ı herkesin kanının son damlasına kadar sava ması
için emir yayınladı. Var ova Almanların icra etti i çok iddetli kara ve hava taarruzlarına
kar ın 28 Eylül’e kadar direndi. Son birlikler 5 Ekim’e kadar teslim olmadılar. Almanlar
ve Ruslar Bialystok, Brest-Litovsk, Liviv ve Karpatlar hattında bulu tular. Liddell Hart,
Polonya’nın 1939’daki mevcut durumunu u ekilde özetlemi ; “Avrupa’nın Do u’sunda
günün ko ullarının çok gerisinde kalan bir Polonya Ordu’su, yeni muharebe anlayı ı
çerçevesinde, zırhlı birlik ve hava kuvvetleri i birli iyle muharebe eden Alman orduları
kar ısında bozguna u radı”559.
2.3. nönü Döneminde Türkiye- ran li kileri
Kurtulu Sava ı sonunda, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan, yeni Türkiye
Cumhuriyeti’nin560 kurulu hedeflerinin topraksal alanı olan Misak-ı Millîye çok büyük
ölçüde yakla ılmı ve bu durumun Lozan’da siyasi ve hukuki anlamda tescil edilmi
olması, Türk dı politikasının Lozan temelindeki mevcut durumu koruma dü üncesinin
temelini olu turmu tu561. Sava ın ardından izlenen statükocu dı politika yeni kurulan
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devletin restorasyonu ba lamında önemli bir ilke olarak ortaya çıkmı tır562. Böylece
Türkiye, Avrupa'da sava sonrası olu an dengeyi sürdürmeye çalı an devletlerin çabalarına
katkıda bulunmu tur563. Türkiye’nin tapu senedi sayılan Lozan Antla ması’nın sonrasında
olu turulmaya çalı ılan Türk dı

politikasının temel amacı, bir taraftan Türkiye'ye

yönelebilecek olası bir dı müdahaleye kar ı Türkiye'nin etrafında ortak bir güvenlik
sistemi olu turmak564, bir taraftan da Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” deyi iyle565
özetlenebilecek olan, uluslararası ili kilerde ortaya çıkacak sorunları barı çı yollardan
çözmek olmu tur566. Bu açıdan bakıldı ında, nönü’nün politikasının, Türkiye’nin Atatürk
döneminde, özellikle de 1930’lu yılların ikinci yarısında izledi i dı politikaya aykırı
oldu u söylenemez. Hatta tam aksine, onun tutarlı bir devamı oldu u dahi belirtilebilir567.
Lakin olu turulan bu statükonun devam ettirilmesi, kinci Dünya Sava ı yıllarında
tehlikeye girince dı politik dile yeni bir ilke daha dâhil olmu tur; “aktif tarafsızlık” bu ilke
Türkiye’nin sava boyunca birbiri ile çeli en ittifaklar ve pazarlıklara dâhil olmasına neden
oldu u gibi, içinde bulundu u ittifakların öngördü ü davranı ları da yerine getirmemesi ile
sonuçlanmı tır568.
2.3.1. Atatürk Sonrası Dı Politikada Önder Kadro Ve Yönetim Anlayı ındaki
De i iklikler
Atatürk’ün son dönemlerini ya adı ı günlerde, onun arkasından gelecek
cumhurba kanı namzedi olarak evket Süreyya Aydemir, “Meclis ço unlu unun hararetli,
kayıtsız artsız ba lılı ını belki de her zaman sa layamamı olsa bile, herkesin mantı ı
kaçınılmaz ve tabii zaruret halinde onun cumhurba kanlı ında toplandı.” diyerek smet
nönü’yü i aret ediyordu569. ddialara göre, Dolmabahçe’de tedavi gören Atatürk’ün
yakalandı ı hastalı ın ciddi oldu unun anla ılmasından sonra, yönetici kadrolar arasında
Cumhurba kanı’nın kim olması konusunda tartı malar hararetlenmi ti.

nönü’yü

sevmeyenler onu devre dı ı bırakmak için ellerinden geleni yapmı lardı ama nönü’nün
yerine Cumhurba kanı olacak aday da neredeyse yoktu. Milli Mücadele pa alarından
Kazım Karabekir ve Rauf Orbay 1926 zmir Suikastı Davası’ndan itibaren silinmi lerdi.
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1925’te eyh Sait syanı sırasında istifaya zorlanan Genelkurmay Ba kanı Mare al Fevzi
Çakmak milletvekili de ildi. 1936 sonrasında ktisat vekili sıfatıyla ekonominin iplerini
elinde tutan Celal Bayar “liberallerce” desteklendi inden “devletçi” e ilimli CHP
kadrolarınca sevilmiyordu. TBMM Ba kanı Renda ve Dâhiliye Vekili

ükrü Kaya da

karizmatik adaylar de ildi570. ngiliz elçisinin bildirdi ine göre Fethi Okyar da ciddi bir
biçimde Cumhurba kanlı ı için dü ünülmü tü, fakat Okyar’ın kendini aday olarak
görmedi ini açıklaması sonucu konsensüs

nönü’ye yönelmi tir. Zaten Atatürk’ün

sa lı ında da son dönemlerde ülkeyi onun yönetti ini herkes biliyordu571.

nönü,

Atatürk’ün tabii bir devamı sayılıyordu. nönü de, Atatürk’ün ve rejimin devamından daha
tabii bir hal dü ünmüyordu572.
Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de stanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda
vefat etti inde, ölüm haberi, resmi bir duyuruyla yurda ve tüm dünyaya hemen
açıklandı573. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nce yapılan resmi açıklamada, Anayasa’nın
33. maddesi gere ince, TBMM Ba kanı Abdülhalik Renda’nın Cumhurba kanlı ı’na
vekâlet edece i belirtilmi ti. TBMM Ba kanı Renda, TBMM’yi574, Anayasa’nın 34.
Maddesi gere ince, yeni Cumhurba kanı seçimi için 11 Kasım’da toplantıya ça ırdı. Yine
aynı günün sabahı, Bayar’ın ba kanlı ında toplanan CHP grubu “Cumhurba kanı adayı”
olarak 322 oyla smet nönü’yü seçmi ti575. Ardından Meclis toplantısına katılan 348
milletvekili, CHP Meclis Grubunun adayı smet nönü’yü oybirli iyle Türkiye’nin ikinci
cumhurba kanı olarak seçmi tir576.
Cumhurba kanı seçilmesinden hemen sonra, Celal Bayar, hükümetin istifasını
nönü’ye sunmu ve nönü, Bayar’a yeniden ba bakanlık görevi vererek, kendisinden yeni
hükümeti kurmasını istemi ti. Bayar, yeni hükümeti 11 Kasım’da açıkladı. Yeni
hükümette, Atatürk döneminin uzun yıllar çi leri Bakanlı ı görevini yürütmü olan ükrü
Kaya ile yine uzun yıllar Dı i leri Bakanı olarak görev yapmı bulunan Dr. Tevfik Rü tü
Aras’ın yoklu u dikkati çekiyordu. Yeni hükümette çi leri Bakanlı ı’na Refik Saydam,
570
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Dı i leri Bakanlı ı’na da

ükrü Saraço lu getirilmi ti577. smet nönü, yeni seçildi i

Cumhurba kanlı ı görevini, toplumun her kesimi tarafından kısa sürede benimsenmesini
sa lamak için bir takım giri imlerde bulunmu tur. CHP’de çi leri Bakanı aynı zamanda
Parti Genel Sekreteri oldu u için, öncelikle çok güvendi i Dr. Refik Saydam’ı, çi leri
Bakanlı ı’na getirerek, bu ekilde CHP’yi de kontrol altına alma olana ına kavu mu tur.
1938’de toplanan ola anüstü kurultay neticesinde CHP’nin “De i mez Genel Ba kanı”
olarak ilan edilmi ve böylece artık tüm partide tamamen hâkim bir konuma gelmi tir. Bu
sırada parti içinde Cumhurba kanı seçilmesini engelleyen ki ileri tasfiye ederken,
Atatürk’le olu an anla mazlıklardan dolayı siyasal ya amın dı ında bırakılmı olan Kâzım
Karabekir, Rauf Orbay, Adnan Adıvar gibi küskünleri kazanmaya ve onlarla uzla maya
çalı mı , onların yönetime kar ı olası bir muhalefetini önlemek istemi tir578.
Sava yıllarında dı politikada karar yetkisine sahip kadroların içinde yer aldıkları
iktidar yapısına bakıldı ında iki ana özellik göze çarpar: Bu dönemin iktidar yapısı
otoriterdir ve merkeziyetçidir. Piramidin tabanını Türkiye Büyük Millet Meclisi, ortasını
CHP’nin Meclis Grubu ve Kabine, en üst kademesini ise smet nönü olu turmaktaydı579.
smet nönü, Milli

ef payesiyle tek adam rolünü üstlenmi tir. Di er bir deyi le, bu

dönemde hükümetin ve meclisin, hukuki varlıkları dı ında hiçbir i levleri yoktu ve politika
belirleme i i bizzat ve do rudan smet nönü’nün tekelinde oldu undan, devlet bir anlamda
Milli ef’in ahsında vücut bulmu tu580. Her ne kadar nönü, danı manlarına gerçekten
kulak veriyor ve hükümet kurumlarıyla birlikte hareket etti i izlenimini uyandırmak
istiyorsa da, gerçek anlamda egemen olan kendisiydi. Saraço lu ve Menemencio lu
meclise getirdikleri herhangi bir konunun geri çevrilmesinin söz konusu olmadı ını
biliyorlardı. Meclisteki Dı

li kiler Komisyonu’nun sembolik bir i levi vardı ve bu

çerçevede nönü’nün ve Menemencio lu’nun direktiflerine uyardı581.
nönü Cumhurba kanı olduktan sonra politik ortam liberalizmden daha da
uzakla mı tır. Atatürk’ün ölümünden sonra siyasi parti kurulması önlenmi ve basın
denetim altına alınmı tı582. Basının bu ekilde sıkı denetim altına alınması dı politik
tercihlerin kamuoyunda tartı ılmasını ve
577

nönü hükümetinin üzerinde dı

politika
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konusunda belli bir baskının olu masını engellemi tir583. Dı politika nönü’nün öncelik
tanıdı ı alandı. Özellikle; “ nönü hükümet organlarını tümüyle kontrolünde tutuyordu.”
Dı politikaya yakla ımındaki en önemli özellik kesinlikle temkinliliktir584.
nönü’nün Cumhurba kanlı ına seçilmesinden hemen sonra ran ile ya anan ilk
münasebetlerden biri de, Rıza ah’ın o lu Muhammed Rıza ile Mısır Prensesi Fevziye’nin
dü ün törenine i tirak etmek üzere askeri bir kıtanın ran’a gönderilmesi olmu tur.
Hariciye Vekâleti, 21 Nisan 1939’da vuku bulacak evlenme törenine katılmak üzere
olu turulacak askeri kıta ve hava filosu ile ilgili Genel Kurmay Ba kanlı ına yazı
yazmı tır585. Bu yazıda, Tahran Büyükelçili inden gelen ifreli mesaja atıfla,

ehin ah

Hazretlerinin bundan çok memnun oldukları ve bunu bir dostluk ni anesi olarak telakki
buyurduklarını iletilmekle beraber, törene katılacak personel miktarını ve tayyarelerin takip
edecekleri rotanın ran protokolüne bir an önce bildirilmesi istenmi tir.
Heyette Dı i leri Bakanı

ükrü Saraco lu’nun ba kanlı ında TBMM Reis

vekillerinden Rafet Canıtez, Ordu Müfetti lerinden Orgeneral Kazım Orbay, Dı i leri
Bakanlık Kâtibi Nebil Batı, Cumhurba kanı ba yaveri Celal Üner, Dı i leri Bakanı özel
kalem müdürü Abdullah Zeki Pular ve elçilik ba kâtibi Recep Yazgan’dan mütevellit
personel bulunmaktadır586.
17 Nisan tarihli gazetelerde ran Veliaht Prensi’nin Mısır’dan Tahran’a döndü ü
yer almaktadır. Aynı zamanda, törene katılacak Türk heyetinin de ak am vakti Tahran’a
varaca ı ve kendilerine tahsis edilen otele yerle ecekleri bildirilmektedir587. 19 Nisan
tarihinde ise, Anadolu Ajansı muhabiri Türk heyetin kar ılanı ını;
Mısır ve ran bayraklarıyla süslü Tahran, Mısır prensesi Fevziye’yi
kar ılarken, bir ran müfrezesi de Türk karde lerini kar ılamak üzere
Pehlevi caddesinde beklemektedir. Kar ılama anında iki anlı ordunun
mümessilleri kar ı kar ıya dizilmi iki bando tarafından çalınan milli
mar ları dinliyorlar. ki Albay hararetle birbirlerinin ellerini sıkıyorlar ve
halk sürekli alkı lıyor. Bundan sonra, önlerinde Albay Kayabalı ve ranlı
Albay Arfa oldu u halde Türk müfrezesi halkın samimi tezahüratları
arasında Tahran sokaklarını geçerek ikametlerine tahsis edilen Harp
Okuluna gitmi tir, eklinde bildirmi tir588.
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20 Nisan tarihli Yeni Sabah Gazetesi’nde Veliaht Prensin ve Prenses Fevziye’nin
foto raflarının oldu u “Tayyarelerimiz Tahran’da” ba lıklı haberden geli meleri takip
edebiliyoruz. Habere göre, tayyarelerimiz dün ehir üzerinde uçarken, “Güzel vatanınızı
ziyarete ve sevinçli gününüze i tirake gönderilen Türk tayyarelerinin yürekleri dostluk ve
karde likle doludur” yazılı Türk- ran milli renklerinin hâkim oldu u kâ ıtlar atmı lardır.
Ayrıca Türk heyeti dün Meclis-i Mebusan-ı ziyaret etmi ve ikinci ba kan tarafından kabul
edilmi lerdir589.
heyetlerinin

talya, Türkiye, Mısır, Afganistan, Fransa, Norveç ve Finlandiya

ehin ah tarafından kabul edildiklerini ve heyetlerin hediyelerini takdim

ettiklerini yine basından ö renebiliyoruz590.
ran Veliaht’ının Dü ün töreninin 22 Nisan itibariyle ba ladı ını ve enliklerin dört
gün dört gece sürece ini ve591 dü ünün sonunda “Sadabat Paktı” Konseyi’nin toplandı ını
basınımızdan takip edebiliyoruz. Ayrıca dü ün töreninin sona ermesi münasebetiyle di er
heyetler gibi bizim heyetimizin de ran’dan ayrılaca ını fakat Diyarbakır’daki hava
muhalefeti nedeniyle tayyarelerimizin ertesi gün ran’dan ayrılacaklarını ulusal basından
ö renebiliyoruz592. Fakat ertesi gün dü ün töreni için giden tayyare filosunun dönü
yolunda Tebriz üzerindeyken, iddetli bir sis tabakası ile kar ıla maları nedeniyle, bir
kısmının Tebriz’e, bir kısmının Miskin köyü civarına ve bir kısmının da Tahran’a ula arak
inmeye mecbur kaldıkları, gazetelerde okunan en önemli haber olmu tur. Tayyarelerden
bir tanesi yoluna devam ederek Diyarbakır’a varmı tır. Personelden ikisi maalesef mecburi
ini esnasında ehit verilmi tir593. Ba bakanlı a bu konuyla alakalı olarak gelen yazıda ise;
“Diyarbakır Tayyare Alayına mensup filonun dönü ü esnasında, iki tayyarenin sükût etti i,
pilot Gedikli Subay Nafiz Akbulut ile Gedikli Çavu Fahrettin Baki, Rasıt Üste men
Kamil Yasa ve Enver Kıyak’ın para ütle atlamak suretiyle kurtuldukları, sivil makinist
Sıddık ile Gedikli makinist Fethi’nin ehit olduklarının tespit edildi i bildirilmektedir594.
Müessif kazanın üzerine ran Hariciye Veziri Âlâm, Türk heyetinin misafir
bulundu u kona a gelerek heyet reisi Rana Tarhan’a ve Türk heyetine ehin ah ve ran
Hükümeti adına taziyede bulunmu tur. Ayrıca Âlâm, büyükelçili imize de giderek
taziyelerini iletmi tir. Bunun yanı sıra Afgan Hariciye Veziri, Afganistan’ın Tahran

589

“Tayyarelerimiz Tahran’da”, Yeni Sabah, 20 Nisan 1939, ss. 1-3.
“ ran ehin ahı Dü ün Heyetimizi Kabul Etti”, Yeni Sabah, 21 Nisan 1939, s. 1.
591
“Tahran’da enlikler”, Yeni Sabah, 23 Nisan 1939, ss. 1-3.
592
“Saadabat Paktı Konseyi Toplandı”, Yeni Sabah, 30 Nisan 1939, ss. 1-3.
593
“ ran’a Giden Filomuz Bir Kaza Geçirdi”, Yeni Sabah, 2 Mayıs 1939, ss. 1-3.
594
BCA. 0301000-26176231. (EK 1).
590

87
Büyükelçisi ve Afganistan’ın Moskova Büyükelçisi Sultan Ahmet Han ile beraber
büyükelçili imizi ziyaret etmi lerdir. Keza Irak heyeti ve Irak elçilik erkânı da
büyükelçili imizi ziyaret ederek taziyelerini sunmu lardır595.
Dü ün töreni münasebetiyle güzelliklerle ba layan ran yolculu u, törenin bitimini
müteakip talihsiz bir kaza ile üzücü bir ekilde sona ermi tir. Bu olay Türkiye- ran ortak
tarihindeki acı verici yerini almı tır.
2.3.2. Türk- ngiliz Ortak Deklarasyonu Ve Üçlü ttifak
talya’nın 7 Nisan 1939’da Arnavutluk’u i gali sonrasında Türkiye’nin iki seçene i
vardı: Ya herhangi bir askeri ittifaka katılmadan tarafsızlık politikasını sürdürecek, yakın
tehlikeyi tek ba ına kar ılayacaktı ya da Mihver kar ıtı olarak birle en devletler
toplulu una katılacaktı596. smet

nönü ba kanlı ında toplanan Bakanlar Kurulu iki

seçenekten biri olan Mihver devletlerinin saldırısıyla mücadele eden devletlere597, yani
Büyük Britanya ile Fransa’ya katılma kararını almı tır. Türkiye, Sovyetler Birli i’nin de
bu devletlerin safında oldu unu tahmin etmektedir598.
nönü’nün, Nazi Almanya’sı ile Sovyetler Birli i’ne ili kin görü leri öyleydi:
Nazi Almanya’sı ile Sovyet Rusya arasında açık bir çatı ma göz önündeydi.
talya, Nazilerle birle mi ti. Ve her ikisi, açıktan Sovyetler ile Batı
dünyasının kar ısındaydı. Bu çatı ma, iki saf arasında olacaktı. Biz, Batı
dünyası ile birlikte bulunmalıydık. Ve Batı dünyası, Sovyetlerle yakın bir
kader yoluna hemen hemen girmi ti. Biz, gelecekte sava ta bu grupla yakın
bulunmalıydık. Yani onlarla ittifaklar dü ünmeliydik599.
Öte yandan, Müttefik devletler de, Türkiye’nin önemli stratejik konumundan ötürü,
bu ülkeyi Mihver devletlere kar ı savunma sistemine dâhil etmek istiyordu600.
Arnavutluk’un i gali ile birlikte, Türkiye’nin Batılı devletlerle sürmekte olan görü meleri
hız kazanacaktır601.
Ankara’nın önce Britanya ve hemen ardından Fransa ile ba layan görü melerinin
sonunda bir

eyler çıkaca ını sezmi

olan Nazi Almanya’sı Türkiye Cumhuriyeti

ba kentine sıradan birini de il, Hitler’den önceki
595
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büyükelçi olarak atadı. Özellikle Britanya ile görü meler öylesine geli mi ti ki, nönü
Papen’in geli inin bile bundan geriye adım attırmayaca ı kanısındaydı. Ba kente 27
Nisanda ula an Papen birkaç ki iye “çok geç kaldı ını” söylemi tir602. Nitekim 20 Nisan
1939 tarihli Yeni Sabah gazetesinde bu konuyla alakalı olarak “Fon Papen Ankara Büyük
Elçisi Oldu” haberini görmekteyiz. Haberde bir Alman gazetesinden alıntı yapılmı tır.
Buna göre;
Von Papen Türkiye’yi çok iyi tanır, tanıması bir turist sıfatıyla de il,
büyük harpte Türk milletiyle te riki mesai etmi olan bir adam sıfatıyladır.
1917’de binba ı olan Von Papen, General Von Sanders’in kumandası
altında bulunan dördüncü Türk Ordusunun Erkânıharbiye Reisli ini
yapmı tır. Von Papen’in u zamanda Ankara’ya gönderilmesi Hitler’in genç
Almanya ile genç Türkiye arasında dostluk münasebetlerinin devamına ne
derece büyük bir ehemmiyet verdi inin göstergesidir, denilerek
Almanya’nın Türkiye’ye kar ı gösterdi i öneme atıf yapılmı tır603.
Almanya’nın Türkiye’ye verdi i öneme istinaden gönderilen Von Papen’in amacı,
Türkiye’yi, Almanya’nın çıkarlarına ve siyasetine kar ı yönelen bir ittifak kurmaktan ve
bunu imzalamaktan alıkoyarak, statükonun korunmasını sa lamaktı604.
Fakat Von Papen gecikmi ti, çünkü 15 Nisan tarihinde Türkiye ile ngiltere
arasında ba layan müzakereler, 12 Mayıs 1939’da Türkiye’yi aralarında ngiltere’nin de
oldu u “Barı Cephesi’ne” irtibatını sa layan bir bildirgenin yayınlanması ile sonuçlandı.
Bu bildirgenin belirtti ine göre her iki devlet de, milli güvenliklerinin durumuna binaen
kendi aralarında bir ittifak antla ması imza edeceklerdi. Böyle bir antla ma imza edilene
kadar her iki devlet “Akdeniz bölgesinde sava ba latabilecek bir saldırı olması halinde
i birli i yapmaya ve kar ılıklı olarak birbirlerine her türlü maddi yardımda bulunmaya
hazırlanacaklardı.” Fakat yayınlanan bu bildirge ve yapılacak her türlü antla ma hiçbir
devlete kar ı olmayacaktı605. Fransa’yla yapılacak bildirge ise 23 Haziran 1939’da Hatay
Meselesinin

halledilmesinden

sonra,

Türk-Fransız

Deklarasyonu

ba lı ıyla

yayınlanmı tır606.
Ancak 23 A ustos 1939 Sovyet-Nazi Paktı Türkiye için a ırtıcı oldu. Türkiye bir
yanda Batılılar, öte yanda Sovyetler olmak üzere, denge i levini artık oynayamazdı.
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Saraço lu’nun 26 Eylülde Moskova’ya gidi i de ko ulları de i tirmedi607. Tarafların
hemen hemen birbirlerinin tam aksi görü ler savundukları bu görü melerden bir sonuç elde
edilemedi. Bunun üzerine 19 Ekim 1939’da Türkiye, ngiltere ve Fransa ile Kar ılıklı
Yardım Antla masını imzaladı608.
Antla manın içeri ine göre, bir Avrupa devleti Türkiye’ye saldırırsa, ngiltere ve
Fransa, Türkiye’ye yardımda bulunacaktı. Keza bir Avrupa devleti ngiltere ve Fransa’ya
Akdeniz’de sava a yol açabilecek ekilde saldırma cesaretinde bulunursa, bu kez Türkiye,
bu devletlere yardımda bulunacaktı. Antla maya ek ikinci protokole göre, antla madan
do an

yükümlülükler,

sürüklemeyecekti609.

Türkiye’yi

Sovyetler

Birli i

ile

bir

anla mazlı a

asla

ttifak antla masının imzalanmasından yakla ık bir gün sonra

ngiltere, Fransa ve Türkiye ittifaka ek olarak iktisadi ve mali antla malar da parafe etti. Bu
antla malara istinaden ngiltere ve Fransa “sava malzemesi payla ımını” kar ılamak üzere
Türkiye’ye yirmi yıl vadeli 25 milyon sterlinlik ve %4 faizli bir kredi açmaktaydılar610.
Do u kom umuz ran’la ilgili olarak, her ne kadar ngiltere ve Fransa ile üçlü
ittifaka girilmesi ve aynı dönemde ran’ın Almanya ile çok yakın ili kiler kurması, Atatürk
döneminde olu an Türkiye ve ran arasında olu an olumlu havayı de i tirmese de, 1939’un
ikinci yarısında Büyükelçi Akaygen’in Atina’ya atanması ve yerine Tahran Büyükelçisi
olarak Suat Davaz’ın tayin edilmesi ah tarafından iyi kar ılanmadı. ah, bu de i ikli i,
ngiliz güdümündeki Türkiye’nin Almanya taraftarı

ran’dan uzakla ması olarak

yorumlamı tır611.
1940 yılının Mayıs ayında Almanya Fransa'ya saldırmı ve talya'nın Almanya
yanında yer alması ile sava Akdeniz'e sıçramı tır. ngiltere ve Fransa derhal Türkiye’den
ittifak antla ması gere i sava a girmesini istemi tir. Türkiye ise ngiltere ve Fransa ile
yapılan üçlü ittifakın “Sovyet Çekincesi” olarak bilinen 2 numaralı protokolünü i leterek
ngiltere ile Fransa'nın isteklerini geri çevirmi tir612. Ancak Fransa’nın Almanya tarafından
i gal edilerek sava tan çekilmesi ile yalnız kalan ngiltere, Türkiye’ye yardımda bulunacak
durumda olmadı ından, Türkiye’nin istedi i silahları almadan sava a girmesi halinde
yenilmesine ve böylece sava ın ngiltere açısından son derece stratejik öneme sahip olan
607
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Ortado u’ya yayılmasına sebep olabilirdi. Bu durumda, sava dı ı bir Türkiye müttefikleri
için daha elveri liydi ve kendi güvenli i bunu gerektirmekteydi613.
2.3.3. Türkiye-Almanya Saldırmazlık Anla ması
Arnavutluk üzerinden Yunanistan’a saldıran talyanların ba arısızlı ı, Almanların
bölgeye müdahalesi için uygun bir zemin hazırlamı tı. Artık Sovyetler Birli i’ne
saldırmaya karar veren Hitler, Yugoslavya’da meydana gelen iktidar de i ikli ini bahane
ederek 1941 yılı ba larında ba layan bir harekâtla Balkan ülkelerini teker teker ele
geçirmi

614

ve aynı zamanda Irak ve Suriye’de de Alman yanlısı615 iktidarlar

kurulmu tu616.

Haziran

ayında

Alman

orduları

Türkiye’nin

Trakya

sınırına

dayanmı lardı617. 1 Mart 1941’de Alman orduları Bulgaristan’a girince, Sovyet ve Türk
Hükümetleri 25 Mart 1941 günü, 1925 Saldırmazlık Antla masını do rulayan bir demeç
imzalamı lar, birbirlerine kar ı yeniden güven duymak istediklerini göstermi lerdi618.
Papen, Hitler’in nönü’ye yazdı ı söz konusu ki isel mektubu, Alman Ordusu 2 Mart’ta
Bulgaristan’a girmeye ba ladıktan sonra, 4 Mart’ta, bizzat nönü’ye sunacaktır. Mektubun
nönü’ye geç tarihte verilmesinin nedeni, bu süreç içinde, Alman Ordusu’nun harekâtı
sırasında, Ankara’nın ilk tepkisinin ne olaca ının beklenmek istenmesiydi619. Hitler
mektubunda, Türkiye, Almanya aleyhine bir faaliyete giri meyecek olursa, Almanya’nın
Türkiye’nin sınırlarına saygı gösterece ini ifade ederek, Alman güçlerine Türk sınırından
60 km. geride kalmalarını emretti ini bildirmi ti620. nönü’nün 12 Mart 1941’de Hitler’e
gönderdi i yanıt ise öyledir:
“Türkiye toprak bütünlü ünü ve ba ımsızlı ını di er devletlerin kendi aralarında
te kil ettikleri politik ve askeri anla malar çerçevesi dâhilinde dü ünemez ve mukaddes
egemenli inin bir ba ka devletin zaferi nokta-i nazarında görülmesine müsaade edemez.
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Bu sebeple milli topraklarına karsı her türlü tecavüze karsı koyma azmindedir”621. Bu
teminat sonrasında Saraço lu 8 Mart 1941’de Almanların benzer bir garantiyi Türk-Yunan
sınırı için de verip veremeyeceklerini sorar. Bilahare bu garanti gerçekten verilir622.
Hitler’in mektubunun verdi i güvenceye ra men Türkiye, Trakya’da 1940 yılında
ba ladı ı yı ınaklanmayı arttırmaya devam etmi tir. Mart ayında stanbul ve Trakya’da 30
bin ki i silâhaltına alınır623. Türkiye’yi Avrupa’ya ba layan ve Meriç nehri üzerindeki tüm
köprüler tahrip edilmi tir. Balkanlardaki çatı maların giderek iddetlenmesi üzerine Türk
Hükümeti tarafından stanbul’un ve Trakya’nın tahliyesi kararla tırılmı tır624. Bu arada
Ankara, Berlin ile süren Saldırmazlık Antla ması görü melerinin mümkün oldu unca
uzaması için elinden geleni yapıyor ve Irak’taki sava ın sona ermesini bekliyordu. Mayıs
ayının sonuna do ru, ngiltere nihayet, Türkiye’nin Almanya ile görü melerini kabul
edecek, fakat görü melerden haberdar edilmeyi de talep edecektir625.
Yapılan görü melerde Alman Dı i leri Bakanı Ribbentrop asker ve teçhizat “transit
geçi i” konusunda Almanya’ya geni haklar tanıyan bir antla ma istiyordu626. Ankara ise
antla ma dâhilinde kendi isteklerini de kabul ettirmek istedi i için, Almanların bu
isteklerinde kısmen kolaylık göstermek zorunda kalaca ını biliyordu. Transit geçi
meselesinde belli ödünler u an için oldukça rizikosuz görünmektedir. Nitekim Saraço lu
25 Mayıs 1941tarihinde Papen’e sava malzemesinin örne in ran ve Afganistan gibi
tarafsız ülkelere Türkiye üzerinden nakledilebilece ini hatırlatır. Türk Hükümeti ayrıca
uçak benzini gibi daha dar anlamda sava malzemesinin Suriye’ye transit geçi ini kabul
eder. Bu izinlerin sonucunda sava malzemesi yüklü üç tren Mayıs sonunda ran ve
Afganistan yönünde Türkiye’den geçer627.
Ayrıca ngilizlerin Irak’a yaptı ı harekât hâlihazırda devam ederken, 2 Haziran
1941 tarihli Ba bakanlık tezkeresi ile Samsun limanına Galatz’dan (Kalas)628 Karvana
vapuruyla gönderilmi , 3456 sandık harp malzemesinin ran’a transit geçi i için müsaade
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edilmi tir. Aynı yazı ile Genelkurmay’ın görü ü soruldu unda Genelkurmay; ilgili
malzemelerin Irak’a gönderilmesinin ihtimal dâhilinde oldu unu bildirmi tir629.
Türk Hükümeti’nin izledi i Almanları oyalayıcı bu politika, nihayet beklenen
sonucu verecek ve ngiliz Ordusu, Mayıs ayı sonunda, Ba dat’a girecek ve Geylani
yönetimini devirecektir630. Ra it Ali ran’a kaçacaktır. Ra id Ali’nin ran’a kaçmasıyla
ilgili haberi, Cumhuriyet Gazetesi 26 Mayıs 1941 tarihli baskısında “Irak’ta vaziyet
müphem…” ba lı ıyla gündeme ta ımı tır. Cumhuriyet Gazetesi, Irak Ba vekili Ra it
Ali’nin karısı, kızı ve o lu ile Harbiye Nazırı Naci evket’in karısı, kızı ve o lunun, Toros
ekspresiyle

Ankara’ya

geldikleri

ve

do ruca

Irak

sefaretine

gittiklerini

de

haberle tirmi tir631.
Nihayetinde Almanya ile 18 Haziran 1941'de Türk-Alman Saldırmazlık Paktı
imzalanmı ve bu TBMM tarafından 25 Haziran 1941’de onaylanmı tır632. Bu antla manın
giri

kısmına konulan “…bugün var olan yükümlerin saklı kalması” hükmünden,

Türkiye’nin daha önce üstlendi i uluslararası yükümlerin, özelikle “Üçlü ttifak” ve 1925
Türk-Sovyet Saldırmazlık Antla masının saklı tutuldu u anla ılıyordu. Almanya ile
yapılan bu ba ıt, hiç de ilse biçimsel olarak, o antla malara ters dü müyordu. 1. Madde ile
iki Devlet birbirinin bütünlü üne saygı göstermeyi ve birbirine saldırmamayı
yükümleniyordu. 2. Madde ile iki devletin bundan böyle ortaya çıkacak sorunların çözümü
için aralarında dostça temaslar yapması öngörülmü tü. Antla ma imzalandı ı gün
yürürlü e girmi tir (Mad.3). Onay belgeleri ertesi ay Berlin’e verilmi tir633. Bu antla ma
Almanya’nın, ordusunun güney kanadını emniyete almasını sa ladı. Daha sonraları
Almanya Bo azlar rejimi antla masının ihlali pahasına, Karadeniz’de Sovyetler Birli ine
kar ı harekât yapabilmek için Türkiye’den Bo azlardan gemilerini geçirme izni almı tı634.
Böylece Almanya, Sovyetler Birli ini i gal etti inde Türkiye toprakları üzerinden
Sovyetlere yapılacak olan

ngiltere yardımını engellemi

oluyordu635. Bu Paktın

imzalanmasından sonra, ngilizlerden çok Amerikalılar tepki göstermi ve Türkiye’ye
yaptı ı yardımları durdurmu tu636. Fakat ngiliz Dı i leri Bakanlı ı bu konuda farklı
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dü ünmektedir: Türkiye’ye özellikle imdi malzeme gönderilmesi gerekmektedir, aksi
takdirde tamamen Almanya’nın ekonomik nüfuzu altına girecek ve yeniden Almanya’ya
ba ımlı olacaktır. Ayrıca Türkiye ABD’den malzeme gelmemesi halinde kar ı önlem
olarak Büyük Britanya’ya ngiliz-Amerikan silah yapımı için gerekli olan krom ihracatını
durdurabilecektir. Çıkar yol bulamayan ABD ngiltere’nin bu görü lerine katılır ve
malzeme göndermeyi sürdürür637.
2.3.4. Sava ın Ba laması Ve Türkiye’nin Durumu
Alman Ordularının, 22 Haziran 1941 sabahı, Polonya toprakları üzerinden, AlmanSovyet ortak sınırını geçerek genel bir saldırı ba lattıkları ve Almanya ve Sovyetler Birli i
arasında sava ın ba ladı ı638 haberi Türkiye’de derin bir rahatlama yaratır. Almanya ve
Rusya’nın birlikte Türkiye’ye saldırması tehlikesi artık ortadan kalkmı tır ve bu iki ülkenin
ilgileri Bo azlardan uzakla mı tır639, fakat ran’ın stratejik önemi artmı tır. Böylece
belirsiz ve yapay bir ittifak sona ererken, sava da Türkiye’nin batı ve kuzeyine yayılır640.
Bu durumda Türkiye her iki ülkeye de tarafsızlı ını tebli

eder641. Von Papen 22

Haziran’da Berlin’e “Türkiye’nin bayram etmekte oldu unu” haber vermi tir642. Hatta
basın öyle abartmı tır ki, hükümet sözcüsü Cumhuriyet gazetesi, saldırıdan dört gün sonra
bile Hitler ordularının Sovyetler Birli i’ne saldırmasını “Yeni Haçlı seferi” ba lı ı ile
kutlamı tı643. Türkiye’deki bu bakı açısından güç alan Almanya, Sovyetlere kar ı giri ti i
sava ta Türkiye’yi yanına çekmek için u ra veriyordu644. Bunun için de Türk-Alman
Dostluk ve Saldırmazlık Antla masını bir ön adım olarak görüyordu. Berlin’e göre,
Almanya askeri zaferler kazandıkça, Türkiye, eninde sonunda mutlaka Almanya’nın
yanında sava a katılacaktı645.
22 Haziran’daki saldırıyla Almanların amacı, Sovyetlerin savunma güçlerini
kırmak ve Moskova, Leningrad ve Kiev’i ele geçirerek Kafkasya petrol alanlarına
varmaktı. Almanların Afrika’daki ordusu Mısır kapılarına ula tıktan sonra ngilizlerin
savunmasını parçalayıp Hindistan’a saldırdı. Amaç, Ortado u’nun petrol rezervlerini ve
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Hindistan'ın hayati kaynaklarını ele geçirip ngiltere mparatorlu u'na diz çöktürmekti.
ngiltere Ba bakanı Winston Churchill, saldırının akabinde hemen Sovyetler Birli i’ne el
uzatarak, iki ülke arasında birçok dü manlık ve rekabet olmasına ra men Ruslarla aynı
safta yer almak zorunda kaldı646.
te bu nedenle, Almanların Ruslara saldırdıkları gün, ngiliz Ba vekili Churchill de
Sovyetler Birli ine bütün yardımların yapılaca ını ilan etmi ti647. Bu ekilde ngiltere’nin
Sovyetlere derhal ve kayıtsız

artsız deste ini bildirmesi Türkiye’de birçok çevrede

olumsuz tepkilere yol açmı tır. ngiliz-Sovyet yakınla ması Türkiye için tehlikeli bir
geli me olarak de erlendiriliyordu648. ngiltere’nin hemen ardından 24 Haziran’da Ba kan
Roosevelt de bir basın toplantısı yaparak ve ABD’nin SSCB’ye yardım etme niyetinde
oldu unu bildirdi. Ancak Ba kan hemen ardından bu yardımın ne ekilde yapılaca ının
imdilik belirlemenin olanaksız oldu unu belirtti649. Hugessen 25 Haziran’daki raporunda:
“Türkiye’nin bizim Sovyetlere fazla yakla mamızdan çekindi ini i aret eden geli meler
var.” diyordu650. Ayrıca, ngiltere’nin SSCB’yle anla ırken Birinci Dünya Sava ındaki gibi
Bo azları vaat etti ine dair söylentiler çıkmı tı651. Bu konuyla ilgili olarak Cumhuriyet
Gazetesi’nin 29 Haziran 1941 tarihli sayısında, “M. Eden dün Rü tü Aras’la görü tü”
haberi dikkatimizi çekmektedir. Bir Fransız haber ajansından alıntı yapılarak iletilen
haberin alt ba lıklarında “Türk siyasetinin Sovyetler aleyhine dönmekte oldu una dair
rivayetler çıkmı !” ba lı ının tafsilatı öyledir:
“Bu hususta sıkı bir ketumiyet muhafaza ediliyorsa da Londra’nın siyasi
mahfillerindeki mütalaalara göre Türkiye’nin, ngiltere ile çok dostane münasebetler idame
etmekle beraber Sovyetler Birli ine kar ı hasmane olmasa bile gitgide artan bir vaziyet alır
gibi olması yüzünden bir huzursuzluk hâsıl olmu tur”652.
ngiltere ve Rusya, bu tepkileri dindirmek ve Alman propagandasının etkisini
azaltmak için, 10 A ustos 1941’de Türkiye’ye verdi i notalarla, Bo azlar hakkında hiçbir
tecavüzkâr niyette olmadıklarını, Türkiye’nin toprak bütünlü üne ve Montreux
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mukavelesine ba lılıklarını tekrar teyit ettiler653. 14 A ustos 1941 tarihli Vatan Gazetesi
ngiltere’nin verdi i notayı a a ıdaki ekilde yayınlamı tır.
“ ngiltere Büyükelçisi M. Huge Knatchbull-Hugessen ve Sovyetler Birli i
Büyükelçisi M. Vinogradef 10 A ustos’ta Hariciye Vekâletine müttehidülmeal (aynı
çerçevede) birer nota tevdi etmi lerdir.”
ngiliz notası udur:
Majeste Kral’ın hariciye nazırı tarafından verilen talimata tevfikan
müttehid (birle ik) krallık hükümeti adına ekselansınıza a a ıdaki beyanatı
tebli e memur bulunuyorum:
Müttehid krallık hükümeti, Montreux mukavelesine sadakatini teyit
eder ve Bo azlar hakkında hiçbir tecavuzi niyet ve ne de mutalebatı
(istekler, talepler) bulunmadı ını Türk hükümetine temin eyler. Müttehid
krallık hükümeti ve keza Sovyet hükümeti Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak
bütünlü üne ihtimamla riayet etmeye amadedirler654.
Ama yine de Türkiye ve Almanya gittikçe daha hızlı bir ekilde birbirlerine
yakla ıyordu655. Bu arada 24 ubat 1942’de Ankara’da Von Papen’e suikast giri iminde
bulunuldu. Yapılan ara tırmaların, Almanya ile Türkiye’nin arasını açmak isteyen
SSCB’nin bunu tertipledi ine i aret etmesi Türk-Sovyet ili kileri için büyük bir darbe oldu
ve Sovyet büyükelçisi geri çekildi. Suikast azmettiricileri olarak tutuklanan iki SSCB
vatanda ı 16 yıl 8 ay hapse mahkûm edildi656. Keza yine bu sırada, Türkiye ile Almanya
arasında iktisadi alanda i birli i antla ması görü meleri ile Almanya’ya krom sevkiyatı
sorunu gündeme gelmi ti657. Çünkü Sovyetler Birli i’nden artık krom gelmemektedir.
Almanlar, Türkiye, ngiltere ve Fransa arasındaki krom antla masının süresinin 1942’de
dolmasından sonra Türkiye’den yeniden krom ithal edebileceklerini ümit etmektedir658. Bu
devrede ngiltere için Türkiye’nin sava dı ı durumunun birinci derecede önemi vardı.
Churchill 20 Ekimde Roosevelt’e gönderdi i mektupta Türkiye’nin Hitler’e kar ı direnme
gücünün arttırılması gerekti inden bahsederken, Türkiye’nin tarafsızlı ı konusunda öyle
demektedir: “ u sırada Türkiye’nin sava a etkin bir biçimde katılmasını de il, Alman
tehdit ve telkinlerine kar ı sa lam ve ba e meyen bir cephe kurmasını istiyoruz”659. Bu
653
Jamil Hasanli, Stalin and the Turkish Crisis of the Cold War 1945-1953, Lexington Books, Maryland
2011, s. 12.
654
“Bo azlar Hakkında Teminat”, Vatan Gazetesi, 14 A ustos 1941, s. 1.
655
Cemil Koçak, a.g.e., s. 698.
656
Mustafa Aydın, a.g.m., s. 449.
657
Cemil Koçak, a.g.e., s. 698.
658
Zehra Önder, a.g.e., s. 158.
659
A. Esmer ve O. Sander, a.g.e., s. 146.

96
ekilde ngiltere, Türkiye’nin Alman baskısına kar ı korunabilmesini sa lamak üzere,
ABD’yi Türkiye’ye yardıma ça ırmı tı660.
2.3.5. ran’ın

galine Giden Yol

ran, uzun süredir devam ede gelen

ngiliz ve Rus baskısını azaltabilmek

maksadıyla, kom u ba ımsız ülkelerle ili kilerini arttırma yoluna gitti. Yakın kom uları
olan Türkiye ve Afganistan ile samimi ve istikrarlı bir ili ki kurdu661. Onlarla birebir farklı
tarihlerde farklı dostluk ve saldırmazlık antla maları imzaladı. Yanı sıra, Paktlara da dâhil
oldu ve 1937’de Ankara, Kabil ve Ba dat’la Sadabat Paktı imzaladı. Milletler Cemiyeti
çalı malarına katılarak ran’ın uluslararası fark edilirli ini güçlendirdi662. Bununla da
yetinmeyip, kinci Dünya Sava ı’nın kapıda oldu u bu yıllarda ngiltere ve Sovyetler
kar ısında üçüncü bir güç olan Hitler Almanya’sı ile yakınla maya ba ladı, hatta sonraki
süreçte bu ili kiyi diplomatik ve ticari anlamda ileri boyuta ta ımı tır663. Bu sürecin bir
sonucu olarak Almanya, ran’da ciddi bir konuma sahip olmu tu. ran’ın devlet aygıtında
ve ordusunda Alman danı manların sözü geçmektedir. Alman uzmanlar ülkede yol ve
i yeri in aatlarını yönetmektedirler664. Alman yazarlar, Hitler’in ortaya koydu u liderlik
prensiplerinin erdemini öne çıkarmak adına, Hitler, Rıza ah, Mussolini ve Kemal Atatürk
arasında sonsuz paralellikler çizerek ranlıların sempatisini uyandırmaya çalı maktadırlar.
Ayrıca Almanlar,

ranlı milliyetçiler arasında Pan- ranizm umutlarını canlandırarak

“Büyük ran” hayallerini dile getirmi ve ran silahlı kuvvetleri üzerinde muazzam bir etki
yaratmı lardır665. Ayrıca, 1939'dan itibaren ran, Alman Askeri sanayisi için, Endonezya
ve Hindiçin’inden gelen önemli ham maddeleri (kalay, kauçuk, manganez gibi) stratejik
olarak güvenle ta ıyabilecekleri önemli bir transit koridor haline gelmi tir666. Hatta
ilerleyen dönemlerde, Almanya ran’ın dı ticaretinde % 41’lik bir pay sahibi olmu tu667.
Gün geçtikçe Alman askeri ve politik etkisi ülkeye egemen olmu , Nazi sempatizanlı ı
ivme kazanmı tı668. Rıza ah’ın, “ ran” adının “Persia” adı yerine kullanılmasında ısrarcı
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davranması, kendine güvenen ulusal bir gururun belirtisiydi, bundan böyle
Avrupalıların klasik ve

ran,

ncil’den türettikleri isim yerine halkının kullandı ı isimle

anılacaktı669. Kullanılan “Persia” adı daha çok Fars ve Kaçar gerilemesini akla getirirken,
yeni kullanılacak olan “ ran” adı eski Aryanların görkemini ve çıkı kayna ını akla
getiriyordu670. Nitekim Tahran ve Berlin arasındaki politik ve ekonomik ili kiler 1930'ların
ortalarından A ustos 1941'e kadar en yüksek seviyesine ula mı tır671. 1939’da sava ın
patlak vermesine ra men ran, bir taraf seçmemi ve büyük güçlerin arasında tercih
yapmamı tır. Sava ın ilk 18 ayında sergiledi i denge politikası iki yıl kadar devam
etmi tir672. Buna ra men Hitler’ciler ise, ran petrollerini ele geçirme hevesindedirler ve
ran’ı SSCB’ye ve Asya’daki

ngiliz kolonilerine saldırı için sava

alanı olarak

kullanmanın hesabını yapmaktadırlar673.
Öte yandan Nikolay A. Kozhanov’a674 göre; “ ran ve Almanya arasındaki yüksek
düzeyde i birli i, ara tırmacıları aldatmamalıdır. Bazı ara tırmacılar, ran

ahı'nın her

zaman Mihver Devletlere katılmaya hazır oldu unu zannettikleri için muhtemelen
yanılıyorlar.

Bu iki ülke arasındaki yakın temaslar, Tahran'ın bir Nazi uydusu olma

niyetiyle de il, basit ekonomik hesaplamalarla açıklanabilir. Her iki ülkenin de, kar ılıklı
ticari temas geli tirmede kendi çıkarları vardı. Buna ek olarak, Hitler’in güçlü ve otoriter
liderli i için ah'ın kendi ki isel sempatileri de rol oynamı olabilir. Ça da ları tarafından
belirtildi i üzere, bu ülke ile iyi ili kiler ran'ın çıkarlarına hizmet ediyorken, Alman
hükümetinin ideolojik doktrini ikinci sırada yer almaktaydı. Rıza ah, ran'ın vatanda ı ve
vatanseverdi. Dahası, Berlin'in güveni kötüye kullandı ını görünce, Alman nüfuzunun
yükseli ine direndi.

Örne in, ran polisi 1937 yılında, lideri daha sonra hapishanede

öldürülen, Nazi yanlısı bir ö renci grubunu tutukladı. 1940'da, o lu tarafından yayılmı
Nazi yanlısı propaganda yüzünden önde gelen bir Zerdü t, polis tarafından öldürüldü. O
dönem ran ajanları arasındaki tasfiyeler dikkat çekicidir. Dahası, ran polisinin zaman
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zaman, Alman istihbarat servisinin muhbirlerini tutukladıklarına dair bazı kanıtlar da
bulunmaktadır”675.
Alman orduları, 22 Haziran 1941 tarihinde Sovyet Rusya’ya girince, sava ın
çehresi de i mi ve Rusya da müttefikler safında yerini almı tır. Sovyetler Rusya’nın
müttefikler safında sava a dâhil olması ile ran’ın Almanya ile olan ili kileri yüzünden
ran’ın durumu sorgulanır olmu tur.676. ngiltere’nin, müttefikler tarafına katılan Sovyetler
Birli ine yardım edebilmesi için kullanabilece i tek yol, Bo azlar dı ında,

ran

topraklarından geçmektedir677. ran, Almanlar tarafından kontrol edilen bir ülke, Rusya
için yapılacak yardımlarda en kısa güzergâhtaki bir engel olarak görülmektedir.
Endonezya’nın Japonlar tarafından i galinden sonra ran’da çıkan petrol Müttefikler için
vazgeçilmez olmu tur678. Yeni Sabah Gazetesi’nin 11 A ustos 1941 tarihli nüshasında,
Emekli General Kemal Koçer, “Rusya’ya Yardım Meselesi” ba lıklı kö e yazısında,
müttefiklerin Ruslara yardım için güzergâh seçiminde kullanacakları yollar ile ilgili
a a ıdaki görü leri payla mı tır:
Orta ark’ın iktisap etti i nezaket ve ehemmiyet Basra-Ba dat
hattına müracaata mecbur etmi tir. Amerikan konvoyları da, Rusya’ya
yardım için ran cenup (güney) limanlarına ve gene ran üzerinden
geçirilmek artıyla kom u limanlara yana mak isteyebilirler. Ancak ran
öteden beri bu badirede tam bir bitaraflık siyaseti takip etmi tir. Bu
memleketin tarafsızlı ına dokunulmadı ı müddetçe orada bir geçit aranması
dü ünülemez. Tahran’da yapılan mü terek siyasal te ebbüslerin ne gibi bir
maksat güttü ünü ve nasıl bir netice alaca ını yakında ö renmek mümkün
olacaktır diyerek, ran’ın müttefikler tarafından i gal edilip edilmeyece inin
yakın zamanda açı a çıkaca ını belirtmi tir679.
Kemal Koçer’in yazdı ı gibi, ran’ın ngiltere ve Sovyetler Birli i tarafından ortak
i galinin planlanmakta oldu u haber ve kö e yazıları, Ankara’da tedirginli e neden
olmaktadır680. Nitekim Ak am Gazetesinin 30 Haziran 1941 tarihli nüshasındaki Sovyet
açıklamasına göre; Sovyetler Birli i ile ran arasındaki münasebetler dostane bir ekilde
devam etmektedir. Bu yüzden Almanların ran’a kar ı Sovyet tehdidi oldu u yönündeki
haberleri gerçek dı ıdır681. Fakat 3 Temmuz 1941 tarihli Cumhuriyet Gazetesine yansıyan
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“Orta arkta mühim bir de i iklik” ba lıklı haber ile verilen, Kuzey Afrika’da görev yapan
Gen. Wavell’in Hint ordusu kumandanlı ına tayini, artık ran’ın i galinin plan safhasından
çıkıp icra safhasına dönü tü ünün göstergesi olarak okunabilir682.
Churchill, Ortado u’da arttırılan ngiliz askerînin, Türkiye’yi elinde tutabilmesi
açısından fevkalade önemli oldu unu söylemektedir683. Nitekim 10 Temmuz’da Wavell
Londra’ya Avam Kamarası Savunma Komitesi’ne çekti i telgrafta unları söylüyordu:
“ ran üzerinden Rusya’ya elimizi uzatmamız zorunludur. ran hükümeti buna kolaylık
göstermedi i takdirde bunu yapacak bir hükümeti i ba ına getirmemiz gerekmektedir”684.
Sava devam ederken 1941 A ustosunda Türk basının merkezine oturan konu,
ran’daki Almanlar konusu olmu tur. ngiltere ve Rusya, Almanları bahane ederek ran’a
baskı yapmı lar, Almanlar da bunu protesto ederek, yapılanın ngiliz-Sovyet amaçlarının
ran’daki yansıması olarak görmü lerdir685. Yeni Sabah’ın 12 A ustos 1941 tarihli
nüshasında, “ ran’ın vaziyeti mühim” ba lıklı haberde Alman protestosu

u

ekilde

gündeme getirilmi tir;
“ ran’ın

vaziyeti

gittikçe

ehemmiyetini

arttırmaktadır.

ngiliz

ve

Rus

hükümetlerinin Tahran’a te ebbüste bulunarak oradaki Almanların çıkartılmasını
istedikleri haberi teyit edilmi tir. Di er taraftan dün verilen bir habere göre Almanlar da,
ran’daki Almanlar çıkartıldı ı takdirde Tahran’la siyasi münasebetlerini keseceklerini
bildirmi lerdir686.
Sava bir yandan devam ederken, Almanlar tarafından i gal edilen Sovyetlere,
ngilizler tarafından önerilen i birli i sebebiyle ran’a yapılan baskılar, yakında ngiliz ve
Rus birliklerinin ran’a müdahale edebilece i fikrini ortaya koymaktadır. Bununla ilgili
Almanya’daki siyasî çevrelerden alınan haberler, Ak am Gazetesinde yer almı tır687. ayet
ran’a bir müdahalede bulunulursa, 1941 yılının yaz aylarında, Türkiye, gerçekten de,
sava içinde bir ada haline gelecektir. Üstelik Sovyetler Birli i’nin, Kuzey ran’ı i gal
etmesi durumunda, Türk-Sovyet ortak sınırı daha da geni lemi

olacaktı688. ngiliz

hükümeti bu durumda Türkiye’nin korkusunu gidermeye çalı ır; ran’ın yalnızca oradaki
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ngiliz-Sovyet çıkarlarını emniyete almak ve erken davranarak Mihver’in ran’ı i gal
etmesini önlemek için i gal edilece ini, daha sonra ngiliz ve Sovyet birliklerinin ran’dan
çekilece ini, ancak bu çerçevede Türkiye’nin çıkarlarına hiçbir surette halel gelmeyece ini
belirtir689.
ran’daki Almanların sınır dı ı edilme haberlerinin en önemli konularından birisi
oldu u dönemde, Türk hükümeti de, askerî sı ınmacılar ve mülteci olarak gelebilecekler
için çe itli kararlar çıkartmı tır690. Çözüm olarak çe itli vilayetlerde devamlı gözaltına
tutulacak mülteciler için kamplar kurar. Kamp yerlerinin kinci Dünya Sava ı ba lar
ba lamaz acil ihtiyaçlar kar ısında belirlendi i ve faaliyete geçti i gözlemlenmektedir691.
14 A ustos 1941 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde “Türkiye ve ran Fena Günlere
Mü tereken Gö üs Gerecektir.” ba lıklı haberde müttefiklerin ran’ı i gali gündeme
geldi inden beri, Türk matbuatının yaptı ı dostane yayınlar için minnet duyguları dile
getirilmi tir692.
ran’ın Almanya ile yapılan i birli i çerçevesinde, hâlihazırda ya amakta bulunan
Alman vatanda ları konusu bir türlü nihayete erdirilememi tir. ran hükümeti ile tekrar
temas kuran ngiliz ve Rus yetkililer; ran’da ya ayan Almanların iki hükümeti fazlasıyla
endi elendirdi ini yetkili makamlara iletmi lerdir. Her iki ülkenin beklentisi bu konuyla
alakalı olarak ran hükümetinin fiili tedbirler almasıdır693. Aynı ekilde batı medyasında,
askerlik yapabilecek ya larda ço unlu unu erkeklerin olu turdu u, ran’ın ula ım ve yayın
sistemleri gibi kilit pozisyonlarda görev alan, i gale hazır 5–10 bin Alman’ın bulundu unu
iddia eden makaleler yayımlandı ı görülmektedir694.
22 A ustos 1941 tarihli Gloucestershire Echo gazetesinde yayımlanan “Time to
Act in Iran” ba lıklı yazıda; “ ran ile Anglo-Rus ittifakı arasındaki gerginli in zirve
yapmak üzere oldu u, ran’ın, Almanlar ya da müttefik kuvvetler yönünde bir tercih
yapmasının beklendi i de erlendirilmi tir. ran’ın, Alman uzmanlara ve askeri ahıslara
turist vizesi vererek kendi ülkesinde faaliyet ansı tanımasının, buna benzer Truva atı
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taktiklerinin eytani emellere hizmet etti i ve ran’ın da ileride Irak’ın geçmi te kar ıla tı ı
duruma dü ece i” yazılmı tır. Ayrıca devamında, “ ran içindeki bu dü manı temizlemek
için üstüne dü eni yapmamaktadır. ngiltere ve Rusya bu komplonun devam etmesine göz
yumarak aptallık etmi lerdir. Zamanının gelmesi beklenen ve ran’a kar ı yapılacak
harekâtın iki amacı vardır: Birincisi, Filistin ve ran’dan Hindistan’a kadar yapılacak
koridor, Rusya’ya ula tırılması gereken yardımlar için çözümdür ve Almanların zehirli
oyunları bitirilmelidir. kincisi ise, bu harekât sonucunda mparatorluk ile Kafkaslar
arasındaki münasebetler geli ecektir” eklinde tenkitler sıralanmı tır695.
Edwin M. Wright bir yazısında, ngiltere’nin ran i gali için üçüncü bir nedeni daha
oldu undan bahsetmektedir;
Bu i gal ngiltere için di erlerinden daha az belirgin ama ku kusuz
son derece önemlidir. ngilizler i gale kar ı Hindistan'ı güvenceye almayı
istemektedir. 1930 yılında, Gandi'nin sivil itaatsizli inden tedirgin olan
Lord Rothermere’nin belirtti ine göre; “E er imparatorlu un temel ta ı
Hindistan’ı kaybedersek, mparatorluk önce ekonomik, daha da sonra siyasi
olarak çöker.” Bu dü üncelerin ön plana çıktı ı ngiltere, Hindistan'ı
korumak maksadıyla kurulacak, ilk savunma hattını tutmak için ran
ordusuna güvenemedi. Hatta ran Devleti içtenlikle tarafsızlı a istekli olsa
bile, ran’ı bu i e zorlayamazdı. Böylece ngiltere, Kafkasya ve daha
güneyde sa ladı ı karakolları güvenlik altına almak için, kendi önlemlerini
almaya mecbur kaldı. Kafkasların güneyinde oldukça güçlü do al savunma
hatları vardır. lki Sovyet Rusya ile ran arasındaki sınırın genel çizgisini
i aretleyen Aras Nehri'dir. Güzergâhının ço unda Aras Nehri sarp
bo azlardan a a ı akar ve Bakü’nün güneyine yani Kafkaslara ula madan
önce Nahçıvan’da, Culfa’da ve Mugan ovasında bulunan sadece üç geçidi
vardır. Tüm kuzeybatı ran, vadiler arasından geçen dar yolları olan, 12.000
fit ve 14.000 fit’lere kadar yükselen sıralanmı da larla kesilmi tir. ran
Azerbaycan da ları, Kafkaslardan ba layıp Kuzey ran ve Quetta üzerinden
Belucistan boyunca bütün güzergâhı kontrol etmektedir. Almanlar harekete
geçse bile, kar yı ınları Mart ayına kadar kuzeybatı ran'da bütün yolları
tehlikeli yaptı ı için, böyle bir Alman saldırısı oldu unda ngiltere en
azından yedi ay geçmesi gerekti inden emindi696.
Mehmet Metin Ören ve Selçuk Alkın ise, ran Türkleri Hürriyet Hareketleri adlı
kitaplarında, i galin sebeplerinden biri olarak, Batılı müttefiklerin Rusya’ya yardım için
ran’ı seçtiklerini, Hazar demiryolunun en müsait güzergâh oldu unu fakat Rıza ah’ın

695
696

“Time to Act in Iran”, Gloucestershire Echo, 1941, August 22, s. 1.
Edwin M. Wright, “Iran as a Gateway to Russia.”, Foreign Affairs, Januarry, 1942, s. 371.

102
müttefiklerden büyük transit ücretleri talep etti ini belirtmektedir. Bu talebin üç büyük
devlet tarafından ran’ın i galine karar verilmesinde etkili oldu u iddia etmektedirler697.
Dı basında ran ile ilgili bu yorumlar yapılırken, Türkiye ile ilgili olarak, ngiliz
Hugessen’in, 23 A ustos’ta aldı ı bir bilgiye dayanarak, Do u Anadolu’dan ran’a bir
kamyon yolu açılarak ran’ın takviye etmeyi dü ündü ünü Londra’ya bildirir. ngiliz
Büyükelçi, “Askerî ata emizin kesin olarak teyit edilen bilgisine göre, Sovyet
büyükelçisinin Türkiye’nin ran’da bir harekâta giri ece ine dair korkuları varmı . Ben de
kendisine, Türk hükümetinin yapmakta oldu umuz i i be enmediklerini bildi imi
söyledim”698 eklinde bir rapor ileterek ngiltere’yi uyarma gere i duymu tur.
ran’daki geli meler ise, hem Sovyet hem de ngiliz hükümetleri tarafından dikkatle
izleniyordu. Sovyet hükümeti ran hükümetine, 1921 tarihli Sovyet- ran Antla ması’na
dayanarak Alman ajanlarının, hem Sovyet Rusya’nın hem de bizzat ran’ın çıkarlarına
dü man olan yıkıcı ajanlık ve suikast amaçlı faaliyetlerine son vermesini talep eden bir dizi
(26 Haziran, 19 Temmuz ve 16 A ustos 1941 tarihlerinde) nota verdi. Ancak, ran ahı
Rıza, Berlin’in kı kırtmasıyla Sovyet ve ngiliz hükümetlerinin taleplerine kar ılık vermeyi
reddetti. Bundan sonra ngiliz hükümetinin önerisiyle SSCB ve Büyük Britanya ran
topraklarının fa ist devletlerce kullanılmasının önlenmesi amacıyla birlikte önlem almaya,
özellikle de ran’a geçici olarak asker çıkarmaya karar verdiler.

galden önce SSCB

hükümeti ve ngiltere, ran’a yeni notalar gönderdiler699.
Vatan Gazetesi’nin 23 A ustos, Cumhuriyet Gazetesi’nin 24 A ustos 1941 tarihli
nüshalarında, ran’ın müttefik notasına verdi i cevabı müttefiklerin tetkik ettiklerini lakin
cevabın memnuniyet verici olmayaca ı üzerinde durulmaktadır. Ayrıca Vatan Gazetesi’nin
United Press’e dayandırdı ı haberde, ran’ın bir harekât sahası olmak üzere oldu u ve
Atlantik görü melerinde700 Roosevelt ve Churchill’in detaylı olarak bu konu hakkında
görü

alı veri inde bulundu u bildirilmektedir701.

ki liderin, aralarında

ran ve

Türkiye’nin de bulundu u, bazı stratejik yerlerin i gal edilmesi gerekti ini kararla tırdı ı
duyuldu unda, her ne kadar çe itli güvenceler verilse de Türkiye’nin müttefiklere kar ı
duydu u üphe artmı tır. Bu türden bir antla ma, Türkiye’nin müttefiklerin saldırısına
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maruz kalabilece ini gösteriyordu702. 63. Sovyet da piyade bölü ünün ke if unsurlarının
raporlarına göre, 25 A ustos 1941'de Türk askeri güçleri ran sınırında yo unla maya
ba lamı tır703. Moskova, Ankara’nın ran sınırına askeri birlikleri yı masını, olası bir
ngiliz-Sovyet planına ve i birli ine kar ı, bir Türk-Alman ortak askeri giri imi olarak
yorumlar704.
Ertesi gün, 24 A ustos 1941 tarihi, Türkiye için üzücü bir haberle ba lamı tır. Tüm
Türk basınında Tahran Büyükelçimiz Suat Davaz’ın vefat haberi ortak haber olarak yer
almı tır. O günkü Cumhuriyet Gazetesi, Büyükelçii Suat Davaz’ın, Tahran’da kalp
krizinden vefat etti ini kamuoyuna bildirmi tir. Büyükelçimizin kısa özgeçmi i ve
ki ili inin de konu edildi i haberin üst kısmında bir portre foto rafı kullanılmı tır705. 18
A ustos 1941’de rahatsızlanan Tahran Büyükelçimiz Suat Davaz 22 A ustos 1941 Cuma
günü saat on dolaylarında vefat etmi tir. Be doktorun verdi i rapor neticesinde ölüm
nedeni, kalp yetmezli i olarak kayıtlara geçirilmi tir. Büyükelçilik yetkililerinin ve ran
Dı i leri Bakanlı ı’nın vardı ı mutabakat ile cenaze, Erzurum yoluyla, Türkiye’ye
gönderilecektir. Ankara’ya da bu ekilde bildirilmi tir. Tam Büyükelçi Davaz’ın cenazesi
Türkiye’ye gönderilmek üzereyken, 25 A ustos 1941 günü, ran toprakları, kuzeyden
Sovyetlerin, güneyden

ngiltere’nin istilasına u ramı tır. Bu durumda, cenazenin

Tahran’dan Erzurum’a gönderilmesi kararı suya dü mü tür. Dı i leri Bakanlı ı, son
geli meler nedeniyle cenazenin Irak üzerinden gönderilmesi talimatını verir. Cenazenin
i gal bölgelerinden geçirilmesinin epey zaman gerektirmesi ve zaten küçük olan morgda
fazla kalamayaca ı anla ıldı ından Tahran dı ında bir türbede geçici bir mezar hazırlatılır
ve 30 A ustos’ta oraya defnedilir. ran’da ortalık biraz sakinle ince, 5 Ekim günü cenaze
geçici kabirden çıkarılarak büyükelçili e getirilir ve demiryolu vasıtasıyla Basra’ya, 8
Ekim’de Ba dat’a ve oradan stanbul’a gönderilir. Sonunda cenaze, 11 Ekim Cumartesi
günü saat 19.50’de Haydarpa a istasyonuna ula ır. Ertesi günü törenle topra a verilir.
Büyükelçi Suat Davaz, ölümünden 50 gün sonra vatan topra ına kavu abilmi tir706. Suat
Davaz’ın vefatından sonra Tahran Büyükelçili i bir süre bo kalır. 27 Ekim 1941’de,
Var ova Büyükelçisi Cemal Hüsnü Taray Tahran Büyükelçili i’ne atanır707.
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Ya anan i galin meydana getirdi i yeni durumda,

ran’da bulunan yabancı

gözlemcilere göre; ah’ın iktidardan ayrılmasının sadece zaman sorunu oldu u görü ü ön
plana çıkmaktadır. 1941 yılında bir ngiliz diplomat, Amerikalı meslekta ı ile sohbet
ederken “Rıza ah’tan kurtulmanın zorunlu oldu unu ve ah’ın elinde olanları a ırı ekilde
kullandı ını ve gitmesi gerekti ini söylüyordu”708.
2.3.6. Türkiye’nin ran’ın

galine Olan Tepkisi

25 A ustos 1941’de, Türkiye’nin kom usu ve Sadabat Paktı üyesi ran’ın Büyük
Britanya ve Sovyetler Birli i tarafından i gal edilmesi, Türkiye’nin güvenli ini do rudan
etkilemektedir. Bununla beraber

ran

ahı, kendisinden yardım bekledi i Türk

hükümetinin i gali sadece protesto etmesiyle yetinmek zorunda kalır709. 26 A ustos 1941
tarihli Türk basınında ran’ın i gali kendisine ilk sayfadan geni çe yer bulmu tur. Konuyla
ilgili olarak Ulus Gazetesi, ran’a girdiler ba lı ını kullanmı , ayrıca birinci sayfada, ah
Rıza Pehlevi, ngiliz General Wavell, ran haritası ve ran askerlerinin bir geçit resmini
yayınlamı tır710. Vatan gazetesi de “ ran
vermi tir.

ran’ın

i gali

gal ediliyor” ba lı ıyla haberi ilk sayfadan

esnasında girilen

bölgeler bir

ran

haritası

üzerinde

gösterilmi tir711. Yeni Sabah gazetesi ise, o sabah “ ngiliz ve Sovyetler ran’a girdiler”
ba lı ıyla çıkmı , devamında ise i galin üç koldan devam etti i bildirilmi tir712.
Cumhuriyet gazetesi bir ran haritası e li inde “ ran’a Yapılan Tecavüz” ba lı ını atmı tır.
Alt ba lıklarda ise, 25 A ustos tarihi itibarıyla, Rus- ngiliz kıtalarının ran’a girdi ini, ran
ehirlerinin bombalandı ını ve müttefiklerin mukavemetle kar ıla tı ını ön plana
çıkartmı tır713.
ran, Sovyetler ve ngiltere tarafından i gal edildi i zaman Büyükelçi Andrei
Smirnov ve ngiliz konsolosu Sir Reader Bullard, ran Ba bakanı Mensor’u saldırıdan
haberdar ettiler714. Buna ra men Müttefiklerin ran'a giri ine yönelik ran hükümeti
tarafından verilen ilk tepki, 25 A ustos 1941'de ran Ba bakanı Ali Mensor tarafından
Meclis'te yapılan açıklamadır. Bu açıklama, gayet ılımlı bir açıklamadır. Meclis, ran
Hükümetinin Müttefik Hükümetleri ile görü melerde bulundu unu ve sonuçları, Meclis ile
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payla aca ını bildirmi tir715. Ayrıca Türk dı politikasını yönetenler i galin altında yatan
sebepleri görmü tür. Bazı çevrelerde, bu harekât, Sovyet cephesi çöktü ü takdirde
Hindistan’ı koruyabilecek bir hat olu turma hazırlı ı olarak de erlendirilmi tir716.
skoçya’nın Dundee ehrinde yayınlanan 26 A ustos 1941 tarihli Dundee Courier
and Advertiser gazetesindeki, “The Entry Into Iran” ba lıklı makalede; Almanların ran’da
be inci kol faaliyetlerinde uzman birçok ajanı olup, bunlarla Rusların Kafkaslardaki ve
ngilizlerin de Hindistan’dan ran’a kadar olan alandaki birçok amacına sekte vuracaklarını
belirtmektedir. Ayrıca Almanların

ran koridorunu açarak Hindistan’a ula mayı

amaçladıklarını fakat Rus- ngiliz ortaklı ının bu plana çomak soktu unu ve Almanları
öfkeden deliye döndürdü ünü de eklemi tir717.

Nihayetinde,

ngilizler bu i galle

Hindistan’ı korumaya çalı maktadırlar fakat buna ra men Sovyetler ise,

ran'la

payla tıkları güney sınırlarını ve Bakü'nün ran sınırına yakın yerlerindeki petrol sahalarını
güvence altına almak istemektedirler718.
stiladan birkaç gün sonra ran yönetimi, Müttefiklerin ilerlemelerini durdurmak ve
hatta güçlerini geri çekmek için onları ikna etmeye çalı tılar. 28 A ustos'ta ran'ın Ankara
Büyükelçisi Anoshiravan Sepahbodi, Türk Dı i leri Bakanı Saraço lu'ndan arabuluculuk
yapmasını istedi. Türkler, ran’ın bu önerisini ngilizlere iletti, ancak ngiliz Dı i leri
Bakanlı ı herhangi bir arabuluculuk giri imine olumlu bakmadı. Aynı gün Londra’da ran
Büyükelçisi Muhammed Ali Moqaddam, Cadogan719 ile olası bir anla ma hakkında
konu tu ancak kar ılık bulamadı720. Rıza

ah, yönetiminin son günlerinde, monar isini

kurtarmak için ngilizlerle olan ba lantısıyla me hur, etkili bir siyasetçi olan Muhammed
Ali Furughi’ye ba vurdu721. Bunun hemen akabinde, Hitler Almanya’sı ile i birli i izleri
ta ıyan Ali Mansura hükümeti 27 A ustos’ta istifa etti ve iktidara Ali Furughi hükümeti
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getirildi722.

ran'daki

ngiliz konsolos Sir Reader Bullard, Furughi'yi destekledi ve

kendisini yetkili bir siyasetçi olarak gördü ünü bildirdi723.
Yirmi yıldır hükümet bütçesinin yüzde ellisinin harcandı ı Rıza

ah’ın ulusal

ordusu, i galcilere kar ı neredeyse hiç direnç gösterememi tir724. Konuyla alakalı olarak
Ak am Gazetesi’nin aldı ı ngiliz kaynaklı haberlerde de, ran ordusunun ciddi bir direni
göstermedi i ve harekâtın planlandı ı ekilde sürdü ü bilgisi verilmi tir. Bununla ilgili
olarak Almanya’nın yakla ımı ise basına; ran’a kar ı gerçekle en hadiseden ho nut
olmadıkları, dikkatle takip ettikleri fakat herhangi bir yardım vaatlerinin olmadı ı eklinde
yansımı tır725. Anglo-Rus i galinin devam etti i ortamda,

ah’ın ailesinin Isfahan’dan

tahliye edildi i de ö renilir726.
29 A ustos 1941 tarihli Cumhuriyet gazetesi ise; ngiliz kuvvetlerinin ran içlerine
do ru 160 kilometre, Sovyet kuvvetlerinin ise 80 kilometre ilerlemi
haberle tirmi tir727. Ar ivlere göre Rıza

oldu unu

ah, Rus ordusunun Tahran’a yakla tı ı bu

sıralarda, Furughi’yi Ba bakanlı a getirdikten ba ka, kızı E ref’in kayınpederi Ebrahim
Ghavam’ı, ngiliz elçili ine sı ınma alıp alamayaca ını ö renmek üzere ngiliz bakana
gönderdi. Bullard bu konuda ah’a güvence verdi.
30 A ustos’ta Tahran’da, karga a ve siyasi bozukluklara tepki olarak sıkıyönetim
ilan edildi. Aynı gün müttefikler, ran hükümeti tarafından derhal kabul gören oldukça
yumu ak artlarını sundular728. Müttefiklerin artları, Cumhuriyet gazetesinin 2 Eylül 1941
tarihli nüshasında “ ran Ba vekilinin Beyanatı” ba lı ıyla ele alınmı tır. Furugi Han,
mebusları umumi endi eyi teskine davet etmi ve ran’a bildirilen Sovyet- ngiliz artları
görü ülmü tür. Tam teferruatı bilinmemesine ra men üzerinde çalı ılan artlar unlardır:
“ ran’daki bütün Almanların

ngiltere’nin gösterece i bir yere nakilleri, petrol

sahalarındaki üretimin ara vermeden devam etmesi, Basra Körfezi ile Hazar Denizi
arasındaki demiryolu ve limanlarda, müttefiklere kolaylık gösterilmesi”729. Müttefiklerin
artları kabaca bu ekilde sıralanıyorken, müttefik operasyonun aktif safhası, 31 A ustos
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1941'de

ran hükümetinin direni ini durdurma kararını vermesi neticesinde sona

ermi tir730.
8 Eylül’de Sovyetler Birli i ve ngiltere temsilcileri ranlı temsilcilerle, Sovyet ve
ngiliz askerlerinin ran topraklarında konu lanmasını onaylayan bir antla ma imzaladı.
ran hükümeti, Hitler Almanya’sı ile mücadele davasında, Rusya ve ngiltere’ye zarar
verecek hareketlerde bulunmamak, ayrıca müttefik devletlerin askeri yüklerinin ran
üzerinden ta ınmasına yardımcı olmak yükümlülü ünü üstlendi731.

ran’daki ortam,

antla manın bütün maddelerinin uygulanmasına engel oldu. Antla madaki Rusların ve
ngilizlerin yararına olan hususlar eksiksiz bir ekilde uygulanırken, ran'ın çıkarlarını
ilgilendiren ve ran ulusunun ekonomik hayatını korumak üzere ellerinden gelen çabayı
göstermelerini öngören (Antla manın yedinci bölümü) maddelerine, müttefikler tarafından
uyulmadı732.
9 Eylül’de Hugessen, Türkiye’de

ngiltere’ye kar ı so uk bir hava esti ini

Londra’ya bildiriyordu. Bunun Türk kamuoyunda ngiltere aleyhinde yazılan haberlerin bir
sonucu oldu unu belirtmi , Almanya’nın bu fırsatı kaçırmadı ını ve ran ile Türkiye’nin
benzerliklerinden bahsedip, sıranın Türkiye’ye geldi ini kamuoyuna yaydı ını iletmi tir733.
Uzun süredir gündemi i gal eden ran’da bulunan Almanlar konusunda, sonunda 13
Eylül 1941 tarihinde müttefiklerin arzu etti i ekilde bir adım atılmı tır. Ekserisi Tahran’da
ya ayan Almanlardan 200 tanesi ran’ın güneyinde bulunan Ahvaz kentine, 50 tanesi de
Sovyetler Birli i’nin kontrolüne girmi bulunan Kazvin’e gönderilmi tir. ran polisinin sıkı
koruması altındaki özel trenlerle sevk edilen Alman vatanda larından ngiliz kontrolüne
verilenlerin daha sonra Hindistan’a sevk edilecekleri dü ünülmektedir. Diplomatik
dokunulmazlık sahibi olan Almanların ise, karayolu ile Irak’a, ardından tren yolu ile
Türkiye üzerinden ülkelerine dönmeleri planlanmaktadır734.
ran

ahı Rıza Pehlevi’nin, ran tahtından, büyük o lu Muhammed Rıza lehine

feragat etti ine dair haberler 17 Eylül 1941 tarihli Türk basınında, ran ile ilgili ortak haber
olmu tur. Ak am Gazetesi haberi ilk sayfada, Rıza
730
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vermi tir. Ak am Gazetesi bu haberi man etten verirken, ah Rıza Pehlevi ve yeni ah
Muhammed ile e inin portrelerini kullanmı tır. Aynı haberi Cumhuriyet Gazetesi, “ ran
ehin ahı feragat etti” ba lı ı ile ve yeni ahın tören üniformalı bir foto rafını kullanarak
yine man etten servis etmi tir. Ulus gazetesi ise, ehin ah’ın feragatinin “ ran’da ahin ah
tahtından feragat etti” ba lı ı ile ve yeni ahın üniformalı bir foto rafı ile yayınlamı tır735.
Basına yansıdı ı ekliyle, Rus ve ngiliz baskısı sonucu tahttan feragat eden ah’ın yerine
o lu, 22 ya ındaki Muhammed Rıza, Mecliste yemin ederek, anayasa ve ülkeye sadakat ve
Meclis'in kabul etti i yasalara uyma sözü verdi736. Hayatın azizli ine bakın ki; 1925’te
di er bir ngiliz askeri darbesiyle Kaçar Hanedanı la vedilerek, Rıza Han ran ahı ilan
edilmi ti. 1941 yılının A ustos ayında ran’ın Müttefikler tarafından istila edilmesinden
sonra Eylül 1941'de görevinden alındı ve bir ngiliz gemisinde ve ngiliz korumasında
ran’dan ayrılmak zorunda kaldı737. Ancak ngilizler, ah’ın Bombay’da kıyıya çıkmasını
engellemi ler ve kendisinin Japonya’ya gitme iste ini de reddetmi lerdir. ngilizlerin
gözetimi altında Maurutius Adası’na sürülen Rıza ah, 1942 ilkbaharında geçirdi i a ır
hastalık üzerine Güney Afrika’nın Johannesburg ehrine götürülmü tür. Burada hallinden
üç yıl sonra 26 Haziran 1944’te vefat etmi ve cenazesi bilahare ülkesine getirilmi tir738.
Eylül ayının sonu gelmesine ra men, ran’da bulunan Almanlarla ilgili haberler
Türk basınında hâlâ son bulmamı tır. ranlı yetkililerce 400 Almanın ngilizlere, 60
Almanın da Sovyetlere teslim edildi i haberleri basına yansımasına ra men, 150 civarında
Almanın, hâlihazırda ran’da bulundu u haberleri de çe itli gazetelerde yer almaktadır.
Ayrıca, yeni ahın ülkede hem parlamento da hem de genel yönetimde birtakım ıslahatlar
yapmayı planladı ı gibi bilgiler de, satır aralarında geçmektedir. Siyaseti aktif bir ekilde
yürütme pe inde olan yeni

ahın, çok yakında ülkesinde bulunan tüm diplomatlara bir

davet verece i ve bu davetin aynı zamanda ah Muhammed Rıza’nın müttefiklerce kabul
gördü ü izlenimi olu turaca ı da haberle tirilmi tir. Ayrıca Ak am Gazetesi ran’da
bulunan Japonların da ülkeyi terk etmeye hazırlandıkları haberini alt ba lıklarda
vermektedir739.
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Cumhurba kanı smet nönü 1 Kasım 1941’de meclisi açı konu masında, son
geli meleri tahlil ederken, ran’ın i galine de de inmi tir.
Saygıde er Arkada lar!
Son toplantımızın ba ından beri vukua gelen ihtilatlar sayılamayacak
kadar çoktur. Balkan olaylarıyla ba layan hareketler, Irak ve Suriye’deki
geli melerle batı ve cenup kom ularımızı muharebe ve i gal alanı haline
koydu ve birdenbire bir dev adımı atarak Alman-Sovyet silahlı ihtilafını
meydana çıkardı. Böylece imal kom umuzda harbin yangınları içine
girdikten sonra, di er kom umuz ran i gal faciasını gördü.
Memleketimizi bu kadar yakından alakalandıran askeri hareketler,
bizim uyanıklı ımızı son derece arttırmı ve taahhütlerimize ve
dostluklarımıza sadakat çerçevesi içinde erefimizi ve emniyetimizi koruyan
sulh arzusu, siyasetimizin mesnedini te kil etmi tir.”740
eklinde meclise hitap eden Cumhurba kanı nönü, daha önce altına girilen taahhütlerin ve
dostlukların dayanak noktasını barı ın olu turdu unu ve bunun da ülkenin emniyetini
koruyan yegâne unsur oldu unu vurgulamı tır.
1942 yılının ba larında, i galin iyi bir görüntü vermemesinden dolayı Sovyet Rusya
ve ngiltere 29 Ocak tarihinde ran’la bir ittifak antla ması imzaladılar. Dayatılan bu
ittifakla güya ran, Sovyet ve ngiliz askerlerinin topraklarında bulunmalarına ve Sovyetler
Birli ine yapılan yardımın kendi topraklarından geçmesine izin vermekteydi741. Türkiye
ise 1941 yılı sonlarında, Mihver devletleri tarafından, kuzeyden Rusya, batıdan Balkanlar
ve Ege Denizi, güneyden Do u Akdeniz, müttefikler tarafından ise, do udan ran ve
güneyden Irak ve Suriye ile çevrilmi , sava a henüz katılmamı bir ada durumundaydı.
Sava , Türkiye’nin bütün sınırlarında sürüyordu. ABD’nin de sava a giri i ile bir Alman
zaferi ihtimali hayli azalmı tı742. Türkiye’nin bu ortamda ran’ın i galine kar ı Müttefikleri
kınamak ve ran’a basın yoluyla destek vermekten ba ka bir harekette bulunmadı ı
görülmektedir.
2.3.7. Türkiye’de Turancı Akımlar
Charles W. Hostler Turancılı ı “Türkçe konu an bütün halkların siyasi ve kültürel
birli ini sa lamayı amaçlayan bir hareket” olarak tanımlar. Turancılık Rusya’da ortaya
çıkmı ve orada yayılmı tır. Kurucusu smail Gasprinski’dir (Gaspıralı)743. Gaspıralı’nın
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ilk amacı ise, “ilgisizlikten cehalet uykusuna dalmı Türklü ü uyandırmak ve aya a
kaldırmaktı” ve uyandırmak istedi i topluluk Osmanlı Türkiye’sinde ya ayan Türkler
de il, aksine Rus idaresi altında zorluk çeken Türklerdi744. Bu hareket ortaya çıktı ı
Rusya’da baskı görmeye ba layınca, milliyetçili in uyandı ı Türkiye’ye kayar ve orada
Jön Türklerden büyük ilgi görür. Birinci Dünya Sava ı da Turancılara fikirlerini uygulama
fırsatı verir. Turancılar, sava ın ba larında emellerine Panislamizm üzerinden ula mak
isterler. Ancak Halife’nin “Cihat” ça rısı Müslümanlardan pek destek görmez. Bunun
üzerine Panislamizm terk edilerek, Turancı fikirler üzerinde yo unla ılır. Bu sebeple Orta
Asya’nın de i ik bölgelerinde büyük isyanlar çıkartılır. Azerbaycan ba ımsızlı ını ilan
eder. Birinci Dünya Sava ı’ndaki yenilgi Türkiye’yi Anadolu ile sınırlar745. Anadolu’da
Atatürk döneminde ırkçılık ve Turancılık, göçmenler ve Türk aydınlarına mahsus bir olgu
olarak kalır. Turancılık faaliyetlerine bu çerçeveden bakınca üç faktörün bu faaliyetlerde
etkili oldu u görülmektedir. Birincisi Türkiye’ye göç eden dı Türkler. kincisi, Türk
aydınları ve son olarak da Almanya’nın 1930’lardan sonra güçlenerek Türkiye’de yaptı ı
propagandalardır746.
Bu üç faktörden özellikle Almanya’nın, Sovyetler Birli i’ne saldırmasından sonra,
Türkiye’yi sava ta kendi safına çekebilmek amacıyla Turancı akımlara destek verdi i ve
bu ekilde Türkiye üzerinde baskı kurmaya çalı tı ı görülmektedir747. Almanların, Kırım
gibi, Türklerin ya adıkları bölgelere girmeleri ile birlikte bu halklar propaganda aracı
olarak kullanılmı tır748. Almanya’nın Türkiye nezdinde Turancı akımları ön plana
çıkarmasında iki neden bulunmaktadır. Birincisi, Sovyetler Birli i topraklarında ya ayan
Türk kökenlileri kendi safına çekerek onları kendi orduları yanında sava a sokmak, ikincisi
ise, Türkiye’ye Sovyetlere kar ı sava kararı aldırmaktı749. Bunun için Papen750, hükümet
düzeyinde de Turancı hedefler lehine giri imlerde bulunur. Saraço lu ile yaptı ı bir
görü mede, ngiliz-Sovyet ittifakından sonra artık Türkiye’nin gerçek niyetini açıklaması
gerekti ini söyler. Saraço lu cevaben Türkiye’nin Bol evizm’in yok edilmesinden hayati
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çıkarı oldu unu, bununla beraber Almanya’nın operasyonlarının ilerlemesini bekledi ini,
Türk halkının, özellikle de gençli in milliyetçi oldu unu ve hükümetin bunu dikkate
alması gerekti ini, Kırımlı ve Azeri Türklerle görü tü ünü, onların bu yönde kendisine
ça rıda bulundu unu belirtir. Bu görü meden sonra Papen Alman Dı i leri Bakanlı ına,
Turancı hedefleri gerçekle tirme fırsatının de erlendirilmesini tavsiye eder751.
kinci Dünya Sava ı’nın ba larında Türkiye’de Turancılık akımlarıyla ilgili
kıpırdanmalar sezilmektedir. Mithat Atabay’ın yaptı ı çalı malara göre, Türkiye’de bu
konuyla ilgili ilk faaliyetlere Zeki Velidî Togan ba lamı tır ve önderli ini de üstlenmi tir.
Togan’a göre; Almanların eliyle olu turulacak Orta Asya’daki Türk birli i,
Türkleriyle de birle ti i takdirde, Türklerin böyle bir birli i Hindistan’daki

ran
ngiliz

egemenli i için de tehlike yaratabilecektir. Kurulacak Do u Türk devletinin merkezi
Türkistan olacaktır. Aynı zamanda Togan, Türkistan’ın gerçekle tirilmesinin mümkün
oldu unu belirtirken, belirli bir Sovyet dü manlı ı da yapmaktadır. Bu da Almanların
Türkiye’de bu harekete destek vermelerinin amaçlarından biridir752.
Almanlar, Türkiye üzerine bu planları yaptıkları sırada, Turancı akımların etkisiyle
ran'daki etnik Türklerin durumu Türk siyasi ve askeri seçkinlerin gündemine girmi gibi
görünmektedir. Bir grup toplantısında, Dı i leri Bakanı ükrü Saraço lu'na Cumhuriyet
Halk Partisi milletvekilleri tarafından “ ran'da

ah rejimi eliyle ranla ma ve ezilmeye

maruz bırakılan Türkler için, hükümet tarafından herhangi bir inisiyatif alınıp alınmadı ı”
sorulur, Saraço lu, bu soruya “sava a girmeden de ran'daki Türkleri dikkate almamız
do aldır” eklinde cevap verir. Zamanın önde gelen CHP milletvekillerinden Faik Ahmet
Barutçu, “Saraço lu'nun endi esi haklıdır, Südetler'in Almanya için önemi ne ise, ranlı
Türkler de bizim için aynıdır. Duygularımızı açıkça ifade etmekle yetinmemeliyiz,
ran'daki Türklerin ulusal fikir ve eylemlerini de güçlendirmeliyiz.” eklinde Saraço lu’na
destek vermi tir753. kinci Dünya Sava ı devam ederken, kabinede bu ekilde Dı Türkler
ile ilgili hassasiyetlerin olu tu una zaman zaman ahit olunmaktadır754.
ran’ın i galinden sonra Türkiye- ran ili kileri bir nevi askıya alınmı tı. Bu
dönemde bir takım kararları alabilmek için daha çok ngiltere ile muhatap olunuyordu.
Turancı akımların etkisiyle, Basra körfezi civarlarında ya ayan Ka kay Türklerine yönelik
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ngiliz baskısının sona erdirilmesi maksadıyla ngiltere ile temasa geçildi. ngilizler,
Ka kay Türklerini Alman yanlısı olarak tanımlıyorlar ve denetimleri altına almak
istiyorlardı. kinci Dünya Sava ı sırasında Almanların etkisiyle öne çıkan Turancı akımlar
nedeniyle Türk hükümeti dı

Türklerin kaderiyle ilgilenme gere i duydu. Ankara

hükümetinin Ka kaylara ili kin bu giri imi, “ba ka bir devletin içi lerine karı ma pahasına
dı Türklerle ilgilenme” niteli i nedeniyle Türk politikasında ciddi bir sapma olayıdır755.
Ankara Hükümetinin ilgisine bu kadar mazhar olan Ka kaylar kimdir? Tarihimizde
kimi Türk boyları, boy adlarını sahip oldukları hayvanların renklerinden almı lardır.
Ka kaylar da bu gelene e uymu olan boylardan biridir. “Ka ka” kelime kökünden
türetilen “Ka kay” kelimesi, Türkçede sı ır, koyun, at gibi hayvanların bazılarının
alınlarında bulunan akıtma manasındadır. Aynı zamanda Ça atay Türkçesinde parlak ve
yi it manasına gelmektedir. Boy halkının alnı beyaz lekeli atlara binmelerinden dolayı
Ka kaylar olarak anılmı lardır. Ka kayların kökeni ile ilgili olarak anlatılan bütün
rivayetlerden ba ka, Ka kay lhan’ı Nasır Han ve karde i Malek Mansur’un söyledikleri
gibi, ara tırmacıların da genelde kabul etti i görü , Ka kayların bir O uz boyu oldu udur.
Do u Türkistan’da Ka gar civarında ya arlarken On kinci yüzyılda Cengiz Han’ın
harekâtına katılarak Kuzeybatı ran’a yerle mi lerdir. Uzun bir müddet Azerbaycan
bölgesinde ya adıktan sonra, On Altıncı yüzyılda u anki yurtları olan Fars eyaletine göç
etmi lerdir756.
Tasviri Efkâr gazetesinde, Muharrem Feyzi Togay’ın, “Azerbaycan Cumhuriyeti ve
Azeri Türkleri” adlı yazısından sonra, Da ıstan ve Tataristan hakkında da verdi i bilgiler,
Cumhuriyet gazetesinde ise, Gökgöl’ün, Sovyetler Birli i’nde 32 milyon Türk’ün
ya adı ını hatırlatması, yine Tasviri Efkâr gazetesinde, Kandemir’in, “Enver Pa a
Rusya’da”757 gibi makaleleri ile Azeri milliyetçileri tarafından yazılan bro ürler ve Türk
kamuoyunda yapılan tartı malar neticesinde hükümet, bu gibi grupların kaderi ile
ilgilenmek durumunda kaldı. Yüzlerce Azeri ö rencisine Türkiye'de e itim için hibe verme
kararını takiben, Ankara'nın ngilizler tarafından Alman yanlısı gibi görülen, Ka kay
kabilesinin Türkiye'ye ( ngiliz ve ran zulmünden korunması için) göç ettirilmesi talebi ve
Türk büyükelçisinin ran toplumunun Alman yanlısı kesimleriyle olan temasları ran
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hükümetinin yanı sıra müttefikler açısından yeni üpheler uyandırdı. ranlı devlet adamları,
bu giri imleri Türkiye'nin kamu politikasının bir devamı olarak görme e iliminde
oldular758.
Türklerin, Ka kay Kabilesini göç ettirme ile ilgili taleplerine sebep olan olaylar u
ekilde cereyan etmeye ba lamı tır: 1941 yılında ngilizler, sfahan’da, bir Alman casusluk
ebekesini açı a çıkararak da ıtır. Bunların arasında Schulze ismindeki bir Alman, karısı
ve arkada larıyla beraber Ka kayların arasına kaçmı tır. Olaylar, Ka kayların bu ki ileri
teslim etmeyi kabul etmemeleri sonucu daha da büyür, ran hava kuvvetlerine ba lı uçaklar
Ka kayların ya adı ı bölgeleri bombalar759.
Ka kaylar ile ilgili olan meselenin aslını, zamanın Tahran Büyükelçisi Cemal
Hüsnü Taray, 1963 yılında Cumhuriyet Gazetesi’ndeki kö esinde “Yakın Tarihten Gizli
Kalmı Bir Yaprak” ba lı ıyla üç bölüm halinde kaleme aldı ı anılarında u ekilde dile
getirmi tir:
Tahran’a Büyükelçi olarak gönderildi im 1942 senesinde Rus,
ngiliz, Amerika ran’ı i gal etmi lerdi. ehin ah Pehlevi tahtından alınmı ,
Cenubi Afrika’ya sevk edilmi ti760. ran’a ilk defa gitmiyordum.
ehin ah’ın memleketimizi ilk ziyaretinden sonra mparatorluk zamanından
beri ran’la aramızda sürüklenip giden karı ık ve mühim meseleleri dostluk
ve karde lik çerçevesi içinde halletmek üzere 1936’da Tahran’a
gönderilecek heyetin ba kanlı ına hükümetçe namzet gösterilen Sayın
Hasan Saka yerine Atatürk yüksek teveccühleriyle beni seçti. Dört ay
ran’da kaldım. Bütün anla mazlıkları ve askıda kalan meseleleri
kar ıla tı ım birçok zorluklar içinde münasip hal ekillerine ba ladık.
Ka kayları saran silahlı kuvvetlerin ba ına ran generali olarak eski
Kaçar prenslerinden dostum Cihanbani tayin edildi. iraz’a hareketimden
evvel davetim üzerine Sefarete geldi ve bir buçuk saat konu tuk. Cihanbani
asıl hareketin ngiliz Ata emiliteri tarafından idare edildi ini, kendisinin
asker oldu u için aldı ı emirleri yerine getirmekten ba ka yola
gidemeyece ini, ancak hükümetten “bu i in sulh ile halledilmesi” yolunda
bir emir alırsa silah patlatmadan Ka kaylarla anla abilece ini söyledi.
Bunun için derhal ran Dı i leri ile görü meliydim.
Hariciyede gece on ikilere kadar çalı an Dı i leri Nazırı Saad’i
hemen görmeye gittim. Meseleyi uzun uzun görü tük. Söylediklerimi
kendisine yazı ile verirsem böyle bir kararın Vekiller Heyetinden daha
çabuk alınaca ı fikrinde bulundu. Zaman dardı. Ankara’ya yazıp cevap
alıncaya kadar 150 bin ki ilik Türkçe konu an bir a iret tamamen yok
edilmi olabilirdi. Zaten elçinin mühim vazifesi böyle anlarda mesuliyeti
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üzerine alarak karar vermekti. Saad’e bunu hükümetim namına de il,
ahsım namına ran’ı hakikaten seven ve sevdi ini birçok hareketiyle ispat
etmi olan bir dost sıfatıyla yazabilece imi söyledim. Onu da kabul etti.
Hemen ça rılan bir kâtibe o anda dü ündüklerimi dikte ettim.
Yazdırdı ım, imzamı ta ıyan ahsi oldu unda ısrar etti im Fransızca
muhtıranın hülasası udur: “A iretlerin birbirleri aleyhine devlet eliyle
silahlandırılmasının devlet mefhumu ile uzla madı ını, devletin tamamiyeti
aleyhine olmayıp mahalli bir takım isteklerden ileri gelen kalkınmaların,
ran müttefiklerinin emniyetini ve ran vatanda larının haklarını en son çare
olan devletin silahlı kuvvetlerine müracaat etmeden sulhen yatı tırılması
çarelerine tevessül etmenin ran’ın yüksek menfaatlerine daha uygun
dü ece ini herhangi bir resmi sıfatla de il, sırf ran’ı çok seven bir dost
olarak mütalaa etmekteyim”761.
Vekiller Heyeti ertesi sabah ö leden evvel General Cihanbani’ye
“silah kullanmadan evvel ihtilafın sulhen halledilmesi vasıtalarına müracaat
edilmesi” emrini verdi.
Kabine tarafından General Cihanbani’ye verilen emirden iki gün
sonra ak ama do ru Ka kai a iret reisinin Tahran’a geldi i ve bizimle
Sefarette de il ba ka bir yerde konu mak istedi i haberi verildi.
Ate emiliterimiz rahmetli Naci Okay’la birlikte Tahran’a on be kilometre
uzaklıktaki yazlık Sefaret binamızda Hüsrev Ka kay’ı kabul ettik762.
Yirmi iki ya ında bu kahraman delikanlı bize evvela ya lı gözlerle
ve temiz Türkçesiyle “Babamız ilk defa evlatlarıyla ilgileniyor, minnettarız.
General Cihanbani bize her eyi anlattı ve beni askeri tayyare ile buraya
gönderdi. Emirlerinizi almaya geldim.” dedi.
Bütün vaziyeti kendisinden dinledik. Ve kendisine “Alman
casuslarını ngilizlere teslim edeceksiniz ve ngilizlerin bütün istediklerini
yapacaksınız.” dedik. Tereddüt etmeden “bize sı ınanları hayatımız
pahasına olsa da teslim edemeyiz. Bu a iretin namusudur. Bu i i a iret reisi
anamıza danı mamız lazımdır.” cevabını verdi. Anasının Tahran’a gelirken
ne talimat verdi ini sordum. Türk pa ası ne derse onu yap emrini vermi . O
halde size sı ınanları elimizle teslim etmeyin. Fakat kendilerine
hudutlarınızdan hemen çıkmalarını söyleyin. “Bu da benim emrimdir.
Yoksa bütün a iretinizle birlikte öleceksiniz.” dedim. Ve ngilizceyi güzel
konu an bu gence ertesi sabah do ruca ngiliz Sefaretine giderek Sefirin
ileri sürece i artları, sı ınanları teslim etmeye ait kaydı ileri sürerek kabul
etmesini ısrarla söyledik. Ve nihayet kendisini ikna ettik. O gün ö leden
sonra Hüsrev Ka kay Sefarete geldi. Yine Ate emiliterimizle birlikte
kendisini kabul ettik. ngilizlerin bütün istediklerini, sı ınanları
hudutlarından çıkartmak artıyla kabul etti ini ve tam bir anla ma içinde bir
protokolü imzaladı ını anlattı.
Bu protokol gere ince ngilizler tayyare karargâhıyla birlikte
istedikleri her yeri i gal edecekler, Ka kaylar silahlarını teslim edecekler ve
güney imendifer hattının emniyetinden de mesul tutulacaklardı. Böylece
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150-160 bin ki i ölümden kurtulmu ve kan dökülmeksizin
müttefiklerimizin de bütün istedikleri sa lanmı oluyordu”763.

ngiliz

Bu olaydan sonra Büyükelçimiz Cemal Hüsnü Taray, ngiliz Sefiri tarafından
ran’ın iç i lerine karı tı ı bahane edilerek Türkiye’ye ikâyet edilir. Büyükelçi Taray,
çi leri Bakanlı ından a ır bir mektup alır. Bu mektup neticesinde ngiliz Büyükelçili ine
detaylı bir açıklama yapması istenir. Lakin ran hükümeti, yine de Ka kayların bir
bölümünü ba ka bölgelere sürmü tür764.
Bu sırada 1943 yılında, Tahran’da bir Türk lisesi açılması gündeme geldiyse de;
zamanın milli e itim bakanı Hasan Ali Yücel tahsisat yoklu undan dem vurarak, oradaki
soyda larımızla irtibata geçme fırsatını tepmi oldu. 1943 yılının bahar aylarında, Rıza
ah’ın tek taraflı kararıyla toprakları ellerinden alınan Ka kaylar tekrar ayaklandılar.
1943’ün yaz aylarında Samiram Kalesi’ni ele geçirdiler. ran hükümeti ile bir anla ma
yaptılar. Yapılan anla ma ile birlikte, Elbruz Da larındaki yaylaklarına yeniden
döndüler765.
ran’da ah rejimi eliyle devam eden ranla tırma eylemlerinin bir sonucu olarak,
Rıza

ah’ın ilk icraatlarından biri, Farsçayı ran’ın resmi dili ilan ederek di er dilleri

yasaklaması olmu tur. Di er icraatında ise ana hedef Azerbaycan oldu. Azerilerin Türk,
konu tukları dilin Türkçe olması, farklı kültürleri, Me ruiyet ve Azadistan766 deneyimleri
nedeniyle,

ah tarafından Azerbaycan, her an çıbanba ı olabilecek bir eyalet olarak

görülmekteydi. Tahta geçtikten sonra, Azerbaycan’ı ve Azerbaycanlıları ekonomik, sosyal
ve kültürel yönden mahvetmek için elinden geleni yaptı. Her iki ah’ın da Azerbaycan’a
olan kindar yakla ımları, Azerbaycan Türkleri üzerinde büyük etki yapmı ve onların
inadına dillerine ve kültürlerine dört elle sarılmalarına yol açmı tır767.
ran’da Azerbaycan Türklerine kar ı böyle bir önyargı varken ve sık sık mecliste
Azerbaycan ile ilgi tartı malar ya anırken, i galden hemen sonra Azerbaycanlı ran Meclisi
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üyeleri, ran hükümetini Güney Azerbaycan'ın çıkarlarını göz ardı etmekle suçladı.
Bakanlar, Azerbaycan için belirlenen fonların tasarlandı ı gibi harcanmadı ını
vurguladılar. Ba bakan Foroughi, parlamento üyeleri ile görü

birli ine vardı ve

Azerbaycan'ın ihtiyaçlarını kar ılama çabalarını uygulamaya söz verdi. Foroughi,
“Azerbaycan’ın ran'ın önemli bir parçası oldu unu ve her zaman önemli konuların
çözümüne öncülük etti ini” vurguladı. ran basınında, Azerbaycan'ın ran devletinin
geli mesindeki önemini vurgulayan yazılar yayınlandı. Bu makalelerden biri de Tahran
gazetesi Kushes’e aittir ve Kushes’te;
Azerbaycan'dan garip ve kötü haberler alınmaktadır. Halk, istifa
eden ah'ın, halka inanılmaz acılar çektirdi ini söylemektedirler. Çok acılar
çeken bu halk, artık ho nutsuzluklarını, merkezî iktidara ve merkezdeki
yetkililere kar ı itaatsizlikle ifade etmektedir. Artık Azerbaycan'da mutlu
olmayan bu halk, ran’dan ayrılmaya hazır. Sevgili Azerbaycanlılar! Biz,
ran'ın tüm halkları, herhangi bir ayrım yapmaksızın birle tik. ran'ı bugün
var eden cesaretimiz ve kahramanlı ımızdır. Dü manları püskürten ve ran
için kan döken sizlersiniz. öhreti ran'a getiren sizlersiniz ve bugün biz, bu
sebeplerden dolayı Azerbaycan'ı seviyoruz, eklinde ortalı ı yatı tırmaya
yönelik bir yazı kaleme alınmı tır.
Lakin bu tip yayınlara ran Azerbaycan'ında artık pek itimat edilmemektedir.
Sovyet raporlarında, basında bu gibi makaleler yayınlanmasına ra men, “Tebriz yazarları
ve yerel gazeteciler öfkelidirler ve kendilerine dün Turkakhar (Farsçada E ek Türkler)
eklinde isim takan ikiyüzlüler, bugün göklere yükseltmeye çalı maktadırlar.” eklinde
tepkiler geldi ine yer verilmi tir768.
Tahran gazetelerindeki bu yayınlara benzer yayınlar Türk basınında da, boy
göstermeye ba lamı tır. Örne in, ünlü Turancılardan Ru eni Bey’in, 1923 yılında stanbul
Türk Oca ı’nda “ ran Azerbaycan’ı” üzerine verdi i konferans, “Yeni Mecmua”da
yayınlandı769. Ekim 1941'de Yeni Sabah ve Cumhuriyet gazetesi bu konuyla ilgili çok
sayıda makale yayınladı. Türk yazar ve yayıncı Hüseyin Cahit Yalçın, Cumhuriyet’te ran
hükümetinin Türklerin çıkarlarına kar ı mukavemet gösterdi ini ve onlara kar ı eytani bir
tutum içine girdi ini yazdı. Yorumun devamında;
Türkler, e itim alanlarında ranlılarla e it yasal haklara sahip
olmadıklarından, dil ve kültürlerinin, ranlılar tarafından ezilmesine kar ı
kayıtsız kalmaya hakkımız yoktur. Parlamento ran'da yeni kuruldu unda,
Türkçe konu maya izin verilirdi. Arkada ımız Foroughi, bir zamanlar
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ran’ın Ankara Büyükelçisiydi, fakat imdi ise Ba bakanlık görevini
üstlenmi tir. Onun yaptı ı ilk i Mecliste Türkçeyi yasaklamak olmu tur,
eklinde bir tepkisi vardır.
Bu tip makalelerin artmasıyla, Tahran'ın kitle ileti im araçlarında bir anti-Türk
kampanyası ba latıldı. ran gazeteleri, “Türkçenin”, ran nüfusunun küçük bir bölümünün
dili oldu unu iddia etmeye ba ladılar. ranlı Türkler ranlıydı ve tüm yasal haklarını
kullanıyorlardı. Türkçe konu an ranlıların u an ikamet etti i alan, daima ran'ın özü
olmu tur. Ülkenin tüm ranlıları ba layan kendi devlet dili vardır. Bu gazeteler, Azerilerin
çok eski zamanlardan beridir ranlı oldu unu ve on altıncı yüzyılda Azeri dilinin Azerilere
zorla ö retildi ini ispatlamaya gayret gösterdiler770.
Türk ve ran basın yayın organları arasındaki kar ılıklı atı malarda, Ru eni Bey
kadar ses getiren bir di er isim ise San’an Azer’dir. San’an Azer’in 1942 yılında basılan
“ ran Türkleri” isimli kitabı, yayınlandı ı dönemde Türkiye ve ran’da popüler olmu tur771.
Fakat hem ran hem de Sovyetler Birli i aleyhine ifadeler ta ıyan bir kitabın, Türkiye’nin
genel siyaseti hakkında aykırı hususları ihtiva etmesi nedeniyle Türkiye’de satı ının
yasaklanmasına karar verilir772.
Güney Azerbaycan’da yürütülen harekâtın Bakü sorumlusu Mir Cafer Bakırov773,
ran ve Türk basınında ba layan kar ılıklı suçlamalardan çok rahatsız oldu. Azerbaycan
Komünist Partisinin Üçüncü Kâtibi Aziz Aliyev'in bu konularla ilgili raporlarının ardından,
Cafer Bakırov;
imdi Güney Azerbaycanlıların yeni patronu Osmanlı Türkleridir.
Muhtemelen Türklere, Güney Azerbaycan halkının yakınları olduklarını
ileri sürmeleri talimatı verildi. imdiye kadar neredelerdi? Sanki be milyon
güçlü Azerbaycan halkı, u ana kadar ba sız kalmı gibi, Tahran ve Ankara,
ülkeyi yöneteceklerini söyleyip çoktan birbirlerine girmi ler. Bunlar “bizim”
diyorlar, unlar “bizim” diye ısrar ediyorlar ve ulusu payla maya
çalı ıyorlar. Tahran, bazı tarihi gerçekleri “unutmu çasına” kendini
kaybetmi tir. “Azerbaycanlılar, eski bir devlet ve milyonlarca yıllık tarihe
sahip bir millettir. Biz, Sovyet Azerbaycan vatanda ları, bir hedefe
ula tı ımızı kendimiz güvenle söyleyebiliriz…” eklinde Sovyet yanlısı bir
çıkı yaparak774 ran Azerbaycan’ı konusunda sahneye bir ba ka aktörün
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dâhil oldu unu ve Sovyetler Birli i’nin de bölgeye yönelik hesaplar içine
girdi ini haber vermektedir775.
Bu hesaplar içine giren ve gelecekte bir gün ran’dan çekilmek durumunda
kalaca ını önceden hesaplayan Rusya, i gal döneminden de istifade ederek ran’da
TUDEH adı altında bir komünist te kilatı kurar. ran’da kurmu oldu u bu komünist
te kilat yanında Azerbaycanlıları da bu ekilde ran aleyhine kı kırtmaya ba lar. Niyeti
Azerbaycan’ı ran’dan koparıp yutmaktır776.
kinci Dünya Sava ı’nın ortalarında, Stalingrad yakınlarında sava ın seyrinin
de i mesinden ve Rusların daha fazla zafer kazanmasından sonra, Türkiye’deki genel hava
yava

yava

de i ir. Almanya’nın u radı ı yenilgiler kar ısında Turancı hareketin

hedefleri artık yetersizdir. Milletvekili N. Sadak 7 Temmuz 1943 tarihli Ak am gazetesinde
Turancılık propagandasını a ır bir dille ele tirir. Türk dı politikasının ırkçı-emperyalist
hedefleri olmadı ını, bunun soy ve din aidiyetine dayalı ilkel toplumlarda görüldü ünü,
Türkiye’nin milliyetçi olmakla birlikte ne Türkçü ne de slamcı oldu unu, bütün Türkleri
veya Müslümanları birle tirme hedefinin ütopik olmakla kalmayıp Türk dı politikasının
prensiplerine de aykırı oldu unu yazar777. Turancılar bu arada savunmaya geçerek
Türkiye’deki “ırkçılık ve Pantürkçülük’ün” “Alman taklitçili i” olmadı ını ileri
sürmektedirler. Ayrıca son zamanlarda yayınlanan bazı makalelerde, Pantürkçülü ün dı
kaynaklı oldu u ve emperyalizme hizmet etmek amacıyla ortaya atıldı ı iddia edilmekte ve
bugün de aynı dü üncelerin etkisi ile ırkçılı a dönü tü ü vurgulanmaktadır778.
Türkiye’de bu tartı malar devam ederken, Türk hükümeti Turancılara kar ı
herhangi bir giri imde bulunmakta hala tereddüt etmektedir. 1939, 1942 ve 1943 yıllarında
birkaç ki inin tutuklanması haricinde Almanya dikkate alınarak bu harekete göz
yumulmu , hatta gayri resmi düzeyde destek verilmi ti. Gerek solcu Türk grupların
muhalefeti gerekse Müttefiklerin özellikle de Sovyetler Birli inin baskısıyla hükümet
nihayet Turancılara kar ı bir eyler yapmak zorunda kalır779. leri gelen Turancılar 9 Mayıs
1944 tarihinde tutuklanırlar. Hükümeti devirmeye te ebbüs suçu ile mahkemeye verilirler.
Hükümet bu konuyla alakalı tebli ler yayınlamaya ba lar780 ve 19 Mayıs 1944’te Gençlik
Bayramı dolayısı ile halka bir konu ma yapan Cumhurba kanı
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milliyetçisiyiz, fakat memleketimizde ırkçılık prensibinin dü manıyız” demi ti ki, iki hafta
içinde di er ırkçılar da gözaltına alınmaya ba lamı tır. Uzun bir soru turma döneminden
ardından 7 Eylül 1944’te stanbul Sıkıyönetim Komutanlı ı Mahkemesi’nde “Turancılar
Davası” ba lar781. Turancılara kar ı izlenen bu sert tutumun açıklaması, Rusya’nın yo un
baskı ve misilleme yapaca ıdır. Mayıs ve Haziran 1944’teki bu tutuklamalardan ve
A ustos 1944’te Almanya ile ili kilerin kesilmesinden sonra Turancılık siyaseti son
bulur782.
Turancılık siyaseti nedeniyle hassasiyet gösterilen Azerbaycan Türkleri, 1945’te
ran’ın karı ık durumundan istifade ederek istiklallerini ilan ederler. Kendi hükümetlerini
kurar, ordularını te kil ederler. Artık, bir süre için Azerbaycan ran’dan ayrılmı tır.
Rusya’nın arzusu gerçekle mi tir. kinci Dünya Sava ı sona erdi inde ngiltere ve ABD
askerlerini çekmesine ra men, Rusya çekmez. BM baskısı ve ran ile Rusya arasında
gerçekle tirilen görü meler sonucu, bir anla maya varırlar. 1946’da Rusya ran’dan
askerlerini çeker. Rusların çekilmesinden sonra

ran, Azerbaycan’daki ba ımsızlık

hareketini bastırma yoluna gider783. Türk Hükümeti, kinci Dünya Sava ı devam ederken
hassasiyet gösterdi i ran içindeki soyda larımıza, ran’ın toprak bütünlü ü ve Rusya
etkisinden uzak kalması adına, Azerbaycan’ın özerkli inin ortadan kaldırılması esnasında
sessiz kalarak destek verir784. Ve nihayetinde Turancılık davası 31 Mart 1947’de karara
ba lanmı , tüm sanıklar beraat etmi tir785.
2.3.8. CHP’nin ranlı Ö rencilere Türkiye’de E itim Verme Çabaları
1940-1950 yılları arasındaki 10 yıllık dönem, Dünyada kinci Dünya Sava ı’nın
ba ladı ı, buna ba lı olarak da Türkiye’de büyük bir yoksullu un ya andı ı yıllar olarak
bilinmektedir. Aynı zamanda 1940’lar, Türkiye’de e itimde yeni bir dönemin ba ladı ı
yıllar olmu tur. 1940 yılında, köy ö retmeni ve köy meslek erbabı yeti tirmek için köy
enstitülerinin kurulmasıyla birlikte, CHP’de smet nönü’nün gerek Ba bakanlık, gerekse
Cumhurba kanlı ı dönemleri yüksekö retimden daha çok ilkö retime a ırlık verildi i
dönemler olmu tur. Bu açıdan e itimde ilk basamak her zaman bir adım önde yer almı tır.

781

Ay e Hür, a.g.e., s. 89.
Zehra Önder, a.g.e., s. 185.
783
Burhan Bozgeyik, a.g.e., s. 172.
784
Polat Kara, a.g.e., s. 243.
785
Mithat Atabay, a.g.e., s. 329.
782

120
1946 yılında Türkiye’de sadece üç üniversite bulunmaktaydı. Bunlar, stanbul Üniversitesi,
stanbul Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’dir786.
1946 yılına kadar üniversiteler Milli E itim Bakanlı ına ba lı kurumlar olarak
varlıklarını sürdürmü lerdir. Bu da siyasetin üniversiteyi yönlendirmesine sebebiyet
vermi tir. Nihayet artan ele tiriler ve dünyada esen demokrasi rüzgârları nedeniyle, 1946
yılında 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu çıkartılmak zorunda kalınmı tır. Olu turulan
Üniversite Kanunun büyük bölümünde Fransız üniversite modelinde bir yapılanma
öngörülmü tür. Bu kanunda, üniversitelerin amaçları ayrıntılı biçimde açıklanmı tır.
Ö retimin olması kadar ara tırmaya da a ırlık veren, dı denetim yerine iç denetimi getiren
hükümler ile birlikte “Üniversitelerarası Kurulun” kurulmu olması özerklik alanında
önemli yenilikler olarak de erlendirilmi tir787. Buna göre üniversiteler, her türlü
görevlerinde “özerk” olacak ve kendi ö retim elemanlarını, belli kurallarla ve haklarla
yeti tirip çalı malarını sa layarak kendileri görevlendirecektir788.
1940 ile 1950 yılları arasında Türkiye’de E itim ve ö retim alanındaki bu
geli meler ya anırken, Gökhan Çetinsaya’nın da belirtti i gibi Türkiye, 1940’lı yıllarda
yüzlerce ranlı ve Azeri ö renciye Türkiye’de e itim vermek için, hibe kararı almı tır789.
Bu hibe kararını, CHP Genel Sekreterli inin, Dı i leri Bakan Vekili Nurullah Esat
Sümer’e göndermi oldu u yazıda geçen “Dı i leri Bakanlı ımızca da bilindi i gibi
Tahran Büyükelçili imizin790 te ebbüsüyle 1943 yılında tahsil ve geçim masrafları Türkiye
makamları tarafından ödenmek üzere 115 ranlı ö renci memleketimize gönderilmi ti.”
ibaresinden anlayabiliyoruz791. ranlı ö rencilerin e itim almaları konusunda bu tür ciddi
mali külfetlere katlanılması, misafir ö rencilerle ilgili beklentinin yüksek oldu unu
göstermektedir. CHP hükümetleri, bu beklentiler ı ı ında misafir ö rencilerin ran’a Türk

786

Suat Zeyrek ve Metin lhan, “CHP’nin Yüksekö retim, Burs Ve Talebe Yurtları Siyaseti (1942-1947).”,
Tarih ve Gelecek, Nisan 2016, ss. 191-192.
787
Züleyha Çakmak A cı, smet nönü Döneminde Uygulanan ç Politikanın ktisadi, Sosyo-Kültürel Etkileri
(1938-1950), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2012, ss. 109-110.
788
Yüksel Ka tan, “Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Partili Dönemden Çok Partili Döneme Geçi te CHP'nin
Yönetim Anlayı ındaki Geli meler(1938-1950)”, Sosyal Bilimler Dergisi, 2006, s. 131.
789
Gökhan Çetinsaya, a.g.m., s. 125.
790
O dönem Tahran Büyükelçimiz Cemal Hüsnü Taray’dır. Büyükelçimiz ile ilgili bilgi için bkz. Muzaffer
Ba kaya, “Atatürk’ün Genç Diplomatı ve Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ndeki lk Temsilcisi: Cemal Hüsnü
Taray’ın Hayatı ve Diplomatik Faaliyetleri, Tarih Okulu Dergisi (TOD), 2018, s. 667-685.
791
BCA. 490100-11941852-29.

121
dostu olarak dönmeleri ve Türkiye- ran ili kilerine uzun süreli katkı sa lamaları için
kültürel propaganda faaliyetleri geli tirmi tir792.
Daha 1942 yılında bu tip giri imlere bulunmu olan Tahran Büyükelçili inin,
Türkiye’den bu yöndeki talebini, Hariciye vekâletinin 31.08.1942 tarihinde CHP Genel
Sekreterli ine yazmı oldu u yazıda görmek mümkündür. Bahsi geçen yazı ile “kültürel
münasebatın kuvvetlenmesi maksadıyla intihap edece imiz azami on ranlı talebenin lise
ve yüksek mekteplerimizde parasız okuyabilmelerinin temini Türkiye Cumhuriyeti’nden
istenmektedir”793, eklinde talep iletilmi tir. Buna kar ın, “Bu seneki bütçede talebe
yardım i leri için mevzu bulunan tahsisat müsait olmadı ından, ancak iki ranlı talebenin
parti himayesinde okutulabilece ini arz ederim.”

eklindeki CHP Genel Sekreterli inin,

Dı i leri Bakanı Numan Menemencio lu’na verdi i cevap menfi olmu tur794. Bütün
bunlara ra men, bu menfi cevaptan yakla ık 1 (bir) sene sonra, Milli E itim Bakanı’nın
Ba vekâlet’e yazdı ı;
Hariciye Vekâletinden alınan 18.09.1943 tarihli ve 14762 sayılı bir
yazı ile ran Türklerinden yüz kadar talebenin parasız yatılı olarak
okullarımıza kabul edilmeleri hususu Ba vekâlete sorulmaktadır. Fakat daha
sonra ran’dan gelecek talebe sayısının 125’e ibla edildi i ve kafileler
halinde hareket etmek üzere bulundukları Hariciye Vekâletinden telefonla
bildirilmi tir.
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel tarafından yazılan “Vekiller Heyeti
içtimaında da arz etti im gibi yüksek ö renim kurumlarımıza ancak Türkiye
Cumhuriyeti tabiiyetini haiz olmak artıyla imtihanla yatılı talebe kabul
edilmekte ve bunlar, tahsillerini bitirdikten sonra Devlete kar ı mecburi
hizmet mükellefiyetine tabi tutulmaktadırlar. Bu sebeple, ran Hükümeti’nin
memleketimize talebe göndermek hususunda izhar eyledi i arzunun, eldeki
mevzuat ve kadro vaziyetleri dolayısıyla isafına imkân görülmemektedir.
Bu ranlı talebelerin memleketimizde yeti melerinin temin edece i
faydalar inkâr edilmemekle beraber, bunların yüksek tahsil kurumlarımızda
okuyabilmeleri için gerekli imkânların Hükümetçe teminine ve Hariciye
Vekilli ine i arda bulunulmasına yüksek müsaadelerini derin saygılarımla
rica ederim.” eklindeki yazıyla ranlı ö rencilerin ülkemizdeki okullarda
okuyabilmesi için mevzuatın de i tirilmesi istenmi tir795.
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Bu yazı malardan da anla ılaca ı üzere, ranlı ö rencilerin e itim maksadıyla
ülkemize kabulü hükümet tarafından yapılacak bir takım düzenlemelerin ardından
gerçekle mi tir.
Dı i leri Bakan Vekili Nurullah Esat Sümer’e gönderilmi raporun
devamında, ran’dan gelen ö rencilerin durumları ile ilgili olarak “bu
ö rencilerin hepsi normal yüksek ö retim ya larında olmayıp, aralarında 1516 ya larında ortaokul ö rencisi bulundu u gibi, ran’da yargıçlık, subaylık
etmi 30-35 ya larında adamlar da vardır. Ayrıca ö renim seviyesi
bakımından da bunların arasında; ran Yüksekö retim kurullarından çok iyi
belgeler almı bulunanlar oldu u gibi, sınıfta kalmı ve çe itli sebeplerle
memleketlerinde okuyamamı olanlar da mevcuttur. Ailevi bakımdan da çok
çe itli çevrelere mensup olan bu ö rencilerden bir kısmının ran’da çe itli
fikir ve politika cereyanlarına karı mı oldukları anla ılmaktadır.” gibi bir
açıklama ile hepsinin farklı ya lardan, farklı mesleklerden ve farklı
çevrelerden olduklarına, dikkat çekilmeye çalı ılmı tır796.
Alınan karar sonucu gelen ranlı ö renciler, e er yüksek tahsil görmü lerse, tıpkı
Türk ö renciler gibi üniversitelerimize ve yüksek okullarımıza yerle tirilmi ler, orta ve lise
tahsilinde bulunanlar da Kabata , Erenköy, Bo aziçi, i li Terakki Liseleri gibi liselere
yerle tirilmi lerdir797. Genel Sekreterlik adına ranlı ö rencilerin bir dönem ia e, ibate ve
tahsiliyle ilgilenen Kars milletvekili Cevat Dursuno lu’nun, Tahran Büyükelçisi Cemal
Hüsnü

Taray’a

göndermi

oldu u

15.4.1944

tarihli

raporda

geçen

“ ran’dan

memleketimize gönderilmi olan talebenin kaydolundukları okulların adları ba lı listede
gösterilmi tir. Sizin de Ankara ve stanbul’da gördü ünüz veçhile bu talebe imkân
nispetinde arzularına uyularak ve hatta kısmen mezuniyetleri derecesine bile bakılmayarak
diledikleri

mekteplere

kaydettirilmi lerdir.”

ifadesiyle,

ö rencilerin

okullara

yerle tirilmeleri esnasında ö rencilerin isteklerinin a ır bastı ına dikkat çekilmi tir798.
1924 ile 1949 yılları arasındaki dönemde, Türkiye’de ö renci yurtlarıyla ilgili
bo lu u o dönem iktidarda olan CHP doldurmu tur. Bahsedilen yıllarda, bizzat CHP’nin
kendine ba lı olarak i letti i yurtlar oldu u gibi, sadece bir derne e ait yurtlarda da
ö renci barındırılması yoluna gidilmi tir. Bu ise Türk Maarif Cemiyeti’ne ait Kadırga
Ö renci Yurdu’dur. Gerçekte bu yurtlar ilk önce CHP tarafından kurulmu olsa da, daha
sonra bu cemiyete devredilmi tir. Bu Cemiyetin ilk ba kanı smet nönü’dür ve 31 Ocak18 Nisan 1928 tarihleri arasında ba kanlık yapmı tır799.
796
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Bu ba lamda, ranlı ö rencilerin kaldıkları yurtlar ile ilgili olarak, “Üniversitelerin
çe itli fakültelerine kayıtları yapılmı olanlar, sadece CHP Kız ve Erkek talebe yurtlarıyla
TMC (Türk Maarif Cemiyeti) Kadırga talebe yurduna yerle tirilmi lerdir. stanbul ve
Ankara’da Teknik Üniversite, Siyasal Bilgiler Okulu ve Yüksek Ziraat Enstitüsü gibi
Yüksek Okullarla, liselere, teknik okullara ve konservatuara kaydı yapılmı olanlar da, bu
okullara yerle tirilmi lerdir. Ayrıca Hukuk Doktorası yapmakta olanlarla, sa lık durumu
dolayısıyla hususi bir rejim altında ya amak zorunda bulunanlar hususi pansiyonlara
yerle tirilerek,” bir düzenlemeye gidilmi tir800. CHP Vilayet dare Reisi Fikret Sılay’a
gönderilen bir yazıda “bulundukları okulun yatılı te kilatı mevcut olanlar bu okullarda
yatılı olarak kalacaklar ve bunların ihtiyaçları aynen kendi talebelerimiz gibi temin
edilecektir.” denilerek

ranlı ö rencilere, Türk ö rencilerden farklı bir muamele

gösterilmedi i raporlanmı tır801.
Yukarıda bahsedildi i gibi, ranlı ö rencilerden, Hukuk Doktorası yapanlar ile
sa lık durumundan dolayı bakımlarında hassasiyet gerekli olanların, hususi pansiyonlara
yerle imleri sa lanmı ve kendilerine de ayda 150’ er liralık harçlık ba lanmı tır. Bu
miktar, bir Türk talebenin aldı ı burs miktarının yakla ık olarak üç katı kadar bir tutardır.
Bundan ba ka Devlet olarak hiçbir taahhüdümüz olmamasına ra men, sırf kom uluk
ili kileri göz önünde bulundurularak, yatılı yurt ve okullarda kalan her ranlı ö renciye
ayda 10’ar liralık harçlık ba lanmı tır802. Ayrıca dilekçelerine binaen tespit edilen 34
yoksul ranlı ö rencinin ia e, ibate ve tahsil masraflarının 1 Haziran 1944’ten itibaren,
Türk Devleti tarafından kar ılanmasına karar verilmi tir803. Bu daha çok giyim ku am,
kırtasiye ve zaruri ihtiyaçları kar ılama eklinde olmu tur804. Fakat kendilerinin de bu
kapsamda de erlendirilmesini isteyen birçok ranlı ö renci, e er yardım alamayacaklarsa
ran’a dönmek istediklerine dair yönetime toplu dilekçeler vermi lerdir805.
Bu yardımlara olan artan talep kar ısında, Kars Milletvekili Cevat Dursuno lu’nun
14.12.1944 tarih ile Tahran Büyükelçili i’ne göndermi oldu u yazıda, ran’dan gelen
ö rencilerden fakir olarak tespit edilenlere gerekli yardımın yapıldı ı, fakat di er
ö rencilerin de bu yöndeki artan isteklerine kar ı bütçeden bu i için ayrılan payın zorunlu
800
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olarak arttı ını bildirmektedir. Tahran Büyükelçili i’nden, hiç olmazsa durumu iyi olan
ailelerin Türkiye’deki çocuklarına para göndermelerine ön ayak olması istenmektedir806.
CHP yurtlarında son derece disiplinli bir yapının var oldu u da mü ahede
edilmi tir. ki kez üst üste sınıfta kalan ö rencilerin CHP yurtlarıyla ili i i kesildi i
anla ılmaktadır807. ranlı ö rencilerle ilgili olarak da buna benzer disiplin tedbirlerinin
uygulandı ını söyleyebiliriz. Fen Fakültesi talebelerinden

ranlı Celal Hamidi’nin

imtihanlara girmemek suretiyle sınıfta kaldı ı anla ıldı ından, kendisine yapılan yardım ve
yurtla ili i i kesilmi tir808. Buna benzer

ekilde, gelen ranlı ö rencilerden bazıları

hakkında, kaldıkları yurtların kurallarına uymadıkları için, yurtlarından i liklerinin
kesilmesi veya nakillerinin ba ka yurtlara alınması gibi yaptırımlar uygulanmı tır.
Örne in, Haydarpa a Lisesi’nde 16 ranlı ö renci, lise dönü saatlerine uymadıkları
gerekçesi ile uyarılmalarına ra men, ço u kez duvardan atladıkları rapor edilmi tir. Bunlar
kendilerine iletildi inde ise, bir müzakereci ö retmenin “Türk milleti sizden nefret ediyor.”
eklinde a ır bir ithamda bulununca asabile erek, bunu yaptıklarını ifade etmi lerdir. Okul
yönetimi ise, böyle bir olayın ya anmadı ını bildirmi ve bu toplulu un sık sık okul
disiplinini bozarak, di er ö rencilere kötü örnek te kil etti ini de ileri sürmü lerdir. Bütün
bunlar göz önüne bulundurularak, yönetim tarafından bu ö rencilerin Erkek Talebe
yurtlarına nakilleri istenmi tir809. Ayrıca, yurt yönetiminin tüm ikazlarına ra men, dı arıda
pansiyoner olarak kalan iki ranlı ö rencinin, daha önce kaldıkları yurtla olan ili ikleri
kesilmi tir810.
Her ne kadar disiplin daha bir ön plana çıksa da, ranlı ö rencilerden Hasan Lütfi
Tebrizi ile Murtaza Namdar’ın, kaldıkları CHP Erkek ö renci yurduna bildirmeden,
11.6.1944 tarihinde sviçre’ye gittikleri tespit edilmi tir. Yönetim olarak bu tür olaylara
alınacak önlemler tartı ılırken, bu kez de 3.8.1944 tarihinde Kabata Lisesi ö rencisi
Ahmet afii Gülpaygani okuluna haber vermeden Almanya’ya gitmi tir. Türkiye’de tahsil
için bulunup, Türk misafirperverli ine emanet edilen bu ö rencilerin velilerinde, herhangi
bir endi eye sebep olmamak için Emniyet Müdürlü üne ö renci listeleri verilerek, yurt dı ı
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çıkı larına sıkı kontrol getirilmesi sa lanmı tır. Durum ayrıca bir yazıyla Tahran
Büyükelçimize de bildirilmi tir811.
Okullara yerle tirilen ranlı ö rencilerin durumları da yakından takip edilmi tir.
Örne in, Dursuno lu, 2.5.1944 tarihinde stanbul’a geldi inde Lise Müdürleriyle bir
toplantı yapıp ranlı ö rencilerin imtihan durumlarının bir neticeye ba lanıp sonuçların
kendisine iletilmesini istemi tir812. Ayrıca üniversite ö rencileri için yapılan çalı maları,
stanbul Üniversitesi’nin 23 A ustos 1944 tarihli bir yazısında görebiliyoruz. Bu tarihli
yazıda, “ ranlı ö rencilerle ilgilenen Cevat Dursuno lu ile varılan mutabakata göre;
ö rencilerin tahsil durumlarının yakından takibi ve gerekli yardımların yapılması amacıyla,
fakültelerdeki ranlı ö renci gruplarına, rehber olmak ve onları kontrol edebilmek için birer
ö retim görevlisi görevlendirilmi tir. Görevlerin tebli

edilmesinden sonra, her hafta

yapılacak toplantılarla, ö rencilerin tahsil ve ilerleme durumlarının kontrol edilece i ve her
sömestr sonunda durumun bir raporla Parti’ye bildirilece i,” çe itli kurumlara
iletilmi tir813. Alınan bu kararın ardından, veli olarak seçilen personele birer yazı
gönderilerek i in öneminden bahsedilmi

ve uygulama hakkında bilgi verilmi tir814.

Uygulamanın sonuçlarını görmek için yapılması gerekenler hakkında Cevat Dursuno lu,
Fazıl Say ve Yurt Müdürü olan Ekrem Ba aran’a bir yazı göndermi tir. Bu yazıda,
ö rencilere veli olarak atanan görevlilerin, bir kaç aydır uygulanan sistemin sonuçlarını
raporlarken i e ehemmiyet vermelerini ve Fazıl Say ve Ekrem Ba aran’ın da, bu i le bizzat
u ra malarını istemi tir815.
Ya anan bu süreçte CHP tarafından ranlı ö rencilere kar ı özel bir ilginin
gösterildi i de anla ılmaktadır. Bu özel ilginin bir kanıtı olarak, stanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nde doktora yapan 3 ranlı ö renciye veli olarak bizzat CHP Genel
Sekreteri ve Kırklareli Milletvekili Nafi Atuf Kansu’nun görevlendirildi i görülmektedir.
Kansu’nun, bu üç ranlı ö rencinin velisi oldu u, ilgili fakülte dekanına gönderdi i bir
yazıdan anla ılmaktadır. Kansu, seçilen üç ranlı ö rencinin Türkiye’de yapacakları bir
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seyahatin tüm ayrıntılarını planlamı ve seyahatin bütün masraflarının fakülte dekanlı ı
tarafından ödenmesini sa lamı tır816.
ranlı ö renciler için alınan bu kadar karar ve uygulamalara ra men yine de kimi
ö renciler ülkemizde Türkçe ö renemedi ini, ö renme güçlü ü çekti ini ileri sürerek817,
kimi abisinin ba ka bir vazifeye atanması sebebiyle ailesinin hamisiz kaldı ını bahane
ederek818, kimi babasının rahatsızlı ı dolayısıyla819, kimi sa lık durumunun bozulması
sonucu uzun süreli istirahata gerek duymasından dolayı820, kimisi de hiçbir sebep
göstermeden ran’a dönmek istemi tir821. Yönetimdekiler, bu isteklerin Türkiye’deki tahsil
disiplininin ranlı bazı ö rencilere a ır gelmesinden kaynaklandı ı eklinde yorumlayarak,
önlemler almaya çalı mı tır822.
ranlı ö rencilerin Türkiye’de ö renim görme süreci devam ederken, Türkiye’de
e itim görüp yarım bırakarak ran’a dönen ö rencilerin ikâyetleri, ülkemizde hâlihazırda
e itim gören ranlı ö rencilerin ran’daki tanıdıklarına gönderdikleri Türkiye ile ilgili
sitemkâr mektuplar823, Berlin Farsça spikeri

ahruh’un, Türkiye’deki hayat artlarının

a ırlı ından, bazı ranlı ö rencilerin Almanya’ya gittiklerini haberle tirmesi824 ve bu
münasebetle Türkiye’yi ranlı ö rencilere kar ı fa ist bir tarih politikası gütmekle itham
etmesi gibi olaylar ran basınında yer bulmu tur.
Bu tür yayınlardan biri de, ara sıra ülkemiz aleyhine yaptı ı haberler yüzünden sık
sık kapatılan, ran’ın Daria gazetesidir. Gazetenin 28-29 Ocak 1945 tarihli nüshalarında,
memleketimizdeki ranlı ö rencilerle ilgili olarak; ö rencilerin fena artlar içinde oldu u,
Azeri ve Fars ö renciler arasında ayırım yapıldı ı, memleketimizde umumiyetle tahsil
seviyesinin dü üklü ü iddia edilerek, fa ist tarih ö retimi tenkit edilmektedir. Devamla,
CHP’nin ülkeyi diktatörce yönetti i, ülkemiz gençli inin genelde Alman sempatizanı
oldu u ve Sovyetler aleyhine birçok propaganda mevcut bulundu u, ülkemizde uygulanan
vergi sistemleri ve basın-yayın nizamlarına ili kin ele tiriler dile getirilmi tir825.
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CHP Bilecik Milletvekili tarafından, Dı i leri Bakan Vekili Nurullah Esat Sümer’e
gönderilen, 15.5.1945 tarihli bir yazı ile Daria gazetesinde yayınlanan ele tirilere cevap
verilmi tir. Bu yazıda ilk önce, ran ile Türkiye arasında, Türkiye’de e itim görecek
ö renci alımına ili kin varılan mutabakatın hangi artlarda gerçekle ti ine dair bir giri
yapılmı tır. Daha sonra ya grupları, meslekleri, ailevi durumları v.s. gibi ba lıklarla gelen
ö rencilerin durumlarının analizi yapılmı tır. Gelen bu karı ık ö renci kitlesinin
yerle tirilmeleri ve okutulmaları hususunda alınan tedbirler detaylı bir ekilde anlatılmı tır.
Daria gazetesindeki tahsil seviyesinin dü üklü üne ili kin iddiaya kar ın, ranlı
ö rencilerin yerle tirildikleri okullar tek tek sayılarak cevap verilmi ve bu okulların
dünyadaki benzerlerinden farkı olmadı ı açıklanmaya çalı ılmı tır. Fars ve Azeri
ö renciler arasında fark gözetildi ine dair iddiaya gelince; yerle tirildikleri okul ve yurt
idarelerince ö rencilerin Azeri veya Fars olduklarına bakılmaksızın aynı muamele
gösterildi i hatta aralarında meydana gelen bu yönde anla mazlıklara kar ı anında
müdahale edildi i bildirilmi tir. Ara sıra ran’ın tam ba ımsız bir memleket olarak
geli mesi için kendilerine gerekli telkinlerde bulunuldu u da dile getirilmi tir.
Tarih ö retiminin hakikate aykırılı ının cevap verilmeye de meyecek bir iftiradan
ibaret oldu u, Partinin diktatörlük rejimin te vik etti i ve Sovyetler aleyhinde iddetli
propaganda yapıldı ına dair ele tirilere de cevap vermeye gerek olmadı ıyla beraber sık
sık ranlı ö rencilerin rejimimiz hakkında aydınlatıldı ı iletilmi tir.
Türkiye’nin yegâne amacının ileride memleketlerine faydalı ö renciler yeti mesine
katkıda bulunmak ve Türkiye’ye kar ı dost ve karde nesiller yeti tirmek oldu unu,
üzerine basa basa vurgulamı tır826.
Nihayetinde, ran basınında bu tenkitlerin artması sonucu, ran meclisinde ranlı
ö rencilerin durumu gündeme gelmi tir. TUDEH gurubu mensubu Dr. Ke avarz, Meclisin
23.5.1945 tarihli oturumunda hükümet aleyhine yaptı ı konu mada, Türkiye’ye gönderilen
ranlı ö rencilerle ilgili a a ıdaki beyanatta bulunmu tur:
…Bay Sepahbodi (Hariciye Vekili ve eski Ankara Büyükelçisi)’nin
izah etmesi lazım gelen ba ka bir mesele de Türkiye’ye talebe gönderme
meselesidir. Çünkü evvela Türkiye’den çok daha ileri tarafsız memleketler
vardır. kinci olarak, bu talebeler taze bir dal gibi kolayca bükülecek kadar
genç kimseler arasından seçilmi tir. Bunlar niçin Türkiye’ye gönderilmi tir?
826

BCA. 490100-11941852-29.; BCA. 490100-11941852-30.; BCA. 490100-11941852-32.; BCA. 49010011941852-33.

128
Bahis Ferman’ın:
“Türkçe ö rensinler diye” yolunda cevap vermesi üzerine mebuslar gülü mü lerdir.
Bu talebenin bazıları Almanya’ya kaçtı, bazıları da Türkiye’de
kahvehanelerde dola ıyor. (Hatip Mecliste bulunan vekilleri göstererek) Bu
baylar hatırlamalıdırlar ki bazı Türk Hükümetleri arasında Pantürkizm
hakkında söylentilerde bulunuyorlardı. Bu gibi fikirler bir daha söylenecek
olursa, onlara amil vazifesi görecek olanları kendimiz temin etmemek üzere
hareket eylemeliyiz827.
Bu konu maya hükümetten Bay Ferhudi 27.5.1945 günü u ekilde cevap vermi tir.
Bu talebeler, Türk Hükümetinin davet ve masrafı bu hükümete ait
olmak üzere Türkiye’ye gitmi bulunuyorlar. Anayasanın 18’inci maddesine
göre herkes istedi i yerde tahsil hususunda serbesttir. Elverir ki tahsili din
ahkâmına aykırı olmasın. Türkiye’ye giden talebeler maddeten istifade
ederek gittiler. O zaman için niçin itiraz etmediniz? Bu küçük meseleler
bizimle kom umuz arasında anla mazlıklara yol açmamalı (takdirkâr sesle).
Ba kaları anla amıyorlarsa bizim nemize lazım (takdirkâr sesler)828.
ran Meclisinde yapılan bu görü melerin tutanakları, Tahran Büyükelçili i
kanalıyla Dı

leri Vekâletine bir yazıyla bildirilmi tir. Dı

leri Vekâleti de CHP Genel

Sekreterli ine tutanakları derhal bir yazıyla iletmi tir. 4 Haziran 1945 tarihli yazıda;
“Aleyhimize söyleyen saylavın (milletvekili) komünist temayüllü TUDEH Partisine
mensup oldu unu, saygılarımla arz ederim.”829 eklinde bir tespitle, vekilin muhalefet
partisinden oldu u ve de erlendirilmelerinin de bu meyanda yanlı olaca ı kanaati
bildirilmi tir.
ran gazetelerinde çıkan yazılar ve ran Meclisinde bu ö rencilerin gündem olması
ile alakalı olarak, 1946 yılının Aralık ayının ilk haftası, okul müdürleri ve üniversite
idarecilerine Trabzon Milletvekili F. A. Barutçu eliyle yazılmı a a ıda bir örne i bulunan
yazılar ile;
Memleketimizin fedakârlık ederek tahsil ettirdi i bu ranlı gençlerden
en çok bekledi imiz ey Türkiye dostu olarak ran’a dönmeleri ve
menfaatleri mü terek olan bu iki memleketin dostluk ba larını takviye için
yürekten çalı acak hale getirilmeleridir. Bazı ran gazetelerinde çıkan
mektuplardan görüyoruz ki bu gaye maatteessüf hâsıl olmamı tır. Yabancı
bir ülkede tahsil yapan bir gencin bazı eylerden kırılması ve bu yüzden o
memleket hakkında iyi olmayan fikirler edinmesi mümkündür. Buna bir de
kendileriyle alakadar olunmadı ı hissi verilirse bu gençlerin tahsil ettikleri
memleket hakkında iyi duyguları kalmaz. Vakıa yabancı bir memlekette
827
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tahsil eden gençler tahsilde bulundukları memleketin kültürü çok üstün ise o
kültürün tesiri altında kalırlar. Ancak bu neticenin hâsıl olabilmesi için hissi
kırgınlıkların kuvvetli olmaması lazımdır. Tahsil ettikleri memleket
hakkındaki fena duyguları bazen verilen kültüre ra men dü manlık hissi bile
beslemelerine engel olmaz. Birçok masraflar ihtiyar ettikten sonra bu
gençlerin memleketimiz hakkında sevgi sahibi olmaksızın dönmelerine sizin
vatanseverli inizin de razı olmayaca ını bildi imiz için:
Himayenizde bulunan ö renciler ile sık sık görü erek memleketimizi
sevdirmeniz bakımından dü ündü ünüz her tedbire ba vurmanızı, Maddi
ihtiyaçları ile ilgilenerek bunlar hakkında lazım geleni CHP Genel
Sekreterli i Sosyal ler Bürosu efi Emin Eri irgil’e bildirmenizi rica
ederim.”830, eklinde davranı geli tirilmesi sa lanarak, ö rencilerdeki bu
menfi algının düzeltilmesi amaçlanmı tır.
kinci Dünya Sava ı süresince CHP ktidarı tarafından sadece ranlı ö renciler
himaye edilirken

kinci Dünya Sava ı bitiminde farklı ülkelerden ö rencilerin de

Türkiye’de e itim aldıkları görülmektedir. Türkiye’nin geçici bir süre olarak ba lattı ı
misafir ö renci uygulamasını 1945’ten sonra sürdürmesi, farklı ülkeleri kapsar hale
getirmesi, ö renciler üzerinden propaganda yapılması fikrinin devlet politikası olarak
kabul edildi ini göstermektedir. Daha önce CHP tarafından himaye edilen dört Iraklı
ö rencinin haricinde, 1946 yılında himaye edilen ba ka bir ö renci grubunun ise Romanya
tabiiyetli ö renciler oldu u görülmü tür. CHP Genel Sekreterli i ile CHP stanbul l dare
Kurulu arasında yapılan görü melerde, Romanyalı olan on bir Gagavuz ö renci için
yapılan masraflardan bahsedilmi tir831.
1 Ocak 1947 itibariyle alınan karar neticesinde yabancı ö rencilerin giderlerinin
Milli E itim Bakanlı ı’nca ödenmesi kararla tırılmı tır. Gagavuz ö renciler 1948 yılında
vatanda lı a geçirildikleri için artık yabancı ö renci statüsünde olmamalarına ra men
yüksek ö renim gören ö rencilerinin masrafları, Milli E itim Bakanlı ı tarafından
ödenmeye devam edilmi tir. Bu sorunu çözecek düzenlemeler 1949 yılı itibariyle son
bulacaktır832.
Nihayetinde, Türkiye ve ran arasında iyi niyetle ba latılan bu giri imin, daha da
geni letilerek ba ka ülkelerin ö rencileri için de uygulandı ı görülmektedir. Bir dönem
Turancılık rüzgârıyla, ran içindeki Türk kökenli azınlıklarla ilgilenilse de, kinci Dünya
Sava ı’nın sonlarına do ru Turancılık akımının Türkiye’de zayıflaması ve ö rencilerin
e itimi, barınması gibi bir takım ihtiyaçlarının kar ılanmasındaki ekonomik ve sosyal
830
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sorunların artması ile birlikte, zamanla CHP’nin parti olarak bu gibi programlardan azat
edildi i sanılmaktadır. Benzeri programların uygulanmasına gelecekte devam edilmi olup
farklı Bakanlıkların sorumlu una verilmi tir.
2.3.9. Türkiye Cumhuriyeti Ve ran Arasında Kürt Sorunu
M.Ö. 2000 yılına ait Sümer yazıtları ve binlerce yıl sonrasındaki erken Asur
yazıtları, Van Gölü civarında Kardaka, Kurtie veya Guti adında bir halkın varlı ına i aret
ediyordu. Bu nedenle, bu halkın bazı yetkililer tarafından modern Kürtlerin atası oldukları
kabul ediliyor. Herodot833, Bohtan civarında bulunan yerle iklerden bahsediyor ve
Xenophon834, muhtemelen modern adın daha önceki bir biçimi olan Garduchi'ye atıfta
bulunuyor. Strabo835, Baud Kardu'nun Aramice kaynaklar tarafından bulundu u
Cordueni836 ülkesinden bahsediyor. Modern “Kürt” formu, M.S. 9’uncu yüzyıl Arapça
yazılarında “Akrad” ço ul formu ile ilk olarak ortaya çıkmaktadır837. Yakla ık M.Ö.
2400'den beri bölgenin orta kesimlerinde ya adıkları bilinmektedir ki imdi da ılmı
durumdadırlar. Bu bölge Zagros da ının her iki yakasında güneyden batıya uzanan, güney
Anadolu'dan Kuzey Irak'ın da lık bölgelerine ve günümüz Suriye’si ile sınırlı bir yerdir.
Göçebe ya antı

ekli, bu kabilelere yüksek derecede hareket imkânı tanıdı ından,

Afganistan ve Belücistan'da da Kürt bölgeleri bulunmaktadır. Gerçekten de, Halep ve
am'da bile Kürt nüfus grupları vardır. Kürt kültürünün de i en tek unsuru 4300 yılda,
bilinen Kürtçe hayat dilidir. Kürtler, M.Ö XII. yüzyılda ran'ın temeli olan Med ve Pers
dillerini kullanmı lardır838.
M.S. yedinci yüzyılda slam, Kürt Da larının839 güney kenarlarına ula tı ve
Muhammed'i olduktan sonra Kürt aileleri, soylarını Arap kahramanlarına kadar götürmeye
çalı tılar, ancak bu iddiaların ço unun aslında hiçbir dayana ı yoktu. Emeviler ve Abbasi
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Halifeleri sırasındaki dönemde, Arap ordularında bulunan Kürtler harç gibi görev
yapıyorlardı, ancak ran Kürdistan’ında ayaklanmalar sürekli artarak devam etti. Bütün
Kürdistan'a hükmedecek bir Kürt hükümdar ortaya çıkmadı, ancak birçok Kürt hanedan
önemli bir alanda hüküm sürüyordu840.
Ortado u ve slam tarihinde Kürtlerin çok önemli rolü olagelmi ve bu birçok
yönden belirleyici faktör olmu tur841. On altıncı ve on yedinci yüzyıllarda Kürdistan,
Türkler ile ran'ın Safevi hanedanı arasında bir sava alanıydı842. Tarihe Çaldıran Meydan
Muharebesi olarak geçen ve 1514’te Yavuz Selim ve ah smail orduları arasında yapılan
sava , Kürdistan’ın parçalanması sürecinin ilk adımı olması dolayısıyla Kürdistan tarihinde
özel bir yere sahiptir. Bu sürecin sonucu olarak, Batı Kürdistan’ı olarak adlandırılan
bölgeler Osmanlı mparatorlu unun bir parçası olmu , Do u Kürdistan’ı ise ran'ın bir
parçası haline gelmi tir843. Her iki mparatorlu un sınır bölgelerinde ya ayan Kürtlerin
varlı ı, Osmanlı ve Safevi mparatorluklarında nüfusu ve sonraki biçimleni lerini önemli
yönlerden etkilemi tir. Kürt tarihi için belirleyici olan faktörlerden biri bu iki imparatorluk
arasında önemli rekabette Kürtlerin ço unun Osmanlılardan yana olmayı tercih etmesidir.
Bunun sonucu olarak Safeviler ve onların varisi olan Kaçarlar, Kürtlerin prensliklerini
yıkma ve zayıflatma politikasını izlediler. Bu politika, sonucunda Kürt ehirlerindeki
Kürtlerin a iretle mesi ile sonuçlanmı tır.
hareket sayılmasa da daha geni

eyh Ubeydullah’ın844 hareketi milliyetçi bir

bir otonomi sa lamak için yapılan güçlü Kürt

hareketlerinin bir örne idir. Türk ve ran topraklarının geni bir kesiminde meydana gelmi
ve isyanın bastırılması için 12 bin ran askerine ihtiyaç duyulmu tur. Bu isyan Osmanlı ve
Kaçar yönetimleri arasında önemli bir gerginli e neden olmu tur845.

eyh Ubeydullah

hareketinin çökü ünden sonra bir birlik fikri, ço unlukla stanbul'daki okullarda e itim
gören iyi ailelerin çocukları olan birtakım genç Kürtleri etkilemeye devam etti. 1887'de
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Bedir Han'ın o ullarından Mithat Bey Kahire'de Kürdistan adlı bir Kürt gazetesi
yayınlamaya ba ladı. Kürtlerden, Türk siyasetine yönelik çok iddetli saldırılar düzenleyen
yazılar, Türkler tarafından ho görülmedi. Kamuoyunda olu an baskılar üzerine önce
Cenevre'ye, daha sonra 1892'de ilk kez yayınlandı ı Folkestone'a ta ındı. 1908'de, Türk
Anayasası'nın ttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından ilan edilmesinden sonra, yabancı
topraklarda Kürt Ba ımsızlık Hareketi'ni yürüten Kürt seçkinleri grubu, Jön Türklerden
stanbul’a dönmek için izin aldı. Orada bazı garantiler kar ılı ında ttihat ve Terakki
Cemiyeti'ni destekleyen bir Kürt Ulusal Komitesi kurdular. Devrimden kısa süre sonra
Birlik ve lerleme Komitesi sözlerini reddetti ve Kürt hareketini bastırmaya çalı tı.
1914-18 I. Dünya Sava ı sırasında birçok Kürt Türk ordusunda görev yapıyordu,
ancak merkezi hükümete verdikleri deste in ne kadar yürekten oldu u üphelidir. Kürt
Ulusal Partisi, Rusya ile müzakerelerde bulundu. Kürtler özerklik kazanmak için
anla maya çalı tıkları Ruslara, 1916'da Bitlis ve Erzincan'a ilerlemeleri sırasında destek
verdi. 1917'de Rusya'nın çökmesi bu planı bozdu ancak Kurtulu Komitesi olarak bilinen
bir Kürt komitesi varlı ını sürdürdü846.
Birinci Dünya Sava ı'nın sona ermesiyle yaratılan bölgesel güç bo lu u, Kürtlerin,
büyük bölgesel güçlerin egemenli i altına girmeye çalı ması için de erli bir fırsat sundu.
Osmanlı mparatorlu unun da ılması, Sevr Antla ması, Irak ve Türk Kürdistan’ında çe itli
ayaklanmalar ve Tahran'daki güçlerin genel zayıflı ı, ranlı Kürtlerin isyan etmesine sebep
olan faktörlerdi847. 1927’de ran yönetimi

eyh Said ayaklanmasının gücü ile istikrarı

bozacak etkilere sahip olan Simko’nun faaliyetleri kar ısında sarsıldı ve bu, Kürt
hareketlerine kar ı ran ve Türkiye’nin mü terek hareket etmesini beraberinde getirdi848.
Son derece karma ık ve ülkeler arası ili kilerin do asında olan tarihi sava lara ra men,
ran, Türkiye, Irak, Suriye ve özellikle ran ve Türkiye gibi, bölge ülkeleri arasındaki bu
ili kiler a ı, Birinci Dünya Sava ı'nın bitiminden beri var oldu849. A rı Da ı isyanı,
1932’de Türk- ran Sınır Antla ması’nın imzalanmasına ve ardından da Dostluk Antla ması
imzalanmasına neden oldu. Bu antla malar 1937’de Sadabat Paktı olarak bilinen
saldırmazlık antla masıyla yeniden onaylandı. ranlı Kürt akademisyen Abbas Vali,
Sadabat Paktı’nın amaçlarından birinin “anti-komünist ittifak ba lamında Kürt sorununun
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bölgeselle tirilmesi” oldu unu dü ünmektedir850. Yine aynı Abbas Vali Kürt sorununu ran
Devleti’nin ele alı ının, Türkiye'deki Kemalist bakı tan açısından farklı oldu unu; Türkiye
Cumhuriyeti’nin, Kürtleri inkâr etmek üzerine kurulu bir milliyetçi söyleme sahipken, ah
döneminde

ran’ın, Kürtleri kategorik olarak dı lamadı ını ve inkâr etmedi ini

belirtmektedir. Abbas Vali, ran

ahı'nın Ankara’ya geldi i uça ın isminin tesadüfen

“Kürdistan” oldu unu, bu uça ın neredeyse bir diplomatik kriz yarattı ını ve dönemin
gazetelerinin, uça ın üzerindeki Kürdistan yazısının sildirildi ine dair haber yaptı ını
hatırlatıyor851.
Kürt sorununda bölgesel diyalog, modern ulus devletlerin birço unun var
olmasından çok önce, aslında Türk- ran ili kilerinin 1501-1925'teki imparatorluk evresi
boyunca hâkim faktör olarak devam ediyordu. Ayrıca, tarihte ran, Türkiye, Irak ve Suriye
gibi üpheli ve i birli ine girmemi ülkelerin kar ılıklı güvensizliklerinin üstesinden gelip,
Kürtlerin hak ve kimli inin tanınması ça rılarını engelleyen ortak bir politika üzerinde
anla maya varabildi i bu bölge, bu ekilde anla maya varılan çok az sayıdaki alanlardan
biri olarak varlı ını sürdürmektedir852.
Kürdistan ba ımsızlık hareketi Nisan 1945'te San Francisco Konferansı'nda, Kürt
birli i adına delegelere gönderilen bir mektup ile resmi olarak ba ladı. Mektuba “Kürt
Sorunu” konusunda bir bildiri e lik etti853. leride bu bildiriyle ilintili olarak, ba ımsızlık
hareketine destek verecek olan Mahabad kasabasındakiler, Müttefikler tarafından kendi
inisiyatiflerine bırakılmı tı ki, burada en yeni Kürt milliyetçi hareketinin do umuna sebep
olacaktır. 16 A ustos 1943'te, ço unlu u küçük tüccarlar ve kasabanın küçük yetkilileri
olan bir düzine genç Kürt, Komala-i-Zhian-ı Kürt'ü veya “Kürt Gençli i Komitesini”
kurdu. Gizlilik amacıyla yeni partinin üyeli i 100'ün altında tutuldu ve hücrelerde
örgütlendi, haftalık toplantılar iki kez birbirini izleyen aynı evde yapılmadı. Komala
Anayasası güçlü ve milliyetçiydi ve üyelik, ailesinin her iki tarafında Kürt kökenli olan
ki ilerle sınırlıydı854. Bu hareketin ba ımsız bir Kürdistan kurulması için Birle mi
Milletlerde güçlü bir destek bulma ansı az gibi görünmektedir. Böyle bir devlet, üç
egemen devlet olan Türkiye, ran ve Irak'tan geni alanlar alarak kurulmalıydı. Sava
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sırasında Von Papen'in Nazi diplomasisine kar ı çok önemli bir silah olan Türkiye'nin
kromu, Kürdistan topraklarından bir kısmını içinde kalıyordu. Irak'taki Musul ve Kerkük
bölgeleri ngiliz kontrolündeki petrol kuyularını içine alacaktı. E er kurulması gerekiyorsa,
iç istikrar ya da kalıcılık sözü verilemezdi. Çünkü Kürtler hiçbir zaman birbirleriyle
birle ememi lerdi. Hiçbir milli gelene i, birli inin birikimi ve kendi kendini yönetme
deneyimi yoktu. Ancak, birle ik bir Kürt devleti fikri tamamen uygulanamaz olsa da,
Khoiboun855 için Kürt hareketi, Sovyet Rusya'sından aldı ı destek yüzünden Ortado u'yu
ku atan tüm sıkıntıların en tehlikeli hali olmu tur. Sınırlı bir Kürt bölgesi, tek ba ına
ran'da ba ımsız bir birlik olarak kurulsa bile, durum kötü olacaktır. Sayısal olarak en
büyük grup olan Türkiye'nin Kürt a iretleri, ba ımsızlık hareketine neredeyse kesinlikle
dâhil olurlardı. Bu durumda, Türkler, devletin fedakârlık ve dökülen kanla sa lanan
birli ini sürdürmek için sava a gireceklerdi856.
1945 Ocak ayının sonlarında Kürt Demokrat Parti’si ran'da, Irak ve Türkiye'nin
do usunda bir açıklama yayınladı. Ba ımsız Kürt Cumhuriyeti, Urmiye Gölü'nün yakla ık
20 mil güneyinde, ran'da Mahabad'da kurulmu tu. ddiaya göre bu toplantıya katılanların
ço unun ran, Türkiye, Irak ve Suriye'de oturan Kürtleri temsil etti idir. Harekâtın askeri
liderinin, Irak'ta yasaklı ve Barzani kabilesi lideri olan Molla Mustafa adlı bir Kürt oldu u
ve 30.000 ki ilik Kürt birli inin bilinen ba komutanı oldu u bildirildi857. O yılın kı
mevsimi boyunca, Mahabad ve Tabriz'de iki özerk hükümet vardı. Sovyetler daha sonra,
Birle ik Devletlerin Sovyet yayılmacılı ına kar ı sa lam duru u ve ran'ın Moskova'ya
kar ı akıllıca davranma politikası da dâhil olmak üzere bir takım nedenlerden ötürü
ayrılıkçı projeleri terk etti ve kendilerine kuzeyde bir petrol ihdası önerisi geldi858. ran'da,
Ruslar ile 24 Mart 1946 günü bir anla manın imzalanmı oldu u görülmektedir. Bu
anla ma ile Azerbaycan’ın otonomisi tanınmakta ve Kuzey ran petrollerinin mü terek bir
ran- Rus irketi tarafından i letilmesi artlarıyla Rusya’nın 6 hafta içinde ran'ı tahliye
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etmesi kabul edilmektedir859. Nihayetinde 1946'nın kı ında, her iki mini devlet de ortadan
kaldırılmı tır.
Aralık 1945’ten Aralık 1946’ya kadar bir yıllık ömrü olan Mahabad Kürt
Cumhuriyeti’nin kurulu u ve yıkılması ran ve Irak’taki Kürtleri etkileyen önemli bir Kürt
milliyetçi geli meydi. Bu geli me Türk- ran ili kilerini do rudan etkilemese de Türkiye
eski

ah gibi yeni

ahın da Kürtlere kar ı kendisiyle i birli i yapmasını umuyordu.

Mahabad Kürt Cumhuriyeti’nin kaygı verici di er bir yönü 1920 Sevr Antla masından beri
Kürt sorununun ilk defa uluslararası bir hale gelmesiydi. Demokratik Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin yanı sıra Mahabad Kürt Cumhuriyeti’nin So uk Sava ’ın ba langıcında
önemli rol oynaması, bu sorunun Kürt, ran, Türk veya Irak tarihinden ziyade uluslararası
bir öneme sahip oldu unu ortaya koymaktadır860.
Tarih, Kürt sorununun, ço unlukla kendi geleneklerine kesinlikle ba lı olan bu
halkı, kendi kültürel ve kabile özerkliklerinin kısıtlanması veya hiç verilmemesi
giri imlerinden kaynaklandı ını gösteriyor. Öte yandan merkezi bir özerkli in pratik bir
çözüm sa layıp sa layamayaca ı da üpheli görünmektedir. Kürtlere Türkiye, ran, Irak ve
Suriye'ye gibi ülkelerde kendi geleneklerine olan sadakati ile ba da ması için
getirilebilecek liberal bir politika, ba arılı olması muhtemel tek politika gibi
gözükmektedir; çünkü herhangi bir kesin Kürt tarihinden ö renilecek ders, asimilasyonun
imkânsız olmasıdır861.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
K NC DÜNYA SAVA I SONRASI TÜRK YE- RAN L K LER
kinci Dünya Sava ı devam ederken, Türkiye’nin Müttefik Devletler tarafından
sava a sokulma çabaları ve ran’ın Rusya ve ngiltere tarafından i gal edilmesi sonucu
seyrinin de i tirilmeye çalı ılmasına de inilecektir. Sava

sonunda, sava a girmeyen

Türkiye’nin yalnız kalması ve Rusya’nın ran ve Türkiye’ye baskıları sonucu, her iki
ülkenin de Batı Blo unda yer alma arayı ları vardır.
3.1. kinci Dünya Sava ı’nın Sona Ermesi
kinci Dünya Sava ı’nın gidisini de i tiren faktörlerden biri de tarafsız ülkelerin
izledikleri politikalar olmu tur. Bu ülkeler içerisinde en önemli ülke ise Türkiye’dir. Bu
nedenle hem ngiltere’de Churchill ve Eden, hem de Almanya’da Hitler, Türkiye’nin bir an
önce kendi saflarında sava a dâhil olmasını istemektedirler. Churchill hem 1940 yılının
sonlarında ve hem de 1941 yılının ba larında General Marshall-Cornwall’ı iki kez
Ankara’ya yollamı tır. Görü melerin sebebi ise Türkiye’yi müttefik kuvvetlerin yanında
sava a çekmek içindir fakat bu görü melerden bir sonuç alınamamı tır. Kendi eseri olan
Türkiye politikasını sıkı bir ekilde savunmaya devam eden Churchill, 17 Eylül 1941
tarihinde Stalin’e göndermi

oldu u mektupta

unları yazmı tır; “En büyük ödül

Türkiye’dir, e er Türkiye’yi kazanabilirsek, elimizin altında çok güçlü bir ordu daha
olacaktır.” 12 A ustos 1942’de Churchill, ABD ve SSCB ileri gelenleriyle yaptı ı üçlü
toplantıda sava ın kazanılması için olmazsa olmazlarını sıralamı tır. Buna göre; talya’nın
sava dı ı bırakılması, Türkiye’nin sava a çekilmesi, Mihver Devletlerine toparlanma
fırsatının verilmemesi sava ın kazanılması için gerekenlerdir862.
Churchill bu dü üncelerin sonucu olarak, 1943 ba larında Türkiye’yi sava a sokma
konusunda yeniden ısrarlı bir tutum takınmaya ba ladı. ngiltere Ba bakanı’na göre
Almanya’ya son darbenin vurulabilmesi için Avrupa’nın içlerine girmek gerekmekte, bu
açıdan da Balkanlar oldukça önem ta ımaktaydı. Churchill, bazı hesaplamalar yaparak
Balkanlar’da

Almanya’nın

bırakaca ı

bo lu un

Sovyetler

Birli i

tarafından

doldurulmasından çekiniyordu. Bunun için Türkiye’nin bu bölgede açaca ı bir cephenin bu
862

Hüsnü Özlü, “ kinci Dünya Sava ı'nda Adana Görü meleri Sonrası, ngiltere'den Sa lanan Askeri
Yardımların, Türkiye'de Sevkiyat ve Lojistik Yapılanması.”, Ankara Üniversitesi Türk nkılâp Tarihi
Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 50, Güz 2012, s. 465.

137
durumu kontrol altına alaca ını dü ünüyordu863. ngiltere politikası bu ekilde bir tutum
geli tirirken, be yıldır sürmekte olan kinci Payla ım Sava ı’nın sonucunu belirleyen
olaylardan biri 1943 yılının Ocak ayında Alman ordularının Stalingrad’da büyük bir
yenilgiye u ramaları ve teslim olmaları oldu. Stalingrad’ın ardından Kuzey Afrika
topraklarında ngiliz ve Amerikan ordularının art arda gelen ba arıları, sava ın müttefikler
lehine sonuçlanaca ına olan inancı giderek arttırdı. 1943 yılının son aylarında talya
müttefiklerin yo un saldırıları altında kaldı. talyan halkından gelen baskılar da eklenince
artık talya müttefiklere teslim oldu. Böylece sava ın sonucu yava yava belli olmaya
ba lamı tı. Devrilen talya hükümeti nedeniyle Mussolini tutuklandı ve sonrasında General
Badaglio ba kanlı ındaki yeni hükümet Almanya’ya sava ilan ederek müttefiklerin safına
geçti. Bu Almanya’nın tamamen izole olması demekti. Öyle ki müttefik devletleri arasında
1943 yılı içinde ardı ardına yapılan konferanslarda artık sava tan sonra dünyanın yeni
düzeninin nasıl olaca ı konu ulmaya ba lanmı tı864.
3.1.1. Adana Görü meleri
ngiltere’nin ikinci bir cephe açarak Almanları yenilgiye u ratma dü üncesi, 14-26
Ocak 1943 tarihleri arasında Müttefiklerin Kazablanka’da (Fas) yaptıkları toplantıda,
Türkiye’nin sava a katılmasının sa lanması konusu ile birlikte ele alınmı tı. O tarihlerde
Umumi Kâtip olan Feridun Cemal Erkin865 anılarında Kazablanka Konferansıyla ilgili
olarak unları dile getirmi tir:
“1943 yılı Ocak ayında, hem memleketinin Ba bakanı, hem de Roosevelt'in
temsilcisi sıfatıyla, Türkiye Cumhurba kanına bir telgraf yollayan Churchill, Türkiye’yi
modern silahlarla kuvvetlendirme yollarını ara tırmak ve bu memleketin savunma gücü
hakkındaki sorunları görü mek üzere, kararla tırılacak bir yerde, kabilse Cumhurba kanı,
bu olmadı ı takdirde Ba bakan Saraço lu ile toplantı yapmayı telkin etti”866.
Weisband, nönü’nün kendisine Adana’ya iki amaçla gitti ini söyledi ini yazmı tır:
“…Churchill’i sava tan sonraki Rus tehlikesine kar ı uyarmak ve Türkiye’ye yollanacak
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sava

mühimmatının sevkini hızlandırmak”867. Görü melerin hazırlık safhasında,

görü melerin nerede yapılaca ı konusu ayrı bir sorun olmu tur. Görü melerden kısa bir
süre önce Ankara’da bulunan Alman Büyükelçi Von Papen’e suikast düzenlendi inden,
güvenlik nedeniyle nönü-Churchill görü melerinin Kıbrıs’ta veya ülke içerisinde bir
trende yapılması planlanır. Sonradan Adana’da gizli olarak bir trende yapılması için
Churchill ile mutabık kalınmı tır868.
Kızıl Ordu’nun 1943 yılının Ocak ayında Alman Orduları’nı Stalingrad önünde
yenilgiye u rattı ı günlerde Churchill ve nönü Adana’da bir araya geldiler. Churchill ile
K. Hugessen’in de içinde bulundu u ngiliz diplomatların ve subayların kar ısında, Türk
heyetinde Ba vekil

ükrü Saraço lu, Hariciye Vekili Numan Menemencio lu, Feridun

Cemal Erkin ile Genelkurmay Ba kanı Mare al Fevzi Çakmak bulunuyordu869.
Churchill’in istedi i kısaca uydu:
talya’ya kar ı geni

bir sefer açılacaktır.

talya’nın çökü ü, Almanların

Balkanlardaki durumunu sarsacaktır. Geli tirilen bu durum üzerine kuzeyden Sovyetler,
güneyden de Türkiye’nin harekete geçmeleri ve sava ın bu suretle Balkanlara intikali,
Almanları yenilgiye do ru itecektir. Bu arada Romanya petrolleri de bombardıman
edilece inden, Almanya’nın akaryakıtsız kalı ı, Alman direni ini ayrıca sarsacaktır. Ama
bütün bu i lerde, hem kara, hem hava harekâtı için Türkiye’nin yardımına ihtiyaç vardır.
Hulasa Türkiye, 1943 yılı sona ermeden, müttefikler safında sava a girmeli ve bu suretle
de, müttefiklere kar ı taahhütlerini yerine getirmelidir870. Türkiye, sava a girmesi
durumunda (Hardihood Operasyonu) üç a ama önerir:
1) Hazırlık Safhası: ngiltere’den Türkiye’ye silah ve teçhizat gönderilmesi,
2) Üs tahsisi,
3) Sava a giri ,
Birinci maddeyle ilgili olarak Churchill Türkiye’nin ngiliz ve Amerikan silahlarını
Müttefiklere kar ı kullanmayaca ı ümidinde oldu unu söyler ve bu suretle Türkiye’nin
Mihver safına geçece i korkusunu dile getirir.
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Churchill’in bu inandırıcı argümanları kar ısında Türkiye’nin sava a girmekten
kaçınmak için tek çaresi kalmı tır; hazırlık safhasını sürüncemede bırakmak. Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin donatılması kabul edilir; fakat konferans bitiminden sonra Türkiye o kadar
fazla sava malzemesi ister ki, mümkün olsa bile bunun gerçekle tirilmesi Türkiye’nin
yetersiz nakliye imkânları yüzünden yıllar sürecektir871. Bu malzemeler bir liste halinde
Londra’ya bildirilmi tir. leride “ Adana Listesi” olarak anılacak bu liste üzerinde iki ülke
arasında uzla maya varılmı tır872. Türkiye, Adana’da di er hususlarda vaatlerde bulunmaz.
Türk hükümeti zamanı geldi inde üs tahsisi ve Türkiye’nin sava a girmesi konusunda
karar alaca ını belirtir873.
Churchill Adana’dan olumlu izlenimlerle ayrıldı. “Ku kusuz Türkler bize çok
yakla tılar…” diyen Churchill misyonunda ba arılı oldu una inanıyordu: “…Ve bu
ba lamda ba arı Churchill için ancak Türkiye’nin sava a çekilmesi demek olabilirdi.”
Di er yandan bu konferansı sava a girme baskısının artması ve yükümlülüklerin
canlanması olarak gören Türk tarafı, kendini baskıyı bir nebze bertaraf etmi

ve

yükümlülüklerden sıyrılmı görüyordu. Dolayısıyla her iki taraf için “ba arı”, kar ıt
anlamlar içeriyordu.
Her ne kadar Churchill Adana dönü ünde Avam Kamarası’na 11 ubat’ta verdi i
demeçte, “Türkiye’nin ba ını derde sokmaktan kaçınmaları” gere ini vurgulamı sa da
geli meler Türkiye ve

ngiltere’nin tam bir “sa ırlar diyalo u” içinde olduklarını

göstermi tir874.
Adana görü meleri sonrasında ngiltere ile Türkiye arasındaki ili kiler daha ciddi
boyuta tasınmı

ve özellikle askeri alandaki ikili ili kiler bütün dünyanın dikkatini

çekmeye ba lamı tır. Birçok ülkede Türk- ngiliz ittifakının imzalandı ından bahsedilmeye
ba lanmı ve bazı tartı malara neden olmu tur. Bu esnada müttefiklerin cephelerde aldı ı
art arda ma lubiyetler ve devam eden süreç Türkiye üzerindeki baskıyı çok daha
artırmı tır.

ngiltere Ba bakanı’nın hızlanan Türkiye’yi sava a sokma giri imleri

neticesinde Adana görü meleri ngiltere ve Türkiye için bir mana ifade etmemi tir875.
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Türkiye için önemli olan gücünü sava sonuna saklamaktır, 1943 yılından sonra

kazanan ya da kaybeden olmanın bir ayrıcalı ı yoktur. Konferanslardan sonraki geli meler
Sovyetlerin bir gerginlik çıkartma ihtimalini arttırmı tır. Bu yüzden Türkiye, olası bir
Sovyet tecavüzüne kar ı hazırlıklı olmak zorundadır876.
3.1.2. Tahran Konferansı
Tahran Konferası’na Stalin’in çevirmeni olarak katılmı olan Valentin Brejkov’un
anılarını yazdı ı “Tahran 1943” adlı kitabının ön sözünde, bu konferansın önemi u
ifadelerle açıklanmı tır:
“Tarihçilerin ço u, Tahran’ı Hitler’e kar ı kurulan koalisyonun bir
doru u olarak sayıyorlar. Bu görü bana do ru görünüyor. Ne var ki, bu
doru a tırmanmak hiç de kolay olmadı. ngiltere’nin ve Birle ik
Amerika’nın idareci kadroları, Hitler’in Sovyetler Birli i’ne saldırı ı ile
birlikte, kendilerini kasmaya ba ladılar ve ilk zamanlar, Sovyetler Birli i ile
askeri i birli i yapmakta hiç de istekli görünmediler. Sovyetler Birli i, fa ist
“Mihver” devletlerine kar ı yürütülen sava ın ba lıca garantisi olarak, batı
devletleriyle en kısa zamanda ittifak ili kileri kurmaya çalı ırken, Londra ve
Washington ancak olayların etkisi ve baskısı altında ortakla a dü mana
kar ı, birlikteki davranı lara katılıyor ve üzerine aldıkları yükümlülükleri
yerine getirmekte çok a ır davranıyorlardı.
Sovyetler Birli i’nin kinci Dünya Sava ı’na katılmasıyla, bu sava
tam anlamıyla, fa istlere kar ı yapılan bir kurtulu sava ı niteli i kazandı.
Kızılordu’nun ba arılı direni i kar ısında özellikle fa ist boyunduru unun
“yeni düzen”inden bunalan Avrupa halklarını fa ist vebasından kurtarma
umutları do maya ba ladı. Daha o zamanlar, Sovyetler Birli i olmadan, ne
ngiltere’nin ne de Amerika’nın, “Mihver” devletlerine kar ı bir ba arı
sa layamayacakları inancı geni ölçüde yayılamaya ba ladı. Üstelik
Sovyetler Birli i ile ittifak etmek, ngiltere ve Birle ik Amerika için kendi
politik ba ımsızlıklarını ve milli egemenliklerini korumanın biricik yolu
olarak görüyordu. Churchill, daha 22 Haziran 1941 tarihinde, radyoda
yaptı ı konu masında: “Rusya’yı tehdit eden tehlike bizi ve Birle ik
Amerika’yı tehdit eden tehlikenin ta kendisidir.” demekle, bunu dikkate
almı bulunuyordu.
Bu gerçe in anla ılması, aslında kinci Dünya Sava ı’nda ngiltere-AmerikaSovyetler Birli i i birli ini ve Hitler’e kar ı koalisyonu do urmu tu877.
Churchill’le ngiliz-Amerikan askeri liderleri arasında yapılan Quebec (Kanada)
konferansında Türkiye’nin silahlandırılmasına devam edilmesi kararla tırıldı. 19 Ekim
1943’te
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bulu masının esasını hazırlamak için yapılan Moskova konferansında, Molotov’un
konferansa sundu u üç maddelik memorandumun ikinci maddesi “Türkiye’nin sava a
katılması” idi. Hem de bu katılım bir emir eklinde olmalıydı. ngiltere ve Amerika
temsilcileri bu teklifi reddettiler878. Moskova, Ankara 1943 yılı sonuna kadar sava a
katılamadı ı sürece, Türk-Sovyet ili kilerinde bir düzelme olmayaca ı konusunda
ısrarlıydı. Numan Menemencio lu, Türkiye’nin 1943 yılı sonuna dek sava a katılması
gerekti ini belirten Moskova Konferansı kararlarını saçma olarak niteledi. ngiltere,
Balkan planına destek bulabilmek maksadıyla Türkiye’nin sava a katılmasını zaruri olarak
görüyordu ve bunu gerçekle tirebilmek için Moskova’nın baskısını yanına almak
istemi ti879.
Tahran Konferansı’na giden Roosevelt ile Churchill, Kahire’de bir süre kalarak
oraya davet edilen Çan Kay- ek ile görü tüler. 22-26 Kasım 1943 tarihlerinde Kahire’de
Japonya ile yapılacak barı

antla masının ko ulları üzerinde duruldu880. Tahran

Konferansı’nda (28 Kasım-1 Aralık 1943) Churchill Türkiye’yi sava a sokma ısrarını
sürdürür881. Nasıl edip de Türkiye’yi müttefiklerden yana

kinci Dünya Sava ı’na

sokmalıdır? Bu sorunu, Tahran Konferansı’nın 28 Kasın tarihinde yapılan ilk toplantısında,
Churchill ortaya atmı tı. ngiltere Ba bakanının dü üncesine göre, Türkiye’nin sava a
giri i, Çanakkale ve Karadeniz bo azlarının ula ıma açılmasına ve Karadeniz yoluyla
Sovyetler Birli i’ne erzak, silah ve cephane gönderilmesine imkân verecekti. Churchill,
sözlerine devam ederek:
-- u ana kadar ngiliz ve Amerikalılar, Rusların kuzey limanlarına ancak
dört gemi konvoyu gönderebildiler. Daha fazla gönderememenin biricik
nedeni, sava gereçleri ta ıyan bu yük gemileri konvoyuna e lik edecek
sava gemilerinin yeterince bulunmayı ı idi. Ama Karadeniz yolu açılırsa,
güney Rusya limanlarına düzenli olarak yiyecek ve sava gereçleri
gönderilebilir. Türkiye sava a girerse, o kesimde harekâtta bulunmak üzere
iki üç tümenden fazla asker ayırmayı dü ünmüyoruz. Tabi ki bununla ilgili
olarak ayıraca ımız hava kuvvetleri de bunun dı ındadır.”
Churchill, Stalin’in müdahalesine aldırmayarak, Türkiye sorunu ile ilgili
birçok problem ortaya attı:
--Hangi yollara ba vurarak Türkiye’yi sava a sokabiliriz? Türkiye sava ta
ne yapmalıdır? Bulgaristan’a saldırıp Almanya’ya sava açmalı mıdır?
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Geni bir saldırı harekâtına mı giri meli, yoksa yalnız Trakya’yı ele
geçirmekle mi yetinmelidir?
Onlara ba ımsızlık kazandıranların Rusya oldu unu unutmayan
Bulgarlara kar ı, Rusların tutumu ne olacaktır? Bu hal, u anda artık
sava tan çıkmanın yollarını arayan Romenler üzerinde nasıl etki yapar?
Yine bu hal, Macarlar üzerinde nasıl bir etki yapar? Bu durum, birçok
ülkede politik de i imlere yol açar mı?”
Toplantıda hazır bulunanları bu soru ya muruna tutan Churchill,
anlamlı anlamlı herkesin yüzüne baktı, dudaklarını ısırdı ve konu masını u
sözlerle bitirdi:
--Bütün bunlar, Rus dostlarımızın özel görü ta ıdıkları birtakım
sorulardır.
Stalin, Churchill’e u soruyu sordu:
--Türkiye sava a girerse, ne gibi tedbirler almayı dü ünüyorsunuz?
Churchill buna u cevabı verdi:
--Türkiye’nin batı kıyısındaki adaları i gal edebilmek için, iki
tümenden fazla bir kuvvete ihtiyaç olmayaca ını söyleyebilirim. O zaman,
yiyecek ve sava gereçleriyle yüklü vapurlar, Türkiye’ye ve Karadeniz’e
girebilir. Ama ilk yapılacak i , Türkiye’ye 20 kadar uçak filosuyla bir
miktar uçaksavar topu göndermektir. Bu durumun öteki harekâta hiçbir
zararı olmaz.
Bu açıklamayı dinledikten sonra, Sovyet heyetinin ba ı, Türkiye’nin
Müttefiklerden yana sava a sokulabilece ini ku ku ile kar ıladı:
--Üzerine ne kadar baskı yaparsak yapalım, Türkiye sava a girmez
dedi. Tabi, bu benim görü üm,
i daha da günı ı ına çıkaran Churchill:
--Biz bu sorunu öyle anlıyoruz: Türkiye’nin sava a katılmasında
Sovyetler Birli i’nin büyük çıkarları vardır. Tabi, belki de biz onu sava a
sokmayı ba aramayaca ız, ama biz, bu konuda elimizden gelen her eyi
yapmak zorundayız.
Stalin, Churchill’in görü üne katılarak:
--Evet, Türkiye’yi sava a sokmaya çalı malıyız dedi. Türkiye’nin
sava a katılması çok iyi olurdu.
ngiltere Ba bakanı, Türkiye sorununu askeri uzmanlara bırakmanın
do ru olup olmayaca ını sordu. Stalin buna itiraz etti:
--Bu, hem askeri hem politik bir sorundur dedi. Türkiye, Büyük
Britanya’nın müttefikidir. Aynı zamanda hem Sovyetler Birli i, hem de
Birle ik Amerika ile dostluk ili kileri içindedir.
Bu ana kadar Birle ik Amerika’nın Türkiye sorunu ile ilgili
görü ünü açıklamamı bulunan Roosevelt, söz aldı:
--Tabii, ben de Türkiye’nin sava a girmek zorunlulu unda
bırakılmasından yanayım ama ben Türkiye Cumhurba kanının yerinde
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olsam, bu hizmetime öyle bir fiyat biçerim ki, bunu ancak “Overlord”
harekâtının zararına olarak ödeyebilelim882.
Roosevelt, bir Balkan ve Ege harekâtına, hele Türkiye’nin sava a katılmasına,
talya’daki askeri harekâtı ve kuzey Fransa sahillerine yapılacak çıkartma harekâtını
geciktirece i gerekçesi ile kar ıydı. Roosevelt, görü meler sırasında, bu görü ünü açıkça
belirtecek ve Churchill’in önerilerini reddedecektir883. Stalin ise Churchill’in planlarından
endi e duymaktaydı. Churchill’in Türkiye’yi sava a sokup Balkanlarda bir cephe açmak
suretiyle Sovyetlerin bu bölgedeki askeri ve politik ilerleyi ini durdurmak istemesinden
endi elenmekteydi. Stalin’e göre Batılılar Balkanlardan uzakla tırılmalı ve Batı Avrupa’da
vakit geçirmeden yeni bir cephe açılarak Rusya’nın yükü azaltılmalıydı884.
Tahran Konferansı sonunda Churchill’in Balkan planı artık kesinlikle ortadan
kalkıyor ve müttefik sava planları kesin eklini alıyordu. Tahran Konferansının sonunda,
Türkiye’ye sava a katılması için son bir kez daha ba vurulmasına ve

nönü ile

görü ülmesine karar verilmi tir885. Konferansın sonunda ran ile ilgili olarak bir demeç
yayınlandı. Demecin konusu kısaca, ran’ın hizmetleri ve sava ın kazanılmasındaki rolü
dile getirilerek, Müttefiklerin bir

ekilde sava ın bitimiyle

ran’dan askerlerini

çekeceklerini ve ran’ın ba ımsızlı ına saygı göstereceklerinin taahhüdüdür. Bu demeçle
birlikte ngiltere ve Sovyetler Birli i, sava ın ardından yakla ık altı ay sonra askerlerini
ran’dan çekeceklerini ilan ettiler886.
3.1.3. kinci Kahire Konferansı
Daha Tahran Konferansı sona ermeden Roosevelt ve Churchill nönü’ye birer
telgraf göndererek görü mek üzere kendini Kahire’ye davet ettiler. Davete Türkiye’nin ilk
tepkisi, e er konu maların konusu Tahran’da Stalin’le birlikte alınan bir kararın
Türkiye’ye tebli i olacaksa, nönü’nün daveti kabul etmeyece i, yok e er pe in hükümler
olmadan ortak davaya nasıl daha yararlı olunaca ının konu ması ise kabul edece i
eklindeydi887. Roosevelt’in yapılacak görü melerin “e it devletler arasında özgür
tartı ma” ortamında geçece ine ili kin taahhüdü, nönü’nün yüre ine su serpti888. Ancak,
Roosevelt ile Churchill’in nönü’yü Kahire’ye götürmek için ayrı ayrı uçaklar göndermi
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olmalarından aralarında bir görü ayrılı ı oldu u da belliydi. nönü Roosevelt’in uça ını
seçti889, Hariciye vekili Numan Menemencio lu ise, Churchill’in o lunun pilotlu unu
yaptı ı uça a bindi ve bu suretle, önemli bir diplomatik protokol sorunu ince bir biçimde
çözüldü890.
Kahire’de Türk heyetinin ilk dikkatini çeken ey Sovyetlerin yoklu u oldu. Türk
Dı i leri Bakanı, bu düzeydeki bir toplantıda Sovyetlerin temsil edilmemesinin bir kaza
eseri olmadı ını anlamakta gecikmemi ti891. Anla ıldı ı kadarıyla, Stalin Tahran’da
Türkiye’nin sava a giri i konusundaki kararını de i tirmi ti. Sovyetlerin artık Almanları
do u cephesinde tek ba ına yenme kapasitesine ula tı ını dü ünen Stalin, Türkiye’nin
sava a girmesi de dâhil olmak üzere, hiçbir bahaneyle Balkanlarda Müttefik askeri görmek
istemiyordu892.
4-7 Aralık 1943 tarihleri arasında Roosevelt ve Churchill, nönü ile Kahire’de
bulu urlar. Churchill,

nönü’yü Satürn operasyonu (Müttefik Silahlı Kuvvetleri’nin

Türkiye’ye nakli) için ikna etmeye çalı ır. Ancak nönü sava a girmek anlamına gelece i
için öneriyi reddeder893. Churchill, Mihver devletlerine sava ilan etmi 35 devletten sonra,
artık sıranın Türkiye’ye geldi ini belirtmi tir. Türk yöneticiler, sava a katılmamak için, bir
süredir ileri sürdükleri, Türk-Sovyet ili kilerinin olumsuzlu u ve Sovyet tehdidi gibi
gerekçeleri, Kahire görü meleri sırasında artık ilke olarak bir daha gündeme
getirmeyeceklerdir. Ankara’nın, müttefikler arasındaki çeli kileri ve anla mazlıkları
görerek ve bunlardan yararlanarak, müttefikleri birbirlerine kar ı oynama politikası, artık
bu noktada sona eriyordu894.
Bu sefer Müttefiklerin a ır baskısıyla kar ıla an nönü sonunda “prensip olarak”
sava a katılmayı kabul etti, fakat Türkiye’nin savunma gücü için gerekli malzeme ve
teçhizatın tamamlanması ve ortak harekât planının belirlenmesini bunun ön ko ulu olarak
ortaya koydu895. Türkiye’nin zayıf ve yetersiz ula ım imkânlarıyla, Ankara’nın talep etti i
müttefik askeri yardımının yerine ula tırılması, Londra’ya göre üç yıl sürebilirdi896.
Görü meler esnasında, nönü sava a girilmedi i takdirde Türkiye’nin tehlikede olaca ı
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savını

hiçbir

zaman

kabullenmedi.

Tartı maların

tümünde

nönü,

Türkiye’nin

yükümlülüklerinden kaçmadı ını ve sadakatini kanıtlamaya hazır oldu unu vurgulamaktan
geri kalmıyordu897, ancak Almanya’nın henüz yenilmedi ini ve Türkiye’ye a ır darbeler
indirebilecek durumda oldu unu Müttefiklere anlatmaya çalı mı tı898. Bu sebepten dolayı
Türkiye’nin yardımcı olabilmesi için daha zaman vardı. nönü bu ba lamda iki a amalı bir
plan önerdi: 1. Hazırlık a aması, 2.

birli i a aması. Türkiye’nin en uygun gördü ü

mücadele biçimi kendi bölgesinde

ngiliz ve Amerikan birlikleriyle yan yana

çarpı masıdır899. nönü’nün takti inin amacı açıktır: Vakit kazanmak ve artan talep ve
artlar ileri sürerek Müttefiklerin Türkiye’yi sava a sokma hevesini kaçırmak900.
Konferansın sonunda Türk hükümeti, en geç 15

ubat 1944’e kadar hava

alanlarının Müttefikler tarafından kullanılmasına razı olup olmayaca ını bildirecekti. Bu
arada Radar çalı maları da dâhil olmak üzere hava alanlarında çalı malar ba layacak,
Türkiye’nin sava a katılmasını sa layacak olan ortak plan hazırlanacak ve genel siyasi
sonuçlar incelenecekti. Türkiye olumsuz cevap verdi i takdirde herhangi bir sorumluluk
söz konusu olmayacak, ancak bu takdirde ba ka planlar yapılacak ve Türkiye’ye
gönderilecek olan mühimmat ba ka yerlere sevk edilecekti901. Türk tarafı, 15

ubat

1944’te Müttefik hava kuvvetlerini kabul edip etmeme hakkını saklı tutmu tu. ngiltere
Dı i leri Bakanı Eden’e göre, Türkiye’yi istenilen yönde ilerletmek açısından çok az yol
kat edilmi ti902.
Kahire’de ABD Ba kanı Roosevelt her ne kadar Türk tezine yakınlık göstermi se
de, bu onun Türkiye’yi kesinlikle sava dı ında tutmak istedi i anlamına gelmemektedir.
Roosevelt’in ana teması Türkiye’ye yapılacak yardımın kısıtlı tutulması ve bunun Pasifik
Okyanusu

ile

Avrupa

kıtasına

çıkarma

(Overlord)

harekâtlarının

etkinli inden

eksiltmemesiydi. nönü döner dönmez kabineyi toplamı ve veda için yalnız kaldıklarında
Roosevelt’in, o tarihe kadar sava a girmedi i takdirde Türkiye’nin sava tan sonra dünyada
yalnız kalaca ını belirtti ini söylemi tir903. Varılan mutabakata uygun olarak Ocak- ubat
1944’te Ankara’da Türk ve

ngiliz askeri heyetleri arasında Türk Ordusunun

silahlandırılması ile ilgili görü meler yapıldı. Görü meler
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kesilme Türkiye, ngiltere ve Amerika’nın münasebetlerini gerginle tirdi904. Müzakerelerin
kesilmesinden sonra

ngiliz ve Türk basını kar ılıklı bir diyaloga girdiler.

ngiliz

gazetelerinin i ledi i ana nokta Türkiye’nin artık Müttefikler safında sava a katılmasının
gerekti i, aksi halde sava sonrası dünyasında istedi i yeri alamayaca ı idi. Türk basını ise
Avrupa’nın ate e bo ulaca ı bir sırada Türkiye’nin tarafsızlı ını bozmasının çok kötü
olaca ını ifade etmekteydi905. Bu i in faturası Genelkurmay Ba kanı Mare al Fevzi
Çakmak’a kesildi ve görevden alındı. Yerine General Kazım Orbay getirildi906.
Tam bu sırada tekrar gündeme gelen “krom meselesi” Türk-Müttefik ili kilerini
daha da gerginle tirdi. li kilerin Nisan ba ında en alt düzeye indirilmesinden sonra sürekli
olarak Müttefiklerin Türkiye’den hiç olmazsa Almanya’ya yapılan krom ihracının
durdurulmasını talep etmeleriyle geçti. Bu sevkiyat durdurulmadı ı takdirde, di er
tarafsızlara uygulanan abluka tedbirlerinin Türkiye’ye de uygulanaca ını belirttiler. Bu
baskıların sonucunda Türkiye, Almanya’ya olan krom sevkiyatını önce ayda 4200 tona
indirdi ve nihayetinde 21 Nisan 1944’te de satı ı tamamen durdurarak, bitirdi907.
Bu arada Kızıl Ordu Balkanlar’a yakla mı tır. Nisan’da Ruslar Romanya’ya
girdi inde, Türklerde bir huzursuzluk ba gösterir. Müttefikler tarafından izole edildikleri
için zor bir duruma dü erler. Bu yüzden Türkler politikalarından çark etmek zorunlulu unu
duyarlar, çünkü izolasyon ekonomide etkilerini arttırmaya ba lamı tır. Türkiye ile
müttefikler arasındaki gerginlik ancak Türkiye’nin Almanya ile ili kilerini kesmesi ile
düzelebilecektir908. Bu arada de i en dengelere Türkiye’nin ayak uydurması söz konusu
olmu tur.

ngiltere ve ABD’ye yakla ılması gerekmektedir. Bu u urda uluslararası

kamuoyunun gözü önünde feda edilebilecek bir kurbana ihtiyaç vardır. nönü en uygun
adayın Numan Menemencio lu oldu una karar vermi tir909.
TBMM, 2 A ustos’ta ola anüstü toplandı.
Ba bakan ükrü Saraço lu, TBMM’nin ola anüstü toplantısında unları söyledi:
--Müttefikimiz ngiltere, ittifak çerçevesi dâhilinde, bizden Almanya ile
siyasi ve iktisadi bilcümle münasebatımızın kesilmesini istemi tir.
Hükümetimiz, bu talebi inceden inceye tetkik ederek, bunun ittifak
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çerçevesi dâhilinde ve haklı bulundu unu görmü tür ve müspet cevabını
Meclis’in kabulüne arz etmeyi kararla tırmı tır.
--Alaca ınız bu karar, bir harp kararı de ildir. Bunun bir harp kararına
munkalip olması veya olmaması, kar ı tarafın alaca ı tavra ba lıdır.
Ba bakanın bu konu masının ardından TBMM, Hasan Saka, Kazım Özalp, Ali
Rana Tarhan ve Memduh evket Esendal’ın verdikleri imzalı bir önerge üzerine, Almanya
ile ili kilerin kesilmesini kabul etmi tir. Oylamada 411 üye olumlu oy kullanmı , 41 üye
ise toplantıya katılmamı tır. Ayrıca, Emin Sazak ile Mazhar Müfit Kansu imzalı bir önerge
üzerine,

ngiliz parlamentosuna “selam ve muhabbet” telgrafı çekilmesi de kabul

edilmi tir910. Nihayetinde Almanya ile ili kiler kesilmi

ve bunu yaparken, barı

konferansında tam bir müttefik muamelesi görece ine dair ngiltere ve Amerika’dan
teminat alınmı tı. Buna ra men Türk-Sovyet münasebetleri iyice so umu tu. Türkiye
üzerinde artık belirgin bir Sovyet tehlikesi ortaya çıkıyordu. Onun için 1944 sonbaharında
ngilizler Yunanistan’a asker çıkardıklarında, Türkiye bundan çok ho nut kaldı.
Sovyetlerin baskısının iyiden iyiye artması sonucu, Yunanistan’la yeniden bir i birli i
sa lamak ve kuzey-batısını sa lama almak için Kasım 1944’te, On iki Adalar üzerinde
hiçbir talep ve iddiası olmadı ını Yunan Hükümetine bildirmek durumunda kaldı911.
Sava yıllarındaki Türk diplomasisinin birinci döneminin sona erip, ikincisinin
ba lamasını kinci Kahire Konferansı sa lamı tı. Diplomasinin birinci dönemi, Kuzeyde
Sovyetler Birli i ile Batıda Nazilerden gelebilecek her türlü tehdide kar ı yürürlü e
konmu tu; ikinci dönemi ise, bir ihtimal galip Sovyetler Birli i’nin sava sonrası Do u
Avrupa üzerindeki siyasi emellerini engelleme amacını güdüyordu.

kinci Kahire

Konferansı’nın Türk dı politikası açısından önemi uradan kaynaklanmaktadır; sava
devam ederken Türkiye’yi her türlü askeri tehlikelerden uzakta tutmayı hedef alan sava
dönemi stratejisinden, sava ı müteakip dünyada meydana gelebilecek siyasal çatı malara
kar ı yöneltilmi bir politikaya dönü mesine ba langıç olmu tu912.
Türkiye’nin durmadan Batılı Müttefikleri Sovyetler konusunda uyarması bu
ülkelerde pek sempati toplamıyor, aksine Türkiye’nin aleyhine i liyordu. Kızıl Ordu’ya
Stalingrad’da Nazi selini durdurmu

kahramanların ordusu gözüyle bakılıyordu. Bu

ortamda Türkiye’nin uyarıları sürekli olarak sava a girmeyi reddetmi “bencil” bir ülkenin
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Cemil Koçak, a.g.e., C. II, ss. 264-265.
Fahir Armao lu, 2004, a.g.e., s. 414.
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içten pazarlıklı bir feryadı olarak görülüyordu913. ngilizlerin, erken oldu una inanmalarına
ra men Türkiye, ABD’nin Japonya ile ili kilerin kesilmesi ile ilgili tebli ini uygun görür
ve Rusya’nın olurunu da aldıktan sonra 5 Ocak 1945’te Japonya ile ili kilerini keser914.
4-11 ubat 1945 tarihleri arasında toplanan Yalta Konferansı sava sonrası düzen
ile ilgilenmi tir. Konferansın zamanı dikkat çekicidir ve sava ın bitmek üzere oldu u bir
döneme rast gelmi tir915. Yalta Konferansı’nda sadece ve sadece Almanya ve Japonya’ya
sava ilan etmi olan devletlerin Birle mi Milletlere alınması kararla tırılmı tır916. Bir
görü me esnasında ngiliz Büyükelçisi Peterson, Bakanımız Hasan Saka’ya San Francisco
Konferansı’na sadece 1 Mart 1945 tarihine kadar Almanya’ya sava ilan eden ülkelerin
katılabilece ini bildirmesi üzerine Türkiye, 23

ubat tarihinde Japonya ve Almanya’ya

sava ilan etmek durumunda kaldı. Böylece 1 Ocak 1942 tarihli Birle mi Milletler
demecini imzalayan ülkeler kervanına katılabildi917. Bu imzanın ardından 5 Martta San
Francisco Konferansına resmen davet edildi ve Birle mi Milletlerin kurucu üyeleri
arasında yerini aldı918.
3.1.4.

kinci Dünya Sava ı’nın Sonu; Türkiye Ve

ran’ın Batı Blo una

Yönelmesi
kinci Dünya Sava ı, 7 Mayıs’ta Almanya, 14 A ustos’ta da Japonya’nın teslim
olmasıyla fiilen sona erdi inde, Türkiye sava dı ı kalmayı ba armı tı. Ancak bundan
sonra, Alman yenilgisi nedeniyle Do u Avrupa’daki dengenin SSCB yararına bozulması
sonucu ortaya çıkan tehlikeli ortamda var olma mücadelesi vermek durumunda
kalacaktı919. Türkiye’nin kinci Dünya Sava ı’nda uyguladı ı politika, Türkiye’yi sava ın
büyük yıkımından uzak tutmayı ba armasına ra men, sava sonrasında dünya siyasetinde
tek ba ına kalmasına neden olmu tu920. Olu an bu yalnızlık endi esi nönü’yü, demokratik
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dünya tarafında konumlandırmak adına çok partili hayata geçi gibi içe ve dı a dönük
politikalar geli tirmek durumunda bıraktı921.
Sona eren kinci Dünya Sava ı’nın ardından dünya siyasal yapısı ciddi bir de i ime
u ramı tır. Sava sonrasında ortaya çıkan iki süper gücün liderli inde iki rakip blo un
olu ması ve bunlar arasındaki ili kilerin de So uk Sava biçiminde cereyan etmesi, yeni
sistemin en belirleyici özelli i olmu tur. 1945 yılı içerisinde “Üç Büyükler” arasında
yapılan Yalta ve Postdam konferansları bu sistemin ba langıcını simgelemektedir922.
Türkiye’nin, dünya genelinde olu an ve so uk sava ın ba langıcı olarak kabul edilen bu
dönemde, pek fazla seçene inin olmadı ı da bir gerçektir. Bir tarafta komünizmin kayna ı
Sovyetler Birli i’nin tehditleri, di er tarafta ABD liderli inde batıya endeksli güçlü ülkeler
bulunmaktadır. Di er seçenek olarak da tarafsızlık veya yalnızlık politikaları ortadadır923.
Türkiye’nin ortaya çıkan bu dönemden sonra nasıl bir yol takip edece ini, hangi askerî ve
siyasî yapılanmanın, hangi ekonomik örgütlenmenin içerisinde yer alaca ını Sovyetler
Birli inin takip etti i politikalar belirlemi tir. Sava ın bitimine do ru, Sovyetler Birli i’nin
Türkiye Cumhuriyeti ülkesinin toprakları üzerinde Türkiye aleyhine sınır de i tirme
istekleri, Sovyetlerin emperyal hedefleri oldu unu açıkça ortaya koymaktadır. Bu baskılar
Türkiye’nin kinci Büyük Sava sonrası yenidünya düzeninde safının nerede olaca ını
belirlemesinde ba at etkenlerden biri olmu tur924.
1939’da ngiltere ve Fransa ile bir deklarasyon imzalanmasına ra men Türkiye’nin
kinci Dünya Sava ı’na Müttefikler safında girmemesi, Balkanlar’da ikinci bir cephenin
açılmasını engellemi ve böylece Sovyetlere göre, Nazi istilasının kahrını ve onlardan
kurtulu un ana külfetini de Ruslar çekmi lerdi. Sanki Türkiye’nin bu tutumunun
“intikamını” alırcasına, sava bitince925 Sovyetler Birli i, 19 Mart 1945 tarihli bir nota ile
1925 tarihli Türk-Rus Saldırmazlık ve Dostluk Antla ması’nı926 feshetmi tir927. Sovyetler
tarafından verilen notada “Sovyet Hükümeti’nin, 1925 yılında imzalanan dostluk
921
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2015, s. 198.
922
Faruk Sönmezo lu, a.g.e., s. 15.
923
Hasan Yılmaz, “Adnan Menderes Dönemi Türkiye Ortado u li kileri.”, DergiPark, 2016, s. 205.
924
. Sabri Balkaya, a.g.m., s. 158.
925
Mim Kemal Öke ve Erol Mütercimler, Yalnızlıktan Saygınlı a Demokrat Parti'nin Dı Politikası.
Demokratlar Kulübü, Ankara 2000, s. 17.
926
Dı i leri bakanları Tevfik Rü tü (Aras) ve Çiçerin tarafından Paris’te imzalanan 17 Aralık 1925 tarihli
Dostluk ve Tarafsızlık Antla ması,1929, 1931 ve 1935’teki uzatmalar ve ek protokoller ile i birli i sürecini
tahkim etmi ti. 1925 Dostluk ve Saldırmazlık Antla ması için bkz. Selim Gökçen, “Ankara-Moskova
li kilerinin Geli imi ve 1925 Dostluk ve Saldırmazlık Antla ması”, Uluslararası Karadeniz ncelemeleri
Dergisi, ss. 117-140.
927
Zehra Önder, a.g.e., s. 303.

150
antla manın her iki ülke ili kileri açısından önemi de erlendirilmi , fakat kinci Dünya
Sava ı sonrasında de i en artlar do rultusunda antla manın yeni artlara uydurulması
gerekti i” belirtilir928. Bu durum üzerine Türkiye, sava ta müttefiki olan ngiltere’nin
deste ini almak amacıyla faaliyete geçtiyse de, sava sonrasında ekonomisi göçmü olan
ngiltere’den gerekli deste i göremedi929. Gerekli deste i bulamayan ve uluslararası alanda
yalnızlık içinde bulunan Türkiye, bu notayı aldıktan sonra Sovyetler Birli iyle uygun
dü en bir anla ma zemini aramak zorunda kaldı930. Güçler arasında denge aramaya çalı an
Ankara’nın bürokratlarından Bakan Hasan Saka, bir toplantı esnasında ABD Büyükelçisi
Steinhardt’a, SSCB’nin, Bo azlar konusunu yalnızca Karadeniz’e kıyısı olan devletlerin
ilgilenmesi gereken bir konu haline getirme e iliminden söz eder. Fakat Türkiye, bu
esnada uzun vadeli dü ünmeyen ABD’den de bekledi i deste i göremez931.
Türkiye, 4 Nisan 1945’te Sovyetler Birli i’ne verdi i kar ılık notasında, süresi sona
ermekte olan 1925 antla ması yerine her iki tarafın da bu günkü çıkarlarına daha uygun ve
ciddi de i iklikleri kapsayan yeni bir antla ma yapılması yolundaki932 Sovyet tekliflerini
incelemeye hazır oldu unu bildirdi. Fakat Sovyet yönetimi bu deklarasyona uzun süre
cevap vermedi933. Türkiye ile Sovyetler Birli i arasında cereyan eden ve süresi dolan ikili
anla manın uzatılması ile ilgili görü meler esnasında, ABD’de vefat eden Türkiye
Büyükelçisi Münir Ertegün’ün cenazesi, Missouri adlı donanmanın en büyük sava
gemilerinden birisi ile Türkiye’ye gönderilirken934, Washington Moskova’ya, Ankara’nın
arkasında oldu unu göstermi oluyordu935.
Roosevelt’in ansızın ölümü üzerine 12 Nisan 1945’te ABD’nin 33. Ba kanı Harry
Truman oldu. Truman ABD’nin iç ve dı

politikalarında herhangi bir de i ikli e

gitmeyece ini belirtti936. Deklarasyona cevap vermeyen Sovyetlerin uzun süren
sessizli inin ardından, 7 Haziran 1945’te Moskova Büyükelçisi Selim Sarper Molotov’la
928
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görü tü. Bu görü me sırasında Sarper’e ikinci sözlü nota verildi. Bu notanın sıraladı ı
istekler unlardı: 1. Türkiye’nin do u sınırında Kars ve Ardahan Sovyetlere bırakılacaktı.
2. Bo azları tek ba ına savunamadı ını kanıtlayan Türkiye ile Sovyetler Birli i bo azlarda
ortak üsler kuracaktı. Bununla birlikte Montreux Antla ması Sovyet Rusya’yı daha fazla
söz sahibi yapacak ekilde yenilenecekti937. Bu istekler Türkiye’de can sıkıcı bir durum
olu turmasına ra men, Cumhurba kanı

smet

nönü, Ba bakan

ükrü Saraço lu ve

Dı i leri Bakanı Hasan Saka yaptıkları görü meler neticesinde izlenecek stratejiyi
belirlediler. Yapılan görü melerin sonunda olu an duruma göre Türkiye Cumhuriyeti,
Moskova’da görü melerde bulunan Büyükelçi Sarper’e gönderdi i talimat ile “toprak
bırakılması üs kurma gibi konuların hiçbir biçimde görü me konusu yapılmamasını” ve
“Montreux gibi uluslararası bir antla manın iki devlet tarafından tekrar ele alınmasının
kabul görmeyece ini” bildirdi938.
Sovyet Rusya ile Türkiye arasındaki can sıkıcı nota teatileri devam ederken, Resmi
Gazetenin 10 Temmuz 1945 tarihli nüshasında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Amerika Birle ik Devletleri Hükümeti arasında 23

ubat 1945 tarihinde Ankara’da

imzalanan ve Amerika Birle ik Devletlerinin 11 Mart 1941 tarihli kanununda yazılı
yardımla ilgili esaslara ili kin olan Anla manın onanması hakkında kanun” yayınlanarak
yürürlü e girmi tir. Bu Anla manı giri kısmında “Türkiye Cumhuriyeti müdafaasının
Amerika Birle ik Devletleri müdafaası için hayati öneme haiz oldu unun 7 Kasım 1941’de
görüldü ü ve bunun için, o tarihte alınan yardım kararlarının devam etmesi üzerinde her iki
ülkenin anla tı ı” dile getirilmektedir939. Bu antla mayla, teknolojik olarak eski olan TSK
elindeki silahlarla Türkiye’nin savunulamayaca ı bir kez daha teyit edilmi tir. Ayrıca
ubat’ta yapılan heyetler arası görü meler esnasında, kinci Dünya Sava ı’nın bitiminde
yeni kurulacak dünya düzeninde, Türkiye’nin de yerini almasıyla ilgili görü alı -veri inde
bulunuldu u ve aynı zamanda, bir takım müttefiklik ili kilerinin de gündeme geldi i
dü ünülmektedir.
Türkiye bu kritik günlerden geçerken bu arada, 1945 yılının 8 Temmuzunda
stanbul Hadımköy’de üst düzey komutanların katıldı ı bir toplantıda “Türk-Sovyet
ili kileri, çok partili sistemin gereklili i ve piyasadaki pahalılık konuları”, Cumhurba kanı
nönü’nün ba kanlı ında tartı ıldı. Aynı toplantının bir benzeri, hemen ertesi gün
937
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Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenmi tir. Her iki toplantının da basına yansıması
olmamı tır. Bu gizli toplantılarda

nönü’nün, Türkiye ile Rusya arasındaki 1925

Anla masının Rusya tarafından feshedilmesinin ardından, Türkiye’den Bo azlar ve Do u
sınırları ile ilgili isteklerinde ısrarcı olamayaca ını nedenleriyle anlattı ı görülmektedir.
Ayrıca memleketin bu safhadan sonra eksi i olan bir siyasi partinin de açılması gerekti i
ve hayat pahalılı ından da bahsetmi tir940.
Bu esnada ngiltere’de 28 Temmuz 1945’te yapılan ve en çok be yılda bir
tekrarlanan parlamento seçimlerini Muhafazakârlar kaybetti. Yerlerine Karadeniz’deki
Bo azların uluslararası bir statü kazanmasını isteyen ve bu konuyla alakalı olarak
Sovyetler Birli i’nin taleplerini de makul gören Clement Attlee önderli indeki

çi Partisi

iktidarı aldı. Fakat kısa süre zarfında onlar da Sovyet taleplerini, iktidarı devraldıkları
Muhafazakârlar gibi görmeye ba ladılar941.
kinci Dünya Sava ı’na ait barı antla malarının hazırlanması maksadıyla, Paris’te
dört Dı i leri Bakanının bir araya geldi i toplantıların gerçekle ti i tarihten bir ay kadar
sonra, 7 A ustos 1946’da Sovyetler Türkiye’ye bir nota daha vermi tir. Amerikan
Donanma Bakanı Forrestal’in anılarında belirtildi ine göre, bu nota Amerikan
yöneticilerini iki yol arasında bırakmı tır. Ya Sovyetlere sert bir protesto verilerek Türkiye
Sovyetlerle ba ba a bırakılacak, ya da kararlı bir tutum sergileyerek, sonuçları ne olursa
olsun, Türkiye desteklenecekti. Amerikalı yetkililerin ikinci yolu seçmeleriyle Türkiye’nin
bulundu u

durumu

kavramaya

ba ladıkları

anla ılmaktadır.

Türkiye’nin

Sovyet

egemenli ine girmesi, dolayısıyla Yunanistan’ın ve nihayetinde Akdeniz ve Ortado u’nun
Sovyet egemenli ine girmesi anlamına gelmektedir. Bu bakımdan silahlı bir çatı ma
bahasına da olsa Sovyetlerin Türkiye’ye yerle mesine engel olunmalıdır. Bu dü üncelerden
hareketle Türkiye’nin Bo azların savunmasının ba lıca sorumlusu olarak kalmaya devam
etmesinin uygun olaca ı Sovyetlere iletilmi tir942. 23 A ustos 1946 tarihli Vakit
Gazetesi’nin “Rus Notasına Cevabımız Dün Sovyet Maslahatgüzarına Verildi.” man etiyle
yayınlandı ı haberde, Notanın bir suretinin de di er devletlere verildi i anla ılmaktadır.
Alt ba lıkta ise, “Ba kan Truman’ın sözleri: Bo azlar meselesi tüm dünyanın sulh
güvenli i için hayati mahiyettedir.” eklinde bir açıklamayla Amerika’nın Türkiye’ye olan
940
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deste i görülmektedir943. Sovyet yönetimi 24 Eylül 1946’da da Türkiye’ye daha öncekine
bezer görü leri tekrarlayan bir nota daha vermi tir. ABD yönetimi ise 9 Ekim 1946
tarihinde bu nota kendisine iletilmemesine ra men, Sovyetlere isteklerinin reddedildi ini
bildiren cevabi bir nota vermi tir. Ayrıca Sovyetler, Bo azlara kar ı herhangi bir harekete
giri memesi için ABD yönetimince uyarılmı tır944. Bu ekilde yava yava sönümlenen
notalar sava ı sonunda, 1947 yılı ba larından itibaren Türkiye’de olası bir Sovyet harekâtı
beklentisi sona ermi tir.
Türkiye cephesinde bunlar ya anırken

ran’da, 12 Aralık 1945 tarihinde

Azerbaycan Özerk Cumhuriyet hükümeti, emektar komünist ajanı Cafer Pi everi'nin
liderli inde kuruldu945. “Kimdir Pi everi? Seyyid Cafer Pi everi Hoy’lu bir Türk’tür. 7
ya ında iken Kuzey Azerbaycan’a götürülmü

ve tahsilini orada tamamlamı tır.

Gençli inde Azerbaycan’daki bütün siyasi olayları ya amı , sol fikirlerin etkisinde
kalmı tır. ran’a 32 ya ında döndükten sonra General Rıza Han’ın diktatörlü üne kar ı
mücadeleye giri mi tir. Bu ekilde göze batmı ve Rıza Han’ın polisi tarafından takibata
u ramı , tevkif edilerek hapse atılmı tır. 11 yıl hapiste kalan Pi everi hapiste sosyal adalete
inanan ve sınıf diktatöryasını reddeden, demokrasiye taraftar bir milliyetçi olarak çıkmı tır.
Eski komünist arkada larını da fikren ikna ederek ran Demokratik Fırkası saflarında
hürriyet mücadelesine girmi tir”946.
Bu ba lamda Rusya’nın Azerbaycan Özerk Cumhuriyeti’ne destek vererek ran’dan
ayırma amacı güttü ünün i aretlerini, ran Hükümeti’nin Azerbaycan Özerk Cumhuriyeti
kurulmadan önce ba latılan isyanı bastırmak maksadıyla Azerbaycan’a asker göndermek
istedi inde, Rusya’nın ve Azerbaycan’da konu lu bulunan Rus kuvvetlerinin muhalefetiyle
kar ıla masından anlayabiliyoruz947. Bu destek Tarihçi yazar Denna Fleming’e948 göre
Rusya’nın Azerbaycan’da tesis edece i bir egemenlik ile onu geleneksel sıcak denizlere
inme hedefine biraz daha yakla tırıyordu949. Lakin 8 Ocak 1946 tarihli Ak am Gazetesinin
943
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ilk sayfasında “ ran Meselesi” ba lı ı altında Azerbaycan’ın 100 bin ki ilik bir ordu
kurdu unu ve Rusların

ran’dan çekilmelerinden sonra vaziyete hâkim olaca ını

bildiriyordu950. Kurulan bu özerk Cumhuriyetin hemen ardından, 22 Ocak 1946’da ise
toprak sahiplerinden olu an bir ailenin bireylerinden Kürdistan’ın tanınmı

kadısı

Muhammet Recel “Özerk Kürdistan Cumhuriyeti’ni” Mahabad’da ilan etmi tir951. Yeni
kurulan Cumhuriyetin Cumhurba kanı Kadı Muhammet olmu , Bükan a iret liderlerinden
Hacı Baba

eyh ise Ba bakanlı a getirilmi tir. Mahabad Kürt Devletinin bakanlar

kurulunun ekserisi a iret önde gelenleri ya da akrabalardan meydana gelmi tir952. Üstelik
yeni kurulan bu iki Cumhuriyet zaman geçirmeden bir ittifak anla ması imzalamı lardır953.
Kısacası, Ruslar ran’ın bu bölgedeki topraklarını kontrol altına alarak Basra Körfezi’ne
inmeye kararlıdırlar954.
1 Ocak 1946'da, alınan bir karar neticesinde Amerikan birlikleri, Ruslar da dâhil
olmak üzere, tüm yabancı birliklerin erken bir ekilde geri çekilmesine emsal te kil etmek
için, ran'ı tahliye etmesine955 ra men, Sovyetler, sava sırasında ngiltere ile birlikte i gal
ettikleri ran’dan çekilmeye yana mamı lardır. Sovyetlerin ran üzerindeki politikasını
gören ABD’li yetkililer, bu bölgedeki petrol kaynaklarının Sovyet kontrolü altına
girmesinden ve

ran’a yerle en Rusya’nın Türkiye üzerindeki baskısını arttırarak

geni leme sürecine girece inden endi e duymaya ba lamı lardı956.
ran topraklarını terk etmesi gereken Sovyet Rusya’nın

ran topraklarından

çekilmek istememesinin nedenlerinden biri de; ran petrolleri ile ilgili ngilizlere benzer
imtiyazlar elde etmek istemesidir. Zaten

kinci Dünya Sava ında Sovyetlerin,

ran

topraklarını i gal etmesinin sebeplerinden biri de Kuzey ran petrollerine hâkim olma
arzusuydu957. ABD askerlerinin ran’dan çekilmesine ra men, ran Hükümeti Sovyetlerin
ayak sürümesini Birle mi Milletlere ikâyet etme kararı aldı958. Bu karar gere i, ran’ın
Birle mi Milletlerdeki temsilcisi Hüseyin Ala, Rus- ran ihtilafını genel kurula getirmek
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için ngiliz ve Amerikan Dı i leri Bakanlarıyla görü tü, fakat olumsuz cevaplar aldı959.
Amerika ve ngiliz Hükümetleri Moskova'yı protesto etmelerine ra men, yine de ran'ı,
Sovyet eylemlerini kınamak için BM Güvenlik Konseyi oyu istemek yerine, Moskova ile
ikili görü meler yapmak için ikna ettiler. Çünkü Washington, 1946'daki ran krizinin
Birle mi

Milletlerin gelece ini uluslararası uzla ma için etkili bir forum olmaktan

çıkararak tehlikeye atabilece inden endi eliydi960. 1946 ubat’ının ortalarında Ba bakan
Kavam Moskova’ya gitti.

ah, Kavam’ın ülkenin tüm kuzeybatısını Ruslara hediye

etmesini önlemek amacıyla kız karde i Prenses E ref’i de Moskova’ya Stalin’le görü meye
yolladı. E ref, ah’ın duygularını güçlü ve etkili bir biçimde Stalin’e tebli ederek ülkesine
dönmü tür. Lakin kuzeydeki durum kötüle meye devam etti. 3 Mart 1946’da Sovyet
birlikleri Tebriz’den üç kol halinde harekete geçtiler. lk kol Tahran’a, ikinci kol Irak
sınırına, üçüncüsü ise Türkiye sınırına do ru yola çıktı. Ba bakan Kavam’ın tavrı ödün
vermek oldu. “Parlamento’ya Kuzey ran’ın petrol kaynaklarını i leterek bir birle ik Rusran petrol irketinin (Sovyetler, hisselerin %51’ini ellerinde tutacaklardı) kurulmasını
salık vermek, TUDEH üyelerine kabinede üç sandalye vermek ve son olarak da ran’ın
Birle mi Milletlere Rusya için yaptı ı ikâyeti geri almak üzere anla tı”961.
Buna ra men ran temsilcisi Hüseyin Ala, ran’ın ikâyetini Güvenlik Konseyi
gündeminden çekmeyi reddetti ve 25 Mart 1946’da New York’ta toplanan BM Güvenlik
Konseyine meseleyi arz etti. Sovyet temsilcisi Gromyko, ran ile ülkesi arasında anla maya
varıldı ından dolayı toplantının 10 Nisan 1946 tarihine ertelenmesini istedi. Yapılan
müzakerelerin ardından yapılan oylamada Sovyet temsilcisinin önerisi reddedildi.
Güvenlik Konseyi’nde durumun Sovyetlerin aleyhine dönmesi, ngiliz ve Amerikalıların
ran’ı desteklemeleri sonucu Ruslar boyun e mek durumunda kaldılar. Bunun üzerine ran,
ikâyetini BM’den çekmi tir. Di er üye devletlerin itirazına ra men ran’ın talebi kabul
edilmi tir962.
Ancak ran’da seçilmi olan Meclisi’nin görev süresi 11 Mart’ta dolmu tu ve
yasaya göre yeni bir seçimin yapılabilmesi için ülkedeki i galin sona ermesi gerekiyordu.
Ba bakan Kavam anla manın yürürlü e girebilmesi maksadıyla Sovyet ordusunun bir an

959

Fahir Hadi Armao lu, a.g.m., s. 400.
Mansour Bonakdarian, “U.S.-Ianian Relations, 1911-1951.”, https://freebookee.com/pdf/aa/u-s-iranianrelations-1911-1951-iran-chamber.html (Eri im Tarihi: 02.10.2018).
961
Kermit Roosevelt, Kar ı Darbe, (Çev. Bedirhan Muhib), Nehir Yayınları, stanbul 1989, ss. 62-64.
962
Fahir Hadi Armao lu, a.g.m., ss. 400-402.
960

156
önce ülkeden çekilmesini istedi. ngiltere ve ABD’nin baskısıyla Sovyetler 9 Mayıs’ta ran
topraklarından çekilmeyi tamamladı963.
Aralık 1946'da, ran Ordusu Tebriz ve Mahabad'a yeniden girerek, ba ımsızlık
ilanlarından tam bir yıl sonra, Azerbaycan ve Kürt rejimlerine son vermi tir964. ran
Ordusunun Tebriz’e girmesinden önce, Mir Cafer Bakırov’un talebi üzerine Moskova
Sovyetler Birli i ile ran arasındaki sınırları 12 ila 19 Aralık 1946 tarihleri arasında açık
bıraktı. Böylece Pi everi ve yanda ları ran’dan Azerbaycan Cumhuriyetine kaçmayı
ba armı tır965. Tahran'daki Sovyet temsilcileri, Ruslar tarafından desteklenen eski
Azerbaycan Lideri Pi everi'nin Sovyet topraklarında bulundu unu

yalanlamı tır.

Büyükelçilik mensuplarından bir memur, Dı i leri Bakanına Pi everi'nin Türkiye'de
bulunma ihtimalinin yüksek oldu unu söylemi tir. Bununla beraber Pi everi'nin Aralık
ayında Sovyet sınırını geçti i bilinmektedir966. Fakat onu Moskova’da affetmeyecekti.
Komünistken milliyetçi olmu tu. O Azerbaycan Türkünü seviyordu. O ran’dan ayrılmayı
hiç dü ünmemi ti, çok sıkı tı ında Türkiye’yi seçmi ti967. Daha sonra Rus kaynaklarından
gelen haberlere göre, Pi everi'nin bir otomobil kazasında ölmü oldu u bildirilmi tir968.
Yinelemek gerekirse anla manın yürürlü e girebilmesi için

ran Meclisince

onaylanması gerekmektedir. Kavam’ın Ruslarla yaptı ı anla ma açı a çıktı ı için kamuoyu
hükümete tepki göstermi tir. Anla manın onayı tehlikeye girince Sovyetler ran’a baskı
yapmı tır. Bu baskı 20 Eylül 1947’de Amerikan Devleti’nin

ran’a “anla manın

reddedilmesi nedeniyle, Sovyetler tarafından öngörülmeyen yaptırımlarla kar ıla acak
olursa, toprak bütünlü ünün korunması garantisi” vermesine sebep olmu tur. Bu garantinin
verdi i özgüvenle ran Meclisi 22 Ekim 1947’de anla mayı oy birli iyle reddetmi tir969.
Bütün bu süreçte ran ahına ve hükümetine Amerika’nın verdi i destek, o zamana dek
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petrol anla maları konusunda yetersiz kalmı Birle ik Devletlerin bölge üzerinde sonraki
yıllarda çok daha fazla artacak olan aktif rolünün ilk somut adımını te kil etmi tir970.
Aynı ekilde ran ordusunun ba lattı ı operasyon sonucu halkı sava ve katliamdan
uzak tutmak isteyen Kadı Muhammed, Genelkurmay Ba kanı Molla Mustafa Barzani’nin
ısrarlarına ra men direnmeyerek 17 Aralık 1946’da

ah güçlerine teslim olacaktır. Bu

teslimiyete ra men pazarlık yapmaya çalı an Barzani’nin çabaları sonuç vermemi ve
Barzani sava arak geri çekilmi tir971. 22 Ocak 1947 tarihli Ayın Tarihi dergisinin
belirtti ine göre, Kürt Demokrat Partisi Lideri Kadı Muhammed ran Kürdistan’ındaki
Harp Divanı tarafından idama mahkûm edilmi tir. ran'a iltica etmi olan ve ran-Irak hududunda bekleyen bin kadar Iraklı Kürt ellerindeki silâhları ran askerî makamlarına teslim
etmekten istinkâf etmi lerdir. Bu Kürtler, Tahran Hükümetiyle müzakere halinde bulunan
efleri Molla Mustafa Barzani'nin talimatını beklemektedirler972. Görü melerden sonuç
alınamayınca Molla Mustafa Barzani, kendisine ba lı silahlı ve süvari olan Pe mergelerle
birlikte, Türk hududunu takiben, Aras nehrini geçerek Rusya’ya gitmi tir973.
ah yönetimi tam hâkimiyeti sa layarak 1947’nin 30 Martında Kadı Muhammed
ile birlikte Mahabad Kürt Cumhuriyeti ve KDP’nin (Kürdistan Demokrat Partisi) ileri
gelenlerini idam ettirmi tir. Böylece ran Mahabad Kürt Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya
muvaffak olmu tur974.
Yanı ba ında ya anan bu sürece ahit olan Türkiye, kinci Dünya Sava ı sırasında,
ran’ın Anglo-Rus i gali altında kalarak egemenli ini ve toprak bütünlü ünü kaybetmesi
ile ilgili benzer bir endi eye kapılmı ve bu endi e Türk- ran ili kilerinin bir dönemine
hükmetmi tir.

Dolayısıyla Türkiye, Mahabad Kürt Cumhuriyeti ve Azerbaycan Halk

Hükümeti'ni desteklememi , fakat ran'ın toprak bütünlü ünü ve egemenli ini korumak
için ranlı milliyetçileri desteklemi tir. Türkiye ile ran birbirlerini, Rusya'nın Hürmüz
Bo azı ve stanbul Bo azlarını ele geçirme taleplerine kar ı tampon güvenlik bölgeleri
olarak görüyorlardı. Dolayısıyla Sovyet Rusya, So uk Sava döneminde Pehlevi ran'ı ve
Türkiye için ortak bir dı tehdit olu turuyordu. Türkiye ve ran için kar ılıklı endi e
olu masına sebep di er bir boyut ise, taraflardan birinin Rusya'nın etki alanına dü mesi
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durumunda Kremlin'le olan bu yakınla manın di er ülkenin ulusal güvenli ini tehlikeye
atmasıydı975.
te böyle bir ortamda Türkiye ve ran’ın yolları tekrar kesi meye ba ladı ve
Sovyetler Birli i’nin tehditleriyle kar ı kar ıya kalan her iki ülke de yüzlerini Batı blo una
do ru dönmeye ba ladılar. Aynı Yunanistan’da oldu u gibi Sovyetler Birli i’nin tehdidi
altında olan hiçbir kom usuyla kötü geçinmek niyetinde olmayan Türkiye, ran’la olan
ili kilerinde problem olu turabilecek konuları gündeme getirmekten kaçındı976. Bu yüzden
sava ın hemen sonrasında Türkiye ile bölge devletleri arasındaki ili kilerde bir canlanma
meydana gelmi , 1946-1947 yılları arasında sırasıyla Irak heyeti, Lübnan Cumhurba kanı
Be ara El-Huri ve Ürdün Kralı Abdullah Türkiye’yi ziyaret etmi , taraflar arasında bir
takım antla malar imza edilmi tir977.
1941’de Sovyetlerin himayesi ve deste i ile ran’da yeni bir Komünist Partisi,
TUDEH (Kitle) olu turulmu tu. 1943’te On Dördüncü Meclis’te TUDEH’in sekiz seçilmi
mensubu yer alıyor ve 1946’da olu turulan Kavam Hükümetinde bakanları bulunuyordu.
TUDEH’in güçlü bir ekilde yükselmesi ülkenin kuzeyinde bulunan Sovyet birliklerinin
varlı ı ve bunların sürdürdü ü yo un propaganda sayesinde gerçekle iyordu978. 1946
Eylülünde TUDEH’in Türkler üzerindeki tesirini en aza indirmek gayesiyle Nasır Han
ba kanlı ında bir araya gelen a iretler, 23 Eylül 1946’da hükümete ve

ah’a sert bir

muhtıra sundular. Bu ikazda TUDEH Partisine mensup bakanların hükümetten
çıkarılmaları, güneyde bulunan eyaletler için mahalli özerklik verilmesi ve mecliste a iret
temsilcilerinin de bulundurulması gibi, maddeler de yer alıyordu. Bunların gerçekle mesi
için hükümete yirmi dört saat süre tanındı. iraz bölgesinin askeri kumandanı Zahidi ile
Nasır Han arasında gerçekle tirilen mutabakat ile ran pek çok iste i kabul etmek zorunda
kaldı. Ayaklanan Ka kay Türklerinin bu hareketi, ran tarihine ilk anti-komünist kalkı ma
hareketi olarak geçmi tir979. ah, 19 Ocak 1947 tarihinde ahsi uça ıyla iraz'a gitmi tir.
ah, bu ehirde, bundan dört ay evvel Fars eyaletinde kabilelerin isyanı esnasında “Güney
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Millî Hareketi” liderli ini yapmı olan Nasır Ka kay ile görü mü tür. Resmî a ızlar, bu
görü me hakkında kati bir sessizlik içindedirler980.
Malum ran co rafyası, Orta Asya ve Anadolu’yu birbirine ba layan bir bölge
olarak önemli bir konumundadır. Bu bölge çe itli uygarlıklara be iklik yapmı tır. Türk
uygarlı ı da bu bölgede ya ayan ve geli en uygarlıklar arasında olmu tur. Bu yüzden
ran’ın aynı zamanda Anadolu’nun Türkle mesinde ve Müslümanla masında önemli etkisi
vardır981. Asya ve Avrupa kıtalarında ya ayan iki ayrı Türk dünyasının arasında
yüzyıllardır bir set gibi duran ran co rafyasında milyonlarca Türk ya amaktadır. Bunların
arasında ilk ba ta Kaçarlar, Ka kaylar, Af arlar,
birçok di er Türkmen a iretini sayabiliriz982.

ahsevenler, Kara Da lılar, gibi gibi

te ran sınırları içerisinde ya ayan farklı

kökenden bu kadar çok Türk, “a abey” yahut “baba” olarak gördükleri Türkiye’den,
özellikle kinci Dünya Sava ından sonra hiçbir destek görmemi lerdir. ran’ın toprak
bütünlü ü ve Rusya etkisinden uzak kalması adına Türkiye bu haklı serzeni lere devamlı
olarak kulak tıkamı tır, ran’ın soyda larımıza yaptıklarını görmezden gelmi tir. Hatta
bununla da kalmayıp 1946 yılında komünizm propagandası gerekçe gösterilerek “Azat
Millet ve Azerbaycan” adlı gazetelerin sınırlarımızdan içeri giri i yasaklanmı , 1947’de ise
Mustafa Nizamettin Tebrizli’nin “Bugünkü Azerbaycan Davası Esas ve Sebepleri”
adındaki kitap da yasak olan kitaplar listesinde yerini almı tır. Aynı dönemde Türkiye’de
ikamet eden ran uyruklu Azerilerin sınır dı ı edilmesi uygulamalarında da bir artı
gözlenmi tir983. Buna bir örnek de Kızıl Ordu’nun ran’dan çekilmesinden sonra ran
Azerbaycan’ında ya anan olaylar verilebilir.
Kızıl Ordu’nun çekilmesinden sonra durum sakinmi gibi görünse de, sanki bu
sessizli in arkasından kopacak fırtınanın hazırlıkları vardı. Pi everi hükümeti Tahran’dan
yeni istihbaratlar almı tır. Tahran, Azerbaycan’ın muhtariyetine gözlerini çevirmi tir.
Azerbaycan Muhtar Hükümeti Tahran ve Moskova arasında sıkı ıp kalmı tı. Tek çıkı yolu
Ankara idi. Pi everi Türk Milletinin set olmayaca ını anlatarak yeni kararlar almak
zorunlulu unda olduklarını, bunun için de gizli celse açmak icap etti ini ifade etti. Gizli
celsede Pi everi üç ıkka göre karar vermek mecburiyetinde olduklarını söyledi. Birinci ık
Türkiye’ye ilhak, ikinci ık bu ilhak Türkiye’ye zarar verecekse ve istiklal ilan edildi inde
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Türkiye’nin bu hususta yabancı ülkeler nezdinde Azerbaycan’ı tanıyıp tanımayaca ı ve bu
konuda yardımcı olup olmayaca ı, üçüncü ık Türkiye’den müspet cevap alınamazsa ran
Devletinin bünyesinde varlıklarını sürdürme mücadelesine devam etmek oldu unu
açıkladı. Mecliste bulunan komünist milletvekilleri aptalla mı lardı. Meclis adeta donup
kalmı tı. Bu sessizli i bir alkı bozdu, onu meclisin tamamı takip etti. Meclis Türkiye ile
gizli temasta bulunarak sondaj yapacak heyet için hükümete tam yetki verdi.
Milli Hükümet parlamenterlerin de dâhil bulundu u bir heyet seçerek Ankara’ya
yolladı. Heyet her türlü bilgi ve malumatla teçhiz edilmi ti. Güney Azerbaycan’ın bütün
askeri ve siyasi sırları Ankara’ya verilecekti.
Bu kararlardan evvel hudut hadiseleri geli mi ti. Pi everi Azerbaycan hududundaki
müsademeler dolayısıyla orduya hitaben öyle diyordu: “Azerbaycan ordusu her eye
hazırdır. Ordumuz Azerbaycan için oldu u kadar ran için de çarpı maya hazırdır. Biz
Farslar ile karde iz. Aramızda harp hali yoktur ve olamaz.”
Heyet Ankara’da üç aydan beri nönü tarafından kabul edilmeyi bekliyordu.
Teklifleri ve ellerindeki bütün askeri ve siyasi belgeler ilgililere verilmi ti. Bu belgelere
göre Türkiye, Kavam ile Stalin arasındaki gizli petrol anla masından haberdar olmu tu. Bu
yüzden Türkiye, Rusya ile bir sürtü meye girmek istemiyordu. Azerbaycan petrolleri yarın
ngiliz, Amerikan ve Rusya’nın sürtü mesine sebep olur ve Türkiye bundan zarar görürdü.
Müstakil Azerbaycan zayıf bir devlet olarak da Türkiye’nin do u sınırlarında emniyetsizlik
duvarı olurdu. Azerbaycan’ın Türkiye’ye ilhakı veya varlı ı Türkiye açısından zararlıydı.
TUDEH, ran’da kurulan Demokrat Partisini ve Azerbaycan Demokrat Partisini de
destekliyordu. TUDEH bu partilere sızmı tı.

ah, Kavam’ın partisini desteklemekten

vazgeçmeliydi. Bu hususta ah ikna edilmeliydi. Gerekli temaslar yapıldı. Ankara’daki
heyet tecrit edildi ve heyet bir uçakla getirdikleri tüm belgelerle birlikte Tahran’a geri
gönderildi. Azerbaycan’ın kaderi belli olmu tu984.
1947’nin Kasım ayında ran Parlamentosunun Moskova ile bir petrol anla masını
reddetmesinden sonra Ruslar tarafından verilen kesin protesto notasında Tahran Hükümetinin bu “dü manca hareketlerinin” neticelerinden sorumlu olaca ı belirtilmekteydi.
1948’in ubat ayında hükümet sözcüsü, ran Hükümetinin iki gün evvel bir Sovyet notası
almı olu unu ve bu notada Amerikalı askerî mü avirlerin ran'daki faaliyetlerinin protesto
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edildi ini teyit etmi fakat notanın muhtevasını açıklamamı tır. ran’ın cevabi notasında
iddialar reddedilmektedir. Bu nedenle vuku bulacak hadiseler endi e ile beklenmektedir.
Sovyet Rusya’nın ran’a gönderdi i son nota onun Amerika ile yaptı ı bütün
anla maları a a ı yukarı ortadan kaldırmaya niyetlendi i için durum hayli ciddi
mahiyettedir. ran’ın buna kar ı mukavemet gösterece i üphe götürmez. Çünkü ran’ın
herhangi bir tecavüz maksadı yoktur. ran buna boyun e ecek olursa, kendini Sovyet
Rusya’ya pe ke çekmi olur. Bu da onun ba ımsızlık ve bütünlük davasına uymaz. Onun
için ran da ister istemez mukavemet edecektir985. 6 ubat 1948 tarihli Cumhuriyet’te bu
konuyla alakalı makalede Sovyet Rusya’nın ran’a, ran ordusunun Amerikan silahlarıyla
teçhiz edildi i ve Amerikalılara üsler verildi inden bahisle bir nota verildi inden bahseder.
Makalede ran’ın bu notayı reddetti inden ve reddeder iken de Sovyet Rusya’nın iç i lerine
karı ması ile ilgili bir takım hakikatleri açıklamasının gayet yerinde oldu undan bahseder.
E er bu ekilde davranmayıp inkârcı bir politika takip etseydi, Rus ithamlarına cevap
vermekle u ra acaktı. Bu ekilde hakikatleri açıklayarak ortaya çıkarması ran’a açılacak
bir harbin iflasına neden olmu tur. Türk basınına yansıyan bu ve buna benzer makaleler ile
ran

ve

Sovyet

Rusya

arasındaki

münasebetlerin

dikkatle

takip

edildi i

gözlemlenmektedir986.
Rus baskısının a ırı hissedildi i o günlerde ah, kinci Dünya Sava ı’nda Rusların
ran’ı i galiyle açtı ı derin yaralara istinaden, 1948’de o zamanki Büyükelçimize987; “biraz
daha kuvvetli olursak sizinle tedafüî bir muahede (savunma antla ması) yapabiliriz ancak
imdi bu mevzubahis de ildir fakat Sovyetler bize hücum ederse ya aynı zamanda size de
taarruzda bulunacaklar yahut bu hücumlar yekdi erini takip edecektir; askerlerimiz
çekilirse bütün te kilat ve kadrosu ile erkânıharbiyenizin emrinde harbe devam etsinler”
yolunda ifadede bulundu u büyükelçimiz tarafından bildirilmi tir988.
Bütün bu baskılara ra men, 1948 yılından itibaren her iki ülke arasındaki ili kilerde
bir hareketlenme görülür. 7 Mayıs 1948 tarihinde ran Spor Federasyonu’nun davetlisi
olarak 15 Türk atlet Tahran’a gitmi tir. Türk sınırından ba layarak yol boyunca tezahüratla
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kar ılanmı lardır. Türk atletler burada bir hafta kalacak ve yapılacak kar ıla malar ranlı
atletler için Olimpiyatlara hazırlık vesilesi olacaktır989.
Her iki ülke arasındaki ili kiler olumlu bir yön izlerken, ran’da beklenmedik bir
hadise oldu. ran ehin ahı, 4 ubat 1949 günü mahallî saatle 10’da, Hukuk Fakültesinin
kurulu yıldönümü münasebetiyle yapılan törende hazır bulunmak üzere Üniversitenin
kapısında otomobilden indi i sırada Fahir adında birinin tabanca ile hücumuna u ramı ve
suikastçının iki el ate etmesiyle çıkan kur unlardan hafifçe yaralanmı tır. ehin ah ilk
tedavisi yapıldıktan sonra, derhal saraya götürülmü tür. Bu ak amdan itibaren Tahran
ehrinde sıkıyönetim ilân edilmi ve soka a çıkma yasa ı konulmu tur990. 5 ubat 1949
tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde bu haber ilk sayfadan “ ran
yapıldı,

ahına Tahran’da suikast

ah atılan kur unlarla çenesinden yaralandı.” eklinde verilmi tir. Halkın linç

etmeye kalkmasından dolayı suikastçının a ır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ı ve
Tahran’da sıkıyönetim ilan edildi i de bildirilmi tir991. Tahran Büyükelçimiz Yakup Kadri
Karaosmano lu Tahran’a atanmadan evvel ya anan olayla ilgili olarak;
“ ah’a kar ı reva görülen bu vah i muamelenin sebebi onun zalim ve çürük ahlaklı
bir hükümdar olu u mudur? Hayır, bin kere hayır. Mehmet Rıza Pehlevi, bizim bildi imiz
ark hükümdarlarının en adaletlisi, en kanunisi ve en “me rutisi”dir. Terbiye, zihniyet ve
ya ama üslubu itibariyle herhangi bir Garplı hükümdardan farkı yoktur. Dahası, genç
ehin ah, orada bulundu um devirde bir nevi slam politikasına meyilli görünmekte, bütün
kom u devletlerle bu prensip bakımından anla ma, yakınla ma çareleri aramakta idi.
u halde, kendisine yapılan suikastın yalnız kuru bir taassup ve irtica cereyanının
neticesi olmamak ve bunun arkasında bir takım gizli kuvvetlerin tesiri bulundu una
hükmetmek lazım gelirdi. Evet,

u halde bu kara terörün ipucunu ba ka yerlerde

aramalıyız, ama nerede? lk bakı ta bunu Rusların kurdu u TUDEH te kilatında bulur gibi
oluruz. Lakin biraz daha yakından bakınca Fedaiyan-ı slam’ın do rudan do ruya bu
te kilata ba lı oldu una dair açık bir delile rast gelemeyiz. TUDEH’çiler olsa olsa, bunları
el altından kı kırtanlardır. Fakat Ahuntlar992, bu kana susamı kara sakallı, kara sarıklı
cehennem zebanileri ve bunların emrinde bulunan insan yı ınları her

eyden evvel
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kendilerini, bütün imtiyazlarına son vererek yıllarca baskı altında tutan, dini
müesseslerden, vakıflardan aldıkları aidatı kesip onları, yıllarca yarı aç yarı tok mahkûm
kılan adamdan intikam almak istiyorlardı. Mademki, o adam ölmü tü, onun evlat ve ayali
vardı, onun kurdu u devlet ve hükümetin erkânı vardı. imdi, Rıza Pehlevi’den hınçlarını
ancak bunların kanını içmekle teskin edebilirdi.”
TUDEH

kanalıyla

Fedaiyan-ı

slam’ı

eklinde bir yargıya vararak, Rusların

kı kırtarak

ah’a

suikast

yaptırdıklarını

dü ünmektedir993.
ah'a yapılan suikasttan sonra kızgın bir kalabalı ın Tahran'ın her tarafındaki
TUDEH kulüplerini tahrip etmeleri üzerine ran Hükümeti TUDEH Partisini kanun dı ı
ilân etmi tir. Di er taraftan yetkili kaynaklardan verilen haberlere göre, ah'a ate ettikten
sonra muhafızlar tarafından fena muameleye maruz kalmı olan suikastçı aldı ı yaralardan
ölmü tür. Bu arada polis tarafından tevkif olan TUDEH liderlerinin sayısı 14 tür. Ba ka
tevkiflerin yapılması da beklenmektedir. Tevkif edilmemi olan TUDEH üyeleri panik
halinde kaçmaktadırlar994. ran

ehin ahına yapılan suikasttan sonra dün burada birçok

insan ve bu arada dini ihtilâlcı mahiyet ta ıyan hareketin Ba kanı Kasım Kâ ani tevkif
edilmi lerdir. Bundan ba ka kanun dı ı sayılan ve fesih olunan TUDEH Partisi liderleriyle
dünya sendikaları federasyonu te kilâtına ba lı yerli sendikalar ileri gelenleri de
yakalanmı lardır. Aldı ı yaralar sonunda ölen suikastçının evinde yapılan ara tırmalar
memleket hayatını ve TUDEH Partisinin faaliyetlerini yakından ilgilendiren mühim
vesikaların ele geçirilmesini sa lamı tır995.
Ekim 1949 yılında Tahran büyükelçili ine Yakup Kadri Karaosmano lu atanır.
ah’a itimatnamesini sunduktan sonra, teamüllere aykırı olarak ah tarafından alıkonmu
ve kinci Dünya Sava ı boyunca zayıflayan ikili ili kilere nazire yaparcasına, saray erkânı
tarafından ah’ın özel çalı ma odasına davet edilmi tir.
Ha metlinin hariciye nazırı ile birlikte beni aldı ı oda kendi yazı
odası idi. Hal hatır sormalardan sonra, herhangi bir mukaddemeye lüzum
görmeksizin ran ile Türkiye arasındaki dostluk münasebetlerine verdi i
büyük ehemmiyetten bahsetti. Bu münasebetlerin babası ile Atatürk
devrindeki kadar samimile mesine, sıkıla masına çalı ması lazım geldi ini
söyledi. “Biz iki karde milletiz ve kaderlerimiz birbirlerine ba lıdır,” dedi.
Onca tarihin, co rafyanın ve belki de mü terek din ve kültürün tabii bir
993

Yakup Kadri Karaosmano lu, Zoraki Diplomat, leti im Yayınları, stanbul 2014, ss. 299-301.
Ayın Tarihi, 5 ubat 1949, http://ayintarihi.iletisim.gov.tr/turkce/date/1949-02-05 (Eri im Tarihi:
22.02.2018).
995
Ayın Tarihi, 6 ubat 1949, http://ayintarihi.iletisim.gov.tr/turkce/date/1949-02-06 (Eri im Tarihi:
23.02.2018).
994

164
gerçek haline soktu u bu karde li e son politik durum dolayısıyla hukuki ve
siyasi bir ekil vermek zamanı gelip çatmı bulunmakta idi. Bir saat süren
bu mülakattan sonra, kendimi yurdumda hissetmi tim.” O zamanlar
hükümet ba ında olan yakın dostum Saad Han bile bir i birli ini öteden beri
canı gönülden özlemekte idi996.
Karaosmano lu, Tahran Elçili ine tayin olduktan bir müddet sonra, her ne kadar
hayıflansa da Türkiye- ran ili kilerinde iyi yönde sayılabilecek bir takım geli melere sebep
olmu tur. Mesela, Ankara’da teatisi yapılmı bir Transit Anla ması’nın bazı ihtilaflı
maddelerini halletmek ve altına imza koymak ona nasip olmu tur. Bunu, birkaç zaman
sonra, bir de Sivil Havacılık Anla ması takip etmi tir. Yapılan anla maların hayata
geçebilmeleri için her iki ülke de üzerlerine dü en bir takım vazifelerden sarfı nazar
etmi lerdir. Örne in, Transit Anla ması ile in ası taahhüt edilen karayolları, anla ma
artlarına uyularak gerekli düzenlemeler yapılmamı tır. Sivil Havacılık alanında imzalanan
anla ma ise, birkaç Türk uça ının Mihrabad meydanına inip kalkmasından ibaret
kalmı tır997.
Ba dat Paktı’nın olu turulmaya ba lamasından kısa bir süre sonra, ran’ın da Pakt’a
dâhil edilmeye çalı ıldı ı günlerde, Cumhurba kanı Celal Bayar’ın

ran ziyaretiyle

yakınla an ili kiler neticesinde 26 Eylül 1955 tarihinde Türkiye- ran mü terek tebli i
yayınlanmı tır. Bu tebli e göre;
1. Türkiye ile ran arasında transit, nakliyat ve seyahat imkânlarının geli imi,
2. Bir Türk- ran mü terek nakliyat irketi kurulması,
3. 1949 anla masında zikredilen transit yollarının seyrüsefere açılması,
4. Türkiye ile ran arasında demiryolları irtibatı,
5. ki memleket arasında muntazam telekomünikasyon servislerin ihdası,
6. Bir ticaret ve kliring anla ması akdi,
7. Bir mü terek sivil havacılık irketi kurulması.
Yukarda zikredilen hususiyeti görü mek ve tahakkuk ettirmek için Tahran'da çok
yakın bir zamanda bir mü terek Türk- ran komisyonu kurulaca ı taahhüt altına
alınmı tır998.
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3.2. So uk Sava Dönemi: Do u Ve Batı’nın Operasyon Alanında ran Ve
Türkiye
1940’ların ilk yarısı genel anlamda dünya politi inde etkileri günümüze dek
sürecek bir dizi dinami in tekrar ekillenmeye ba ladı ı ve siyasi dengelerin sil ba tan
kuruldu u kritik bir dönemeç olmu tur. Zira bu süreç bir taraftan Atlantik blo unda
ABD’nin adım adım ngiltere’yi ekarte etmek vasıtasıyla dünya siyasetinin hamili ine
soyundu u, öte yandan Sovyetler Birli i’nin de di er bir süper güç olmak arzusuyla
kendisini mücadeleye hazırladı ı bir kuluçka dönemi olarak tanımlanabilir999.
kinci Dünya Sava ı’nın ardından, bu sürecin de etkileriyle hem dünyada, hem de
Avrupa’da uluslararası sistem açısından çok büyük de i iklikler meydana gelmi tir. Bir
zamanların Avrupalı büyük güçleri sava sonrasında uluslararası politika ve ekonomide
ba at aktör olma pozisyonlarını yitirdiler. Avrupalı büyük devletlerin yerini Amerika
Birle ik Devletleri (ABD) ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli i (SSCB) aldı. Böylece
kapitalist blo un liderli ini üstlenen ABD ile sosyalist blo un lideri SSCB arasında
ekonomik, askeri ve siyasi rekabete dayalı “iki kutuplu sistem” dönemi ba ladı1000.
Bölgesel olarak baktı ımızda, ABD’yle Sovyetler Birli i arasındaki, So uk Sava
dedi imiz bu olgu, Ortado u’nun tamamını etkilemi se de, süper güç rekabetinin içine
çekilen ilk bölge devletleri, Sovyetler Birli i’nin kom uları Türkiye ve ran oldu1001.
Bunun nedeni, So uk Sava dönemi esnasında Sovyetler Birli i’nin yayılmacı bir siyaset
takip etmesinden dolayı Batılı devletlerin Sovyetlerin bu yayılmacı politikasını önlemek
istemeleriydi. Batının, di er bir deyi le ABD’nin stratejik planlamasında, Türkiye,
Yunanistan ve ran, Yakın Do u’da Sovyet yayılmacılı ını önleme politikasında bir
“kalkan” olarak algılanıyordu1002.
Bu ülkelerden özellikle Türkiye’nin Yakın ve Orta Do u’yu birbirine ba layan
konumu bu önemi daha da arttırıyordu. Batılı bazı yazarlara göre bu zamanlarda Türkiye,
Batı’nın Orta Do u’daki askeri ve siyasi pozisyonu açısından en fazla ihtiyaç duyulan
ülkesiydi1003. Keza aynı ekilde ran’ı da küresel aktörler nezdinde bu derece vazgeçilmez
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kılan en önemli sebep ise hiç ku kusuz jeopolitik önemi ve sahip oldu u petrol rezervleri
olmu tur1004.
3.2.1. Truman Doktrini Ve Marshall Planı
Türkiye, kinci Dünya Sava ından sonra ordusunu Sovyetler Birli i’nin baskısı
nedeniyle terhis edememi ve bu da ülke ekonomisinde büyük bir yük olu turmu tur. Bu
ekonomik sıkıntılara gö üs germeye çalı tı ı o yıllarda ABD, birçok ülke için oldu u gibi
Türkiye için de birincil ekonomik cazibe kayna ıydı. ki ülke arasında 7 Mayıs 1946
tarihinde Ankara’da bir anla ma imzalandı. Buna göre, Türkiye ABD’ye 4,5 milyon $
ödeyerek bu ülkeden Ödünç Verme ve Kiralama Kanunu çerçevesinde almı oldu u tüm
araç, gereç ve malzemeyi kendi mülkiyetine geçirme hakkı elde ediyordu1005. Kaynak
sıkıntısı çeken Türkiye’nin kinci Dünya Sava ı sonrasında batı dünyasına yönelmesini,
sadece Sovyet baskısı algısıyla de erlendirmek biraz eksik olacaktır. Batı taraflı ve Sovyet
kar ıtı bir politikanın benimsenmesinde Türk siyasi kadrolarının da etkisi vardır. Bu
kadrolar,

Türkiye

Cumhuriyeti’nin

kendi

kendine

yetemeyece i

gibi

geli im

gösteremeyece ine inanıyorlardı. Bu nedenle ABD’nin ve batılı güçlerin yanında yer
alınırsa, kayna ın komünizme karsı sava açan Birle ik Amerika’dan elde edilebilece i
dü ünülmü tür1006.
Sava ın sonlandı ı bu günlerde ngiltere ve Amerika Birle ik Devletleri’nin ortak
endi esi ise, Yunanistan’da devam eden iç sava ve karı ıklıktan sonra a ırı solcu bir
iktidarın i ba ına gelmesi ve böylece Yunanistan’ın da güneye do ru geni leyen Sovyet
etki alanına dâhil olmasıydı1007. Türkiye ise Avrupa, Asya, Afrika arasındaki kara, hava ve
deniz yollarının denetiminin sa lanabilece i bir konumdaydı. E er Sovyet Rusya
Türkiye’yi ve Bo azları ele geçirirse, Irak ve ran yoluyla petrol bakımından zengin
Ortado u’ya girebilir, üç kıtanın ticaret yollarını denetim altına alabilirdi. ABD de
Türkiye’ye destek vererek, bu tehlikeyi Ortado u’dan uzakla tırmak niyetindeydi1008.
ABD, ufukta beliren bu tehlikelere kar ılık vermek amacıyla, 1947’nin ilk yarısında
hem Sovyetler Birli i’ni zapt etmek, hem de komünizmin cazibesini azaltmak için ba
döndürücü bir hızla harekete geçti. Londra’nın gücünün azalmasının ve mali sıkıntıların
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derinle mesinin zorunlu hale getirdi i bir ngiliz giri imi, ABD’nin diplomatik saldırısının
ilk kritik adımını te vik etti.

ngiliz hükümeti 21

ubat’ta Dı i leri Bakanlı ı’na,

Yunanistan ve Türkiye’ye artık mali ve askeri destekte bulunamayaca ını bildirdi.
Amerikalı yetkililer çok geçmeden, do u Akdeniz’in (ve ötesindeki petrol zengini Orta
Do u’nun) Sovyet nüfuzu altına girmesinin engellenmesinde ngiltere’nin eski rolünü artık
ABD’nin üstlenmesi gerekti ine karar verdiler. Truman, maliyetleri dü üren Kongre’nin
ve yeni uluslararası yükümlülükler üstlenmesini kabullenmeye isteksiz halkın deste ini
kazanmak amacıyla 12 Mart’ta etkileyici bir konu ma yaparak, Yunanistan’la Türkiye’nin
ku atma altındaki yönetimlerine ekonomik ve askeri yardımda bulunulması için 400
milyon dolar istedi1009.
Truman yönetiminin bu ekilde Türkiye ve Yunanistan’a yardım için Kongre’den
yetki ve tahsisat istemesi, kinci Dünya Sava ı sırasında kar ıla tı ı Sovyet tehdidi
kar ısında zaten ilk günden ba layarak Amerika Birle ik Devletleri’nin yardımını arayan
Türkiye’de büyük bir ferahlık ve memnunluk yaratmı tır. Truman Doktrininin
açıklanmasından sonra gazetecilere bir demeç veren Ba bakan Recep Peker, “ ngiltere’nin
sırtındaki yardım yüklerinin bir kısmını Amerika Birle ik Devletleri’ne bırakmak
istemesini anlayı la kar ıladı ını belirtmi tir. Ayrıca ABD’nin ülkemize yardımı kabul
etmesinde sadece Türkiye’nin güçlenmesi de il, aynı zamanda dünya barı ına katkıda
bulunmak gibi onurlu bir duru un da payı oldu unu söylemektedir”. Di er yandan, Türk
basınında bu konu ile ilgili olarak çıkan yazılardan anla ıldı ına göre, Truman Doktrinini,
Amerika Birle ik Devletleri’nin yalnızlık politikasını bir tarafa iterek hür dünyanın
kaderine kar ı ilgisiz kalamayaca ını göstermi tir. Aynı zamanda Atlantik’in güvenli ine
giden yolun Türkiye ve Yunanistan’dan geçti inin Amerikalı yöneticiler tarafından artık
anla ıldı ı biçiminde yorumlanmaktadır1010.
Öngörülen yasada özel olarak fazladan ABD Ba kanı’na, Yunanistan ve Türkiye’ye
mali yardımın yanında malzeme ve bilgi yardımı yapma, askeri uzmanlar ve teknik
personel gönderme yetkisini de vermi tir. Aynı kanuna göre, yapılacak olan yardımın
Yunanistan ve Türkiye tarafından amaçları dı ında kullanılamayaca ı zapturapt altına
alınmaktadır. Her iki ülke hükümetleri de yardımın amacına uygun olarak kullanıldı ını
denetlemek amacıyla gönderilecek ki ilere bilgi vermekten kaçınmayacaklardır. Ayrıca
1009
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Amerikan Basın temsilcilerinin kendi ülkelerinde serbestçe inceleme yapmalarına ve
gerekli bilgileri toplamalarına da engel olmayacaklardır1011. Senatör Vandenberg’in
giri imi sonucu, yasaya eklenen bir madde ile Birle mi Milletler Genel Kururlu ya da
Güvenlik Konseyi’nin talep etmesi, Türkiye ve Yunanistan’ın artık yardım almak
istememeleri veya ABD Ba kanının gerekli görmesiyle yardımın kesilmesi de
düzenlenmi ti1012.
Yardım Kanunu'nun yürürlü e girmesinin ardından, bu kanunun hükümlerinin
uygulanması için devlet ba kanının dı i leri bakanlı ını yetkilendirmesine yönelik bir
talimatname hazırlanmı tır. Yürütülen bütün bu çalı maların akabinde, Türk-Amerikan
Yardım Anla ması'nın çalı maları yo unla mı tır. Nihayetinde Türk-Amerikan Yardım
Antla ması 12 Temmuz’da Bakan Hasan Saka ile ABD Büyükelçisi arasında
imzalanmı tır1013. Bu arada ABD Dı i leri Bakanlı ı Ekonomik

ler Müste arı olan

George McGhee “Türk-Yunan Yardım Yasası” olarak bilinen 75 sayılı yasa çerçevesinde
yapılan yardımları yönetmekle görevlendirilir1014.
Yardımların yapılması ve kullanılmasına gelince; antla manın imzalanmasının
ardından yardımlar Türkiye’ye önce ba ımsız bir program çerçevesinde gönderildi. Daha
sonra 1948 yılında Türkiye ve Yunanistan’a yapılan bu yardımlar, Kongre tarafından Dı
Yardım Yasası içine aktarıldı. Böylece Truman Doktrini vasıtasıyla bir kereye mahsusmu
gibi sunulan yardımlara devamlılık kazandırılmı

oldu. 6 Ekim 1949’da Kar ılıklı

Savunma Yasası’nın (Mutual Defence Act) kabul edilmesiyle, yardımlar bu yasa
çerçevesinde de erlendirilmeye ba landı. Böylece Amerikan yardımlarının yönetimi de
Ekonomik

birli i Dairesi’ne geçti1015. ABD yardımların kapsamını belirleyebilmek için

öncelikli olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin temel ihtiyaçlarını tespit etmi ve özellikle
askeri tip yardımların evvela Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernize edilmesi eklinde
de erlendirmi tir. Bu amaçla, Türk ordusunun e itimi için ABD’den birçok askeri personel
ülkemize gelmi ve deniz, kara, hava birliklerinde e itim vermi tir. 30 Haziran 1948 tarihi
itibariyle ABD’nin Türkiye’ye bu anla ma gere i yaptı ı yardımların toplamı, 76 milyon
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doları teçhizat, 24 milyon doları di er harcamalar olmak üzere 100 milyon doları
bulmu tur1016. ABD aynı zamanda bu süreçte, Anadolu’nun Sovyet istilasına u raması
durumunda bölgede daha hızlı yı ınaklanmayı sa layacak ve ikmali kolayla tıracak
skenderun-Ulukı la-Toprakkale ve Erzurum güzergâhındaki yollarının yapılmasına
öncelik vererek yol yapımı için 5 milyon dolar tahsis etmi tir1017. Truman Doktrini’nin
ABD kongresinde kabul edilerek uygulamaya konulması “So uk Sava ”ı resmen
ba latmı tır.

ABD

açısından

bakıldı ında

bu

doktrinin

en

önemli

getirisi,

ABD’nin Balkanlara girmesini kolayla tırması ve Türkiye üzerinden Ortado u’ya girmesi
oldu1018. Aslında ABD için ilk planda önemli olan Avrupa’nın gelece i idi. Truman
Doktrini Türk-Amerikan ili kilerinde yeni bir dönemin ba langıcını te kil etse de doktrinin
amacı bir Sovyet tehdidine kar ı Türkiye’nin savunması de ildi. Ba kan Truman için
önemli

olan

Yunanistan’daki

iç

sava ın

bitmesi

ve

Avrupa’nın

güvenli inin

sa lanmasıydı1019. Bu iki ülke haricinde Amerika Birle ik Devletleri, 1947 yılında ran’a
askeri amaçlar için kredi vermeye ba lamı ve yine aynı yıl ordunun modernizasyonu için
askeri heyetler de göndermi tir. Ayrıca Ba kan Truman’ın ikinci görev döneminin hemen
ba ında kabul edilen “Dört Nokta Programı’nın”, Birle ik Devletlerin yakın do udaki
emelleri ve bu do rultuda izleyece i aktif dı politika açısından siyasi bir milat oldu unun
vurgulanması gerekir1020.
Truman’ın çı ır açıcı konu masından üç ay sonra ABD, diplomatik saldırısının
ikinci önemli evresini açıkça ilan etti. Dı i leri Bakanı George C. Marshall, Harvard
Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde yaptı ı konu mada, toparlanma çabalarını e güdümlü
hale getirmeyi isteyen tüm Avrupa ülkelerine Amerikan yardımı verilece i vaadinde
bulundu. Marshall Planı adını alacak planla sava sonrasında Avrupa’da solun yükseli ini
besleyen açlık, yoksulluk ve karamsarlı a kar ı olu turulan toparlanma çabalarına, ngiliz
ve Fransız Dı i leri Bakanları vakit geçirmeden ve co kuyla yanıt verdiler. lgili Avrupa
devletleri arasında bir toplantı düzenlediler ve bu toplantıda önerilen Amerikan yardım
programını yönlendirecek bir dizi ilke belirlendi. ngiltere, Fransa ve di er Batı Avrupa
yönetimleri a ır ekonomik sorunların hafifletilmesi, yerel komünist partilerin önünün
kesilmesi ve Sovyet yayılmasının engellenmesi için bir fırsat bulmu lardı. Marshall Planı
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Batı Avrupa’ya 13 milyar dolar tutarında destek sa layacak, ekonomik toparlanmanın
ivmelenmesine yardımcı olacak ve Amerikan malları için önemli bir pazarın geri
kazanılmasını sa layacaktı1021. Bu plana ilkin Sovyetlerin de dâhil edilmesi dü ünülmü tü
lakin Paris’te yapılan ilk toplantıda Sovyet delegasyonu ba kanı Molotov, bu planın
Avrupa’yı ekonomik kontrol altına alma amacını güttü ünü ileri sürerek konferansı terk
etmi tir1022.
12 Temmuz 1947’de Paris’te Fransa Dı i leri Bakanlı ı binasında bir araya gelen
Türkiye’nin de dâhil oldu u on be ülke temsilcisi, Avrupa ülkelerinin ilk etapta acil
ihtiyaçlarını kar ılamak amacıyla, ABD’nin önerdi i ekilde Avrupa Ekonomik

birli i

Konferansı (Conference of European Economic Co-operation, CEEC) adlı bir örgüt
kurdular. htiyaçlarını tespit eden bir raporu Eylül ayı içerisinde ABD’ne sundular. Fakat
ABD’li uzmanlar, Marshall Planı’nın amacının farklı olması gerekçesiyle Türkiye’nin
talep etti i yardımı geri çevirdiler1023. Daha sonra Ankara, konuya ili kin olarak
Washington’ı ikna etmeyi ba armı tır. Eylül ayında tamamlanarak ABD’ye sunulan plan,
Kongre’de ele alınmı , bu planın finansmanı sa lamak üzere de 3 Nisan 1948 tarihinde
Ekonomik

birli i Kanunu kabul edilmi tir. Türkiye söz konusu yardım kanunundan

yararlanmak üzere 4 Temmuz 1948’de ABD ile bir Ekonomik

birli i Anla ması

imzalamı tır. Bu çerçevede Türkiye 1948-1952 yılları arasında, ABD’den toplamda 350
milyon dolar civarında kaynak sa lamı tır1024.
Talep edilen yardımlar kapsamında, ABD’nin sava sonrası envanterinden çıkardı ı
silah ve malzemelerin de Türkiye’ye verildi i dü ünülürse, bu ikinci el a ırlıklı
malzemelerin bulundu u yardımın Türkiye’nin geli mesi için yapıldı ını söylemek
iyimserlik olacaktır. Çünkü kar ılıksız bir

ekilde 100 milyon dolarlık ABD’nin

kullanmadı ı artık malzemenin alınması ve alınan malzemelerin yedek parçalarının sadece
ABD’den temin edilebilmesi, Türkiye’ye iki güçlük birden ya atmı tır. Birincisi, bakım ve
idame maksadıyla temin edilen yedek parçalar için her yıl bütçeye ilave bir yük
yapılmı tır. kincisi, yedek parça olarak talep edilen malzemelerin dı arıdan gelmesi Türk
Silahlı Kuvvetleri’ni de dı a ba ımlı bir kurum yapmı tır1025.
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Siyasi çevrelere göre, Washington Hükümeti, Kongrenin ran'a yeni yardımlarda
bulunulmasını kabul etti ine dair teminat vermi tir. Mamafih, ran basınında bu hususta
hiçbir haber mevcut de ildir1026.
Kabul edilen 1.314.000.000 Dolarlık yardım kanunu ödene i u suretle taksim
edilecektir; Atlantik Paktı imzacıları Avrupa memleketlerine 1 milyar dolar, Türkiye ve
Yunanistan'a 211 milyon 370 bin dolar, 27.640 bin dolar ran, Kore ve Filipinlere, 75
milyon dolar da Truman'ın ahsi yetkisi ile Çin bölgesinde harcanacaktır. Kanun gere ince
bu memleketlere 450 milyon dolarlık harp fazlası malzeme de verilebilecektir. Kanun kati
eklini Meclis üyeleriyle Temsilciler toplantısında kabul edildikten sonra alacaktır. Çünkü
Temsilciler Meclisi programı üyelerin kabul etti inden 444.505 bin dolar eksi i ile
869.505 bin dolar olarak tasvip etmi ti1027.
Gelen ekonomik yardımlar özellikle tarımsal alanda, hammadde üretiminde,
yeraltından maden çıkarılmasında ve karayolları yapımının arttırılmasında kullanıldı. Hatta
Türkiye’nin kendi kaynakları da, Amerikalı uzmanlarının tavsiyeleri do rultusunda
hükümetler tarafından sadece bu dört alana yönlendirildi. ABD’nin Türkiye’yi bu dört
seçilmi alana yönlendirmesinin nedeni, Avrupa’nın yeniden in a edilmesi sürecinde
Türkiye’ye atfedilen roldür. Bu rol gere i Türkiye, Avrupa ülkelerinin ihtiyaç duydu u
tarım ürünleri veya hammadde üretip Avrupa’ya satacak, bunun kar ılı ında ise
Avrupa’dan mamul malları tedarik edecektir. Yardımlar ve hatta öz kaynaklar, söz konusu
rol gere i karayolu yapımında kullanıldı. Bu ekilde, Avrupalı ve Amerikalı otomobil
üreticilerinin mallarını alacak bir ülke için gerekli olan altyapı hazırlanmı oldu. Nitekim
karayolları a ı geli tikçe Batı Avrupa ve Amerika’dan ithal edilen otomobil ve otobüs
sayısı büyük artı kaydetti. Yani Amerika’dan alınan yardımlar neticesinde Türkiye, “ucuz
tarım ve hammadde deposu” haline getirildi. Dolayısıyla Truman Doktrini ve Marshall
Planı çerçevesinde gelen askeri-ekonomik yardımlar, Türkiye’yi merkez kapitalist ülkelere
(özellikle ABD’ye) ba ımlı bir pazar haline getirdi1028.
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3.2.2. Türkiye’de Çok Partili Siyasi Hayata Geçi
Türkiye’de Cumhuriyetin kuruldu u ilk yıllarda, çok partili siyasal hayat için çe itli
denemeler olmu tur. Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Terakkiperver Fırka yalnızca bu
dönemde kurulup, kapatılan partilerdendir. Kısa aralıklarla kurulan her iki parti, dönemin
ko ulları nedeniyle meydana gelen olaylar ve toplumun sürece hazır olmadı ı ileri
sürülerek kapatılmı tır1029. Ya anan süreçte elde edilen deneyimler, siyasi alanda
Türkiye’nin yolunun çok partili hayat oldu unun i aretidir. Bu sürecin dinamiklerini ve
birikimlerini bir yana bırakırsak kinci Dünya Sava ı sonrası Türkiye’nin çok partili hayatı
tercih etmesinde ayrıca bazı dı ve iç dinamikler de rol oynamı tır1030.
1945’de önemli bir dı faktör olarak kinci Dünya Sava ı, sava a girmese de
Türkiye üzerindeki etkili olmu tur. lk olarak sava yıllarında Türkiye önemli ekonomik ve
sosyal

problemlerle

kar ıla mı tır.

Kar ıla ılan

bu

problemlerin

çözümündeki

yetersizlikler, toplumun farklı kesimlerini CHP’nden so utacak kadar yo undur. Di er
yandan, kinci Dünya Sava ı’nın mihver devletlerinin yenilgisiyle kapanması yeni bir
uluslararası ortamı ortaya çıkaracaktır. Olu an bu yeni ortam, 1939’da meydana gelen
ortamla benzerli i olmayan farklı artları barındırmaktadır. Dı dünyada yeni bir dönem,
yeni bir ba langıç anlamına gelen 1945 yılı Türkiye’yi yönetenler açısından ise önemli
kararların arifesinde bulundukları ve bir dönüm noktası duygusunun ya andı ı yıllardır1031.
Her ne kadar çok partili siyasî hayatın olu umunda dı etkenler önemli olsa da, zorlayıcı ve
baskıcı olmamı lardır. Buna ra men, bu durumun Amerika’ya irin görünmek isteyen
CHP'nin bir takti i oldu u dü üncesini ta ıyanlar olmu tur1032.
kinci Dünya Sava ı’nın sona ermesiyle, Almanya, talya ve Japonya’da fa ist
yönetimler yıkılmı , otoriter ve totaliter akımların çekicili i kaybolmu tur. Ya anan bu
süreç, tüm dünyada diktatörlü e dayanan siyasal yönetim sistemlerinin sorgulanmasına ve
seçimle yönetime gelinen demokratik sistemlerin talep görmesine yol açmı tır. Bununla
birlikte, sava ı ABD ve

ngiltere gibi demokratik cepheyi olu turan müttefiklerin

kazanması ile birlikte, Türkiye yeni bir yol ayrımına girmi ve bu durum ülkedeki siyasal
1029
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rejimin yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacını do urmu tur. Sava ın ardından Türkiye ya
tek partili sisteme devam edecek ya da çok partili siyasal sisteme geçecekti. kinci Dünya
Sava ı sırasında tarafsızlık politikası izleyen Türkiye, sava sonrası ortaya çıkan iki
kutuplu dünyada batı blo u içinde yer alarak tercihini yapmı tır. kinci Dünya Sava ı
sonrasında, uluslararası ortamda en geçerli rejimin liberal demokrasiler olması, BM
Anayasasının ortaya koydu u temel ilkelerin, devletlerin demokrasiye geçmelerini zorunlu
kılması, Türkiye’nin çok partili hayata geçi ini hızlandırmı tır1033.
Çok partili hayata geçi e karar veren Türkiye’nin San Francisco’da iyi bir görüntü
vermesi gerekiyordu. Bunun için öncelikle 1944 sonbaharında kapatılmı olan Tan, Vatan
ve Tasviri Efkâr gazetelerinin 22 Mart 1945 tarihinde yeniden yayınlanmalarına izin
verildi. San Francisco’ya hareket etmeden evvel nönü, heyete dâhil olan Feridun Cemal
Erkin’e öyle söylemi ti: “Amerikalılar çok partili demokrasiyi ne zaman kuraca ımızı
bizlere sorabilirler… nönü’nün rolü, reformları raylarında perçinle tirmek ve Atatürk’ün
arzu etti i gerçek, tam demokrasiyi kurmak olacaktır. nönü imdiye kadar bu alana girmek
istiyordu. Harbin çe itli tehlike ve sorunları buna imkân vermedi. Sava bitince bu amacı
gerçekle tirmek Cumhurba kanı’nın en aziz arzusudur.” Türk heyetinin ba kanı Hasan
Saka da Reuters Ajansı’na 16 Mayıs tarihinde verdi i demeçte, “Anayasamız en ileri
demokrat anayasalarla mukayese edilebilir ve ba kalarını da çok geride bırakır” demi ,
“her demokrat tezahürün harpten sonra Türkiye’de geli ece ini” de ilave etmi ti1034.
Çok Partili Dönem’in ilk “muhalif” partisi Milli Kalkınma Partisi (MKP) idi.
Turancı yönelimli i adamı Nuri Demirda ’ın bir parti kuraca ına dair haberler, ilk olarak 8
Temmuz 1945 tarihli gazetelerde çıkmı tı. 18 Temmuz 1945 tarihli kurulu dilekçesinde
Nuri Demirda ’dan ba ka, stanbul 5. Noteri Hüseyin Avni Ula ve Cevat Rıfat Atilhan’ın
imzaları bulunmaktaydı. Nuri Demirda , yeni kurdu u partinin amacını “cemiyetçi
liberalizm” olarak anlatmı tı fakat düzene muhalefet edip etmeyece ini soran gazetecilere
“katiyen” diyerek siyasetten ne anladı ını da göstermi ti. Açılı töreninde bir konu ma
yapan Hüseyin Avni Bey “25 senedir muhalifim, ama haksızlı a, gaddarlı a, istibdada
muhalifim” demi , sözlerini, partisinin 1924-1925 arasında iyi-kötü faaliyet gösterebilen
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Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın yolundan yürüyece ini, fakat hatalardan ders
aldıklarını belirterek bitirmi ti1035.
Türkiye’yi çok partili hayata iten bu süreçte, nönü ve CHP üst yönetim kadrosu,
muhalefetin CHP içinden çıkmasını istemi lerdir; ancak bu muhalefetin parti içinde
tedricen ve hizip eklinde ortaya çıkmasını arzu etmemi lerdir. 1945’te nönü’nün iste i
CHP içindeki muhalefetin hemen partile mesidir. Bundan dolayı Celal Bayar ve
arkada larının, CHP Meclis Grubuna sundukları “Dörtlü Takrir’i” reddederek muhalif parti
kurmaya zorlama stratejisi izlenecektir1036. “Dörtlü Takriri” sahiplenenler, yayın organı
olarak Vatan gazetesi ile muhalefete ba ladılar. Yaptıkları yayınlarda genelde, denetiminin
millete bırakılması, ki i hak ve hürriyetlerinin güvenceye alınması, bir takım
antidemokratik hükümlerin kaldırılması, baskıların yok edilmesi gibi konuları tartı tılar.
Önce 21 Eylül'de Adnan Menderes ve Fuat Köprülü CHP'den çıkarıldılar. Sonra 28
Eylül’de Celâl Bayar istifa etti. Arkada larının CHP'den çıkarılmasının tüzü e aykırı
oldu unu belirten Koraltan da partiden çıkarıldı1037. CHP’den ayrılmak durumunda kalan
bu dört ki i 1946 yılında Demokrat Parti’yi kurdular. Ayrılan milletvekillerinin bu giri imi
Türkiye’de çok büyük siyasal de i iklikler yaratacaktı1038.
Ço ulcu düzene geçen Türkiye Cumhuriyeti’nde, genel seçimler ve yerel seçimler
21 Temmuz’da ilk defa tek dereceli yöntemle yapılmı , fakat açık oy gizli sayım
yöntemiyle yapıldı ı için, tüm muhalefetçe sert ele tirilere sebep olmu tur1039. Demokrat
Parti 465 sandalyeden sadece 65’ini almalarına ra men, bir muhalefet partisinin varlı ı bile
Türk siyasal hayatında önemli bir geli meydi. Demokrat Parti üyeleri dört yıl boyunca
mecliste hükümet politikasını ele tirdiler ve CHP milletvekilleriyle sert tartı malara
girdiler. Aynı zamanda bütün Türkiye’de ubeleri olan bir örgüt kurdular. Demokrat
Parti’nin programı CHP’ninkinden pek farklı de ilse de, halkın devletin insanların
hayatına karı masından do an ho nutsuzlu unu, özellikle kırsal kesimde olmak üzere
ustaca kullandılar1040.

1035

Ay e Hür, Çok Partili Dönem'in Öteki Tarihi nönü ve Bayarlı Yıllar (1938-1960), Profil Yayıncılık,
stanbul 2015, s. 111.
1036
Ca fer Güler, a.g.m., s. 298.
1037
Ercan Hayto lu, a.g.m., s. 53.
1038
William L. Cleveland, a.g.e., s. 309.
1039
Mustafa Albayrak, “Türkiye’de Demokrasiye Geçi Yılları ve Demokratikle me Sürecinin lk On Yılı.”,
Ankara Barosu Dergisi , 2014, s. 299.
1040
William L. Cleveland, a.g.e., s. 309.

175
1950 seçimleri arifesinde dönemin iktidar partisi seçim yasasını de i tirerek,
oyların gizli kullanılması ve açık sayım ile seçimlerde yargı denetimini kabul ederek,
muhalefetle i birli i içinde yürürlü e koymu tur1041. Bu seçim kanununa göre, 14 Mayıs
1950 tarihinde yapılan genel seçimlerde, DP 408, CHP 69 ve Millet Partisi 1 milletvekilli i
kazanmı tı. Seçimleri DP’nin ezici bir ço unlukla kazanması, Tek parti döneminde
duraksayan çok partili siyasal süreci yeniden ba latmı tır. 14 Mayıs 1950 tarihi,
demokratik dönü üm isteyen Türkiye’de önemli bir dönüm noktası olmu tur. ktidar
Türkiye’de serbest seçimlerle ve halkın ço unlu unun iste iyle el de i tirmi tir.
Cumhuriyetin ilanından bu tarafa ülkeyi idare eden elit kadro, yerini yeni siyasi kadrolara
terk etmi tir1042.
14 Mayıs 1950’de Demokrat Parti’nin serbest seçimler sonucunda iktidara gelmi
olması ran’da da yankı yapmı tır. Tahran büyükelçisi Yakup Kadri Karaosmano lu,
Türkiye’deki bu son demokratik geli menin ran’da çok müspet tesir yaptı ını belirterek
henüz esaslı bir seçim kanununa ve cumhuriyet rejimine sahip olmayan ran’da Türkiye’yi
örnek almak isteyen yazıların yazılmaya ba landı ını söylemi tir1043.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DEMOKRAT PART DÖNEM TÜRK YE- RAN L K LER
Sava ın sona ermesiyle hayata geçirilmeye çalı ılan yeni dünya düzeninde
Türkiye’nin yer alma çabaları ve ödedi i maliyetler büyüktür. Süper güç olma yolunda iki
ülkenin Ortado u’da kapı ması nedeniyle Batı Blo unda yer alan Türkiye ve ran’ın
açmazları ele alınan konular arasındadır.
4.1. Demokrat Parti’nin ktidara Gelmesi
1950 yılı, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasi tarihinin en önemli yıllarından biri
olarak de erlendirilmektedir. Böyle bir de erlendirmenin altında yatan sebepler; öncelikle
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu undan beri gerçekle tirilen gerçek anlamda ilk serbest
seçimler olması, tek partili sistemin sona eri i ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin 27 yıl sonra
ilk kez iktidarı kaybetmesine sahne olması olarak sıralanabilir. Ya anan bu de i iklikler
anayasal anlamda çok önemli olmakla birlikte, Türkiye’nin sosyal ve siyasi yapısında
beklendi i kadar etki yaratmamı tı. ngiltere Dı i leri Bakanlı ı’nın raporlarında, 14 Mayıs
1950’de demokratik bir ortamda yapılan seçimlerle i ba ına gelen yeni hükümeti, büyük
ölçüde önceki yönetime benzetmi ti. Bunun nedeni, Demokrat Parti liderlerinin
CHP’lilerle aynı kaynaktan gelmeleri ve benzer siyasi görü lere sahip olmaları gerçe iydi.
Sadece güç el de i tirmi ti, kısaca de i im “politikalardan çok ki ilerin” de i imi olmu tu.
Bu sebeple, yeni hükümetin dı politikası önceki hükümetlerin dı politikalarından çok az
bir farklılık göstermekteydi ve dı politikanın temeli yine Batıyla daha yakın bir i birli i ve
Amerika Birle ik Devletleri ve ngiltere ile daha sıkı bir dostluk arayı ına dayanıyordu1044.
1950 seçimlerinde hatırı sayılır bir ba arı kazanan DP'nin stanbul Milletvekili
Adnan Menderes, hükümeti kurmak üzere görevlendirilmi ti. 22 Mayısta 1950’de, DP’nin
kurulan ilk kabinesini ilan eden Menderes, çok gecikmeden 29 Mayısta Meclis’te hükümet
programını açıklamı tır. Tatbik edecekleri programın ilk bölümünde tek parti rejimini
ele tirirken, ikinci bölümde özgürlükler ve refah konusundaki vaatlere yer verilmi tir.
Menderes dı politika konularını da, u sözlerle ifade etmi tir: “...Birle mi Milletler
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idealine samimi ba lılı ımızı tekrara lüzum görmüyoruz. Ananevi ngiliz ve Fransız
ittifakına ve Birle ik Amerika ile en sıkı dostluk ve i birli ine dayanan, dostluklarına
daima sadık kalan uzak yakın ve büyük küçük bütün milletlerin istiklal ve toprak
bütünlüklerine hürmetkâr olan dı

siyasetimizin sulhçu mahiyeti bütün dünyaca

malumdur”. Menderes, Demokrat Parti’nin dı politikadaki amacını ise, Truman Doktrini
ve Marshall yardımlarıyla Türkiye'yi destekleyen ABD ve onun müttefikleri ngiltereFransa ile tüm münasebetleri, gün geçtikçe arttırmak oldu unu önemle vurgulamı tır.
Do u Akdeniz'de yararımıza olacak olan güvenli i kuvvetlendirmek amacıyla ABD'nin ve
müttefiklerin dikkatini bu bölgeye çekmek oldu unu da açıklamı tır. Öte yandan Ortado u
devletleriyle sıkı ili kiler geli tirerek bölge emniyetinin sa lanması ise, son derece
ehemmiyetli görülmekle birlikte bütün dünyanın da emniyeti bakımından son derece
önemli oldu unu vurgulamı tır1045.
4.1.1. Türkiye’nin NATO’ya Girmesi
Sava ın sona ermesinin ardından, bir Alman kenti olan Berlin’in 1948’de Sovyetler
Birli i tarafından i gale u raması, ayrıca komünist partinin Çekoslovakya’da iktidarı ele
geçirmesi, Avrupa’da bir birlik olu turma dü üncesinden kaynaklanan NATO konsepti
dü üncesinin ortaya atılmasına neden oldu. Olu turulacak kar ılıklı yardım sistemine ait
metni tartı mak amacıyla Belçika, Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve ngiliz delegeleri
Brüksel'de bir toplantı yaptılar. Adı Brüksel Anla ması olarak tescil edilen antla ma
1948’de bu ülkeler tarafından imzalandı. Bu anla manın imzalanmasının hemen ardından
bu be ülkeyle ABD ve di er Avrupa ülkelerinin de yer alaca ı ortak bir savunma sistemi
geli tirmek için çalı malar ba latıldı. Tamamlanan çalı malar sonucunda ortaya çıkan
birlikteli in co rafi bir savunma konsepti oldu u ve sadece Kuzey Atlantik Bölgesi
ülkeleriyle sınırlı kalaca ı açıklandı1046. CHP iktidarının son günlerinde, 11 Mayıs 1950’de
kurulan bu yeni birlikteli e, Türkiye tarafından üyelik ba vurusunda bulunuldu fakat
ba vuru reddedildi. Yakla ık 11 gün sonra ise Demokrat Parti iktidarı CHP’den teslim aldı.
Demokrat Parti de CHP’nin ba layıp yarım bıraktı ı NATO’ya katılma amacına odaklandı.
DP hükümeti, hem ABD hem de Avrupa’yla ili kilerini geli tirmek ve böylece Türkiye’nin
NATO’ya giri ini kolayla tırmak istiyordu. Böylece ABD’den ve Batı Avrupa’dan bir
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talep olmamasına ra men, 25 Temmuz 1950 tarihinde bir aydır sürmekte olan Kore
Sava ı’na 4.500 asker yollayaca ını açıkladı1047.
Menderes Hükümetinin radikal bir kararla Kore'ye asker göndermek istemesi
Türkiye’de büyük yankılar uyandırmı tır. Bu te ebbüs, kamuoyunda genel olarak olumlu
kar ılanmakla beraber, karar CHP’nin biçimsel ele tirisine odak te kil etmi tir. CHP’ye
göre, TBMM onayına sunulmadan yurtdı ına asker gönderilmesini bir Anayasa ihlali
olarak görülmektedir1048. Ortado u’da ve kom u ülkelerde de Kore’ye Asker gönderme
hadisesi farklı bir ekilde algılanmı tır. Örne in, Yakup Kadri Karaosmano lu, anılarını
topladı ı kitapta, Tahran Büyükelçisi iken ran basınına yansıyan genel havayı u ekilde
tarif etmi tir;
Solcu ve muhalif basın bizim aleyhimize veryansın etmeye
ba lamı lardı. Kore’de dövü en askerlerimizin korkaklı ından ve ba ımızda
bulunanların memleketi sattıklarından bahsediyorlardı. Berikileri
Amerikalıların emrine girmi bir takım devlet adamları, öbürlerini
Amerikalılara kiralamı bir alay “mercanaire (ücretli asker)” olarak gösterir.
Kaba ve i renç karikatürler yapıyorlardı ve bu meyanda en iptidai
milletlerarası nezaket geleneklerini hiçe sayarak devlet reisimizin kafasını
Türk bayra ına sarılmı bir e ek gövdesi üzerine oturtup bu e e in yularını
da dolar torbası tutan Truman’ın eline veriyorlardı. Evet, bütün bunlar
benim sabırlı, tahammüllü olmamı icap ettiren birer vakıa idi. Fakat o
sırada, Türk askerinin Kore’de gösterdi i kahramanlıklar, yalnız dost
memleketlerde de il, bütün dünyada dillere destan olurken, hükümet
taraftarı matbuatın buna kar ı hiçbir tepki göstermemesi hatta tepki
göstermek öyle dursun, milletlerarası havadis kaynaklarının Kore destanına
dair yayınladı ı haberlerden hiç birini sütunlarına geçirmemesi en nihayet
sabır ve tahammülümü ta ırmı tı.
Bu halden do rudan do ruya zamanın Ba bakanı Razmara’ya gidip
ikâyet etmek kararını verdim. Kendisine, elçili imiz dosyalarında büyük
bir tomar te kil eden mahut dergi ve gazeteleri gösterecek ve bunlar aynı
tarz ne riyata devam ettikleri takdirde Tahran’daki vazifemi görmemin
imkânsızla aca ını söyleyecektim. Bu kararımı önce hariciye vekâletimize
bildirdim. Aldı ım cevap menfi idi. Hariciye Vekâletimiz “böyle bir
hareketin iki memleket arasındaki diplomatik münasebetlerin kesilmesi”
manasına gelece i mütalaasında bulunuyordu ve gene bu vekâletin
mütalaasına göre “mademki, ran’da matbuat hürriyeti vardır, a ırı sa ve
sol gazetelerin kötü yayınlarına kar ı tarafsız veya hükümetçi matbuat Kore
haberlerini do ru olarak verdirmek lazım gelirdi.”
Bununla beraber, ben gene kendi bildi imi yapıp durumu
Razmara’ya bildirmi tim. Durumun vahametinden büsbütün tela a dü en
Razmara, kendine mahsus dinamik ve kesip atıcı tavrı ile “Hiç üzülmeyin.
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Ben bu i i hallederim.” demi ti. General Razmara, hemen o gün, kendisine
bıraktı ım gazete tomarını koltu unun altına alıp meclise gitmi .
Aleyhimize yazılanları çizilenleri birer birer mebuslara okumu , göstermi .
“Bu rezalete daha ne kadar zaman göz yumaca ız?” diye haykırmı ve
birkaç saat sonra da bütün o gazeteleri toplattırmı , bazılarını da büsbütün
kapattırmı tı. Gene o günün ak amıydı, ran matbuat müdürü bizim matbuat
müdürlü ü veya Anadolu Ajansı ile i birli i etmeye amade oldu unu
elçili imize bildirmi ti. Lakin teknik bir takım güçlükler yüzünden bu
i birli i gerçekle tirilememi ti”1049.
Kore olayı, (1950-1953) hem bölgesel, hem de global boyuttaki etkileriyle, dünya
tarihinde bir dönüm noktasıdır. Askeri açıdan, görünürdeki sonuç; Güney’in Kuzey
tarafından yutulmasına engel olundu udur. Ancak, Kore’ye müdahale, Kuzey’in planlarını
engellemi ve Komünistlerin emellerini bo a çıkarmı sa da, öte yandan BM’nin deklare
etti i hedefe ula madı ı gerçektir. Aslında, BM’nin topladı ı askeri potansiyel, sava ı
kesin bir zaferle bitirmeye muktedirdi. Ancak, bunu bir kinci Dünya Sava ı ihtimalinden
ürken ne BM’ye üye devletler, ne de kamuoyu baskısından çekinen Truman yönetimi göze
alabilirdi. Diplomasi, özellikle Mac Arthur’un azlinden sonra, askeri operasyonu
kısıtlayacaktır. Bu da sava ın uzamasına, daha fazla can ve mal kaybına yol açacaktır.
Demek ki söz konusu olayda, siyasi mülahazalar, askeri zorlukların fevkinde a ırlık
kazanacaktır. Bu açıdan bakıldı ında Kore Olayı, So uk Sava ın ilk sıcak çatı ması olarak
tarihe geçecektir. Siyasi açıdan bakıldı ında müdahale, Güney’in Komünistlerce i galini
engellemi tir. Ancak, yarımadadaki iki devletin varlı ını da kalıcı hale getirmi ,
“entegrasyon”, bu olaydan sonra (uzun yıllar) gerçekle mesi mümkün olmayacak bir dü
özelli ini kazanmı tır1050.
Böyle bir ortamda Türkiye, 11 A ustos 1950’de, NATO’ya üyelik için ikinci kez
ba vuruda bulundu. DP Hükümeti’nin Dı i leri Bakanı Fuat Köprülü verdi i bir demeçte,
Do u Akdeniz gibi çok önemli stratejik bir alanın ortak bir savunma sisteminin dı ında
bırakılamayaca ını dile getirmi ti. ABD, Eylül 1950’de Yunanistan ile Türkiye’ye, nihai
amacı tam üyelik olan ortak üyelik önerisinde bulunmak istemi ; ancak Türkiye, NATO’ya
“ikinci sınıf devlet” statüsüyle katılmayı reddetmi ti. Bu arada, Türkiye’nin NATO’ya
üyelik için ikinci ba vurusu da, 1950 Eylül’ünde toplanan NATO Bakanlar Konseyi
tarafından kabul edilmemi ti. NATO Bakanlar Konseyi, Türkiye ile Yunanistan’ı,

1049
1050

Yakup Kadri Karaosmano lu, a.g.e., ss. 328-330.
Mim Kemal Öke ve Erol Mütercimler, a.g.e. s. 89.

180
“Akdeniz’in savunulması için gerekli planlama i lemlerine” katılmaya ça ırmak kararını
vermi , Türkiye ile Yunanistan da bu ça rıyı kabul etmi tir1051.
Londra, Ortado u’daki emperyal çıkarlarını yalnız ba ına sürdüremeyece ini, itiraf
etmese de pekâlâ bilincindeydi. Bu nedenle, sava ın bitimini takiben Mısır’la mevcut ikili
antla masının yerini alacak bir formül dü ünmeye ba ladı. Türkiye ve yöresel güçlerin
dâhil oldu u ve ayrıca ABD, Fransa ve ngilizlerin de monte edildi i çok taraflı bir
savunma örgütüne vücut verebilirse, stratejik amaçlarını gerçekle tirebilirdi. Londra
önceleri “Ortado u Komutanlı ı”, daha sonra ise “Ortado u Savunma Organizasyonu”
adını verdi i bir “kamuflaj” içinde sundu u tezgahını Mısır’a kabul ettirebilece ini
umuyordu. ngiliz tarihçi Kent, bu ba lamda Britanya’nın amacının bölgeyi (SSCB’ye
kar ı)

savunmak

de il,

Ortado u’daki

kolonyal

vurgulamaktadır. So uk Sava , Ortado u’daki

gücünü

korumak

oldu unu

ngiliz varlı ını me rula tırmak için

kullanılan yararlı bir araç ve bahanedir. Yine aynı ngiltere, Türkiye’ye de Ortado u’ya
ili kin bir rol biçiyordu. Londra’ya bakılırsa, Türkiye’nin güçlü ordusu ngiltere’nin
Ortado u’daki nüfuzunun devamı için vazgeçilemeyecek bir araçtı. Belgeler ı ı ında
bakıldı ında ngiltere Mısır’ı kilit, Türkiye’yi mente e, Amerika’yı da anahtar olarak
görmektedir. Washington’a dü en görev Londra’nın projesini bölge güçlerine empoze
etmekti. Bunun için ilk a amada Birle ik Devletlerin ikna edilmesi gerekiyordu. ngiltere
nasıl Kore’de ABD’nin arkasında durmu sa, ABD de Ortado u’da ngiltere’ye arka
çıkmalıydı. Buna ra men ABD’nin de Ortado u’da çıkarları mevcuttu. Bunların ba ında
da petrol gelmektedir. Petrol tüketimindeki artı , petrol ihracatı yapan ABD’yi bile daha
ucuza üretebilecekleri alanlara, dolayısıyla Ortado u’ya yöneltmi ti. Bu nedenle ABD
Arap milliyetçili iyle zıtla mamayı ve ngiltere’nin sömürgeci imajıyla yan yana görünüp
Araplara kötü bir foto raf vermeyi dü ünmüyordu. Bu sebeple ABD Ortado u’da
ngiltere’ye

“sizi destekleriz” mesajı verecek, sorumlulu un

ngiltere’de kalması

gerekti ini isteyecekti. ABD u anda Avrupa ve Uzakdo u savunması ile me guldü.
Birle ik Devletlerin ngiltere’nin tek ba ına bu yükü kaldırmadaki aczini bildi ini öngören
Londra, bu bahaneye kar ı Türkiye kozunu masaya sürecekti. E er Amerika Ortado u
savunmasına ili kin inisiyatifini desteklemezse, Londra da Türkiye’nin NATO’ya
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katılımını veto etmeyi sürdürecekti1052. Aynı ekilde Batı Avrupa Ülkeleri de Türkiye’nin
NATO’ya kabul edilmesinin Sovyetler Birli i’ni kızdıraca ını, bunun da kendilerine zarar
verece ini bildiklerinden maalesef istekli davranmıyorlardı1053.
Ortado u'daki siyasi havanın 1951 yılının yazına do ru gergin bir hal alması ve
ran’da ya ananların olu turdu u tedirginlik de NATO'nun geni letilmesiyle ilgili olarak
ngiltere'nin itirazlarını önemli ölçüde zayıflatmı tır. 18 Temmuz 1951'de ngiliz Dı i leri
Bakanı Morison, Avam Kamarası'nda yaptı ı bir konu mada Türkiye ile Yunanistan'ın
üyeli inin bundan sonra desteklenece ini açıklamı tır1054. Sırasıyla Türkiye ve
Yunanistan’ın NATO üyeli ine olan bu tür itirazlar a ıldıktan sonra, 16-20 Eylül 1951’de
yapılan NATO Bakanlar Konseyi toplantısında Türkiye ile Yunanistan’ın

ttifak’a

ça rılmasına karar verildi. Ve nihayet iki kom u ülke 18 ubat 1952’de resmen NATO’ya
katıldı. Türkiye’nin NATO konusuyla ilgili “ulusal hayal kırıklı ı” böylece sona erdi.
NATO’ya girmeyi ba aran Türkiye, Batı ittifakının Ortado u’ya dönük emperyalist
politikalarına ve SSCB’ye yönelik çevreleme politikalarına hizmet etti. NATO’ya
katılmanın ardından Türkiye’ye verilen askeri ve teknolojik yardımlar arttı. Bu yardımlar
neticesinde Türkiye’nin askeri kapasitesi arttı. Bununla birlikte ABD’ye olan askeri, teknik
ve ekonomik ba ımlılı ı arttı. Ayrıca Türkiye’nin NATO’ya katılması, bölgesel
kom ularıyla olan ili kilerini de olumsuz etkiledi1055.
4.1.2. Ba dat Paktı’na Giden Süreçte ran
Türkiye NATO’ya girerken ran’da olanları bir kez daha hatırlamaya çalı alım.
Rusya’nın kinci Dünya Sava ı’nın sonunda ran’dan zorla çıkarılması neticesinde, Rusya
ran’daki petrolden mahrum olmu tur.
bırakmaktır. Nasıl olsa

Hedefi

ngiltere’yi

petrolden

ran kom usudur ve ileride yapaca ı hamlelerle

mahrum
ran’daki

menfaatlerini yeniden elde edebilecektir. Rusya’nın planları hazırdır. ran’daki komünist
partisine emir verilir. Artık harekete geçme zamanı gelmi tir. TUDEH mensupları
çalı maya koyulurlar. Halk arasına yayılarak propaganda yapmaya ba larlar. Slogan ve
halka gösterilen hedef “petrolün devletle tirilmesidir”. Sloganın tutmasıyla beraber ran
içten içe kaynamaya ba lar. Rusya bütün imkânlarını seferber etmi tir. Komünistler,
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hareketlerinin daha tesirli olabilmesi için ran’da dini liderlerle, mollalarla da temasa
geçerler. Onların da deste ini aldıktan sonra çalı malarını süratlendirirler. imdi ran’da
komünist TUDEH te kilatı yanında kendine “Fedaiyan-ı slam” adını veren bir gurup daha
ortaya çıkmı tır1056.
Halk

soka a

dökülmü tür

ve

ran’da

gösteriler

ba lar,

halk

petrolün

devletle tirilmesini ister. Ardından Rusya ikinci hamleyi yapar. Hedef ngiltere’dir. Halk
bu yönlendirmeyi de kabul eder ve her tarafta ngiltere aleyhine gösteriler yapmaya ba lar.
Artık ok yaydan çıkmı tır.

ranlılar, haklarını sokaklarda aramayı gelenek haline

getirmi lerdir. Pek ço u niçin sokaklarda oldu undan habersizdir. Toplum psikolojisiyle
hareket etmektedirler. ran’da komünist TUDEH ve Fadaiyan-ı slam te kilatı el ele
vermi ler ve halka yeni hedef olarak

ah Muhammed Rıza Pehlevi’yi göstermi lerdir.

Devam eden gösterilerde göstericilerin kafasında üç slogan yerle mi tir. “Petrol
devletle tirilmelidir”, “ ngiltere’ye verilen imtiyazlar geri alınmalıdır” ve “ ah’a ölüm”…
Ba vekil General Razmara bu gösterilere mani olmak için sert tedbirler alır. Fakat
gösteriler durmaz. 7 Mart 1951’de General Razmara öldürülür1057. Hükümet çevrelerinin
'bildirildi ine göre General, camiye gitmeden önce kendisine suikast tertip edildi inden
haberdar edilmi ti, fakat bu konuyla alakalı daha fazla tafsilât alınamamı tı. 48 ya ında
öldürülen General Razmara, de erli bir asker ve eski ran Genelkurmay Ba kanı idi. 10 ay
önce Ba bakanlı a getirilmi bulunan General Razmara, Fransa'da Saint Cyr Askerî Akademisinde okumu ve Do u kültürü ile Batı kültürünü birle tirmesini bilmi tir. Katilin,
suikast hâdisesinin vuku buldu u camide hafızlık yapan ve aynı zamanda marangoz olan
Abdullah Raste dai oldu u tespit edilmi tir1058. Türkiye basınında “Tahran suikastıyla”
ilgili olarak; Razmara’nın ngilizlerle olan petrol meselesinde anla maya varmak üzere
oldu u ve kendisinin batılı devletlerin dostu olarak bilindi i, buna ra men Rusların, ran
petrollerinin kontrolünü ele geçirmeye çalı tı ı yorumu yapılmı tır1059. Tahran büyükelçisi
Yakup Kadri Karaosmano lu anılarında, Razmara’nın tahtta gözü oldu u ve yakın
zamanda ah Rıza Pehlevi’yi devirip ran tahtına geçmeye çalı tı ı ile ilgili ülkede çıkan
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söylentilerden bahsederek, suikastın bu tarafının da göz ardı edilmemesi gerekti ini
belirtmi tir1060.
Rusya’nın

ran’da gerçekle tirdi i bütün bu organizasyonlar,

ngiltere ve

Amerika’nın da bo durmayıp burada, sinsi bir nüfuz ve menfaat rekabetine giri tiklerini
göstermektedir1061.

Rusya,

TUDEH

hareketlendirirken ngiltere, Rıza

ve

komünistlerin

yardımıyla

sokakları

ah öncesinde oldu u gibi monar i ile büyük toprak

sahipleri ve güçlü a iretler arasındaki i birli ini te vik etmi tir. Bununla birlikte özellikle
etkisini, petrol kaynakları sebebiyle kendi nüfuz alanı içerisinde olan güney bölgelerindeki
yerel seçkinler ve bunların meclisteki muhafazakâr uzantıları üzerinden sürdürme
gayretinde olmu tur. Amerika’nın takip etti i strateji ise, ran’ın herhangi bir bölgesine ve
somut bir aktörüne aleni odaklanmaktan ziyade, idari, mali ve askeri kurumlar içerisine
yerle tirdi i danı manlar ve uzmanlar üzerinden örtülü bir biçimde ülke siyasetinde
belirleyici olmak ve yine petrol menfaatleri açısından tehdit olarak gördü ü Sovyet ve
ngiliz nüfuzuna muhalif her türlü gruba el altından destek vermek üzerine
kurgulanmı tır1062. ran’da meydana gelen bu karga alardan anla ılan udur ki; So uk
Sava sürecinin ba laması ile birlikte komünizm ile kapitalizm ran’ı, “Chasse gardee”
(avlanma yeri) haline getirmi lerdir1063.
Razmara’nın ardından Hüseyin Ala ba bakan oldu. Bu ve bundan önceki
hükümetler tamamen petrol sorunu çözmek maksatlı olarak dü ünülmü tü.
etti i bu ba bakanlar ve özellikle Hüseyin Ala mecliste

ah’ın

ahın tayin

u fikirlerini kabul

ettirmeye çalı ıyorlardı. “ ran’ın siyasi ve ekonomik çıkarlarını gözetmenin en iyi yolu ve
aynı zamanda bütün dünyayı zengin ran rezervlerinden yararlandırmanın tek çaresi,
ngiliz- ran Petrol irketi’nin denetimindeki alan da dâhil olmak üzere bütün ran petrol
sahalarını kapsayan ve ran, Amerikan, ngiliz, Sovyet Rusya, Fransız ve Hollanda
irketlerinin de ortak olaca ı milletlerarası bir irket kurmaktır.”

te, ah’ın bu ve benzeri

fikirlerini savunan tüm bu hükümetlerin sonunu hazırlayan Musaddık ve onun Milli
Cephesidir.
ah Muhammed Rıza Pehlevi’nin aklından geçen bu dü ünceler, ran halkının
çıkarlarına tamamen tersti. Gelecekte ran’ın önemli aktörlerinden biri olacak olan
1060
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Musaddık ise, ran’ın sömürülmesine tahammül edemiyordu. ah’ın bu fikirlerine kar ı
mücadele, Musaddık tarafından sürdürülmeye çalı ılıyordu. Musaddık’ın 1949’da kurdu u
Milli Cephe Partisi gittikçe kuvvetlenmi ti. Hele TUDEH Partisine kar ı olu u ile halkın
sempatisini kazanmı tır. Partisi mecliste ço unlukta olmamasına ra men

ran iç

politikasının yıpranmamı tek adamı olan Musaddık, mecburen ah tarafından 29 Nisan
1951’de Ba bakan tayin edildi1064. Nisan 1951’de TUDEH’in destekledi i genel grev ile
petrol sanayisini devletle tirme yasa tasarısını geçiren Musaddık, bu ekilde Meclis’e baskı
yapabilmi ve hükümeti kurmak için gereken oyu alabilmi ti1065.
Musaddık, göreve geldi inde 70’li ya larındaydı. Zengin, toprak sahibi bir ailenin
o lu olarak do mu , Fransa ve sviçre’de e itilmi ti. O yıllarda ran üzerindeki Rus- ngiliz
çeki mesinde, ngiltere’yi tercih ediyordu. ngiliz deste iyle 1925’te Meclis’e seçildi.
Olması gerekenden önce Fars daha sonra da Azerbaycan valisi oldu. Büyük gücü,
kalabalıkları konu masıyla adeta ipnotize etmesine dayanıyordu. Dinleyici kitlesini bir dua
meclisine veya kudurmu bir kalabalı a çevirebilirdi. Uzun zamandan beri ngiltere’ye
sırtını dönmü tü; Ruslarla ittifak yapmak üzereydi. Amerika Birle ik Devletlerini ise her
ikisine de kar ı kullanılabilecek bir araç olarak görüyordu1066.
Bu süreçte dikkatlerin petrole ve Anglo- ran Petrol irketi’ne yönelmesinde önemli
bir etken, söz konusu irketin hisse ço unlu unun ngiliz hükümetinin elinde olması
sebebiyle ngiliz nüfusunun bir tezahürü olarak görülmesidir. Di er bir etken ise, hiç
ku kusuz ki ülke genelinde ya anan yoksulluk ile gün be gün yükselen petrol üretimi
arasındaki ters ili ki ve Anglo- ran Petrol irketi’nin ran menfaatlerini hiçe sayan tutumu
olmu tur. Willam L. Cleveland, 1940’ların sonunda Anglo- ran Petrol irketi’nin büyük
bir maddi güce eri ti ini, faaliyet gösterdi i Abadan’ı büyük bir irket kenti yapmaktan
daha öte giderek kendi belediye hizmetlerini kurdu unu, yol ve havalimanı in a etti ini,
yönetimde hiçbir ranlıya söz hakkı tanımadı ını ve civar bölgelerdeki a iretlerle ikili
güven anla maları imzaladı ını, kısacası “devlet içinde devlet” haline geldi ini ifade
etmektedir. Keza

irketin i çilerine sundu u barınma ko ullarının da oldukça kötü

oldu unun, büyük ço unlu unun aileleriyle veya üç-dört ki ilik arkada gurupları halinde
Abadan’ın kenar mahallelerindeki tek odalı gecekondularda ya adıklarının, yabancılar
tarafından hakir görüldüklerinin, hakarete u radıklarının ve hastanelerden, sinema ve
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lokantalara kadar hemen hemen her yerde ayrımcılı a maruz kaldıklarının altı çizilmelidir.
Tüm bu olup bitenler ran halkının milli onurunu zedelemi olmakla birlikte, geni halk
yı ınlarının dikkatini petrol üzerine çeken asıl etkenin ya anılan ekonomik zorluklar
oldu unun vurgulanması gerekir. Zira 1938-1950 yılları arasında Anglo- ran Petrol
irketi’nin üretiminin üç kat artı göstermesi, kazancın bölü ülmesindeki adaletsizlikler ve
bilanço üzerinde yapılan hileler sebebiyle söz konusu kesimlerin ya am artlarına hiçbir
ekilde yansımamı , bu ya ananlar da ran halkının milliyetçi damarlarının kabarmasına
sebep olmu tur1067.
Musaddık, ran’ın Ba bakanı olarak, daha önceden hazırladı ı parti programını
hayata geçirmek için harekete geçti. Milli Cephe’yi kurarken yanında olan arkada larını,
kilit bakanlıklara ve parlamento komisyonlarına yerle tirdi. National Iran Oil Company’i
kurdu ve kamula tırma prosedürü için Anglo- ran Petrol irketi (AIOC) ile görü melere
ba ladı. irket kamula tırmaya direnince Musaddık NIOC ( ran Ulusal Petrol irketi)’nin
rafineri ve ülke genelindeki bürolarının yanı sıra petrol kuyuları ve boru hatlarıyla birlikte
AIOC’i devralmasını emretti1068. Yeniyetme bir Üçüncü Dünya ülkesinin, sanayile mi
ülkelerle daha az geli mi

ülkeler arasındaki ticari düzenlemelere uzun zamandır

damgasını vurmu yazılı olmayan kurallara kar ı tatsız ba kaldırısı olarak gördü ü bu
geli melere ilk ba ta anlayı la bakan ABD, ran’ın kuzeydeki fırsatçı kom usunu çok daha
ciddi bir tehdit olarak görüyordu. stikrarı bozacak ve Sovyetlerin yararlanaca ı bir
çatı madan çekiniyordu1069. Bu yüzden Amerikan Ba kanı Truman, bir uzla ma zemini
bulmak üzere Tahran’a arabulucu olarak Averell Harriman’ı gönderdi. Ba arı sa lanamadı.
ngilizler, 1933 Anla ması’nın yirmi be yıl daha uzatılması kar ılı ında kârın yarı yarıya
payla ılmasını teklif ettiler. Bu teklifin kabulü ranlılar için, bu millile tirme ilkesinin terk
edilmesi anlamına geliyordu1070. Bu arada bazı siyasi çevrelerde, petrol ihtiyaçlarını büyük
ölçüde Anglo- ran Petrol Kumpanyası’ndan tedarik eden bazı memleketlerin ve bilhassa
Fransa, Hindistan, Pakistan ve Türkiye'nin pek yakında Tahran Hükümeti nezdinde dostane bir te ebbüse geçerek, adı geçen Kumpanya tesislerinin istikbali hakkında ngiliz
Hükümeti ile bir uzla ma yoluna girmesi tavsiyesinde bulunmaları beklenmektedir.
ran'daki Amerikan Elçisinin bu konuyla alakalı müracaatının bir devamı olacak olan
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te ebbüslerin, Musaddık'a itidal tavsiyelerinde bulunaca ı söylenmektedir1071. Ekim ayı
içerisinde Londra, anla mazlı ı Güvenlik Konseyi’ne ta ıdı ve Musaddık, millile tirme
davasını savunmak üzere bizzat New York’a gitti. Konsey dosyayı La Haye Adalet
Divanı’na gönderdi; bu durum ran tarafından bir zafer olarak de erlendirildi1072.
Bir yandan bu süreç ya anırken, öte yandan 1951’in Eylül ayından beri ran’a
uluslararası bir petrol ambargosu yapılmaktaydı ve hükümetin ekonomik olarak durumu
gittikçe kötüle iyordu. Haziran 1953’e gelindi inde Truman’ın yerini alan Eisenhower,
ngiliz

irketinin u radı ı zarar telafi edilmedi i sürece

ran’a yardımı kesece ini

bildirmi , Musaddık ise Eisenhower’in yaptı ı bu tehdidi geri çevirmi ti. Petrol
ambargosunun devam etti i bu ortamda ah Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürece müdahale
zemini kalmamı tı. Buna ra men Musaddık’ın yetkilerini kullanmasına müdahale etmeye
devam etti. ah’ın bu müdahaleleri nedeniyle Musaddık görevinden istifa etti. Gelen istifa
ise 21 Haziran 1952’de kanlı sokak protestolarının fitilini yaktı. Halkın Musaddık’a verdi i
destek sonucu ah geri adım attı ve Musaddık’tan Ba bakanlık görevine devam etmesini
istedi1073. Bu arada Mısır’da yayın yapan El-Mısri gazetesinin 20 Kasım 1952 tarihli
nüshasında; Türkiye’nin ran’da yakın zaman içinde bir Komünist Darbe vuku bulaca ına
dair kanaatlerini Ba vekil Menderes ve Dı i leri Bakanı Köprülü’nün, Londra ziyaretleri
esnasında Eden’e bildirdikleri, lakin Eden’in Rusya’nın müdahalesi olmadı ı sürece
müdahaleye taraftar olmadı ını kendilerine iletti ini haberle tirmi tir1074.
Türkiye komünist bir darbe beklerken, ABD ve ngiltere yava yava

ran’da

yapılacak bir darbenin alt yapısını hazırlanmaya ba lamı lardı. Bunun için Amerikan
irketlerine ran petrolünden %40 pay sözü verildi. Darbe için gösterileri kı kırtmak üzere
ngilizler Ayetullah Bihbani ve Ayetullah Qanatabdi’ye 100 bin dolar, CIA ise Ayetullah
Kashani’ye 10 bin dolar verdi1075. Bu esnada Amerika’da o zamanın CIA Ba kanı Allen
Dulles, Sovyet kontrolüne giren bir ran’ın dünyanın ba ına getirece i felaketleri anlatarak
ABD ba kanına ran’da bir darbenin gereklili ine ikna etmeye çalı ıyordu. Bir yandan da
darbenin hazırlıkları devam ederken, darbeden sonra vitrine çıkacak isim bile belirlenmi ti:
Emekli General F. Zahedi. Kendisine 75 bin dolar verilerek darbeyi tezgâhlayacak
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sekretaryayı olu turması söylendi. CIA, Zahedi’nin sekretaryasını da kullanarak darbeyi en
ince ayrıntısına kadar planladı ve ba kanın ye il ı ı ını beklemeye ba ladı. Eisenhower,
her ne kadar isteksiz de olsa herkesin bekledi i onayı 11 Temmuz 1953’te verdi ve o
saatten sonra her ey ters gitmeye ba ladı. Darbenin ba langıcından üç gün önce, darbe
açı a çıkmı ve gizli bir radyo tarafından ABD ve Zahedi ile di er ajanların Musaddık’ı
devirmek üzere harekete geçti ini ran halkına duyurmaya ba lamı tı1076.
Ordunun deste ini alamayaca ını bilen ah darbeye destek vermeyece ini söyledi.
Fakat vergi, yargı, e itim ve seçim kanunlarında reform yapan yasa de i ikli inin Senato
tarafından onaylanmamasının yol açtı ı kriz, Milli Cephe olarak adlandırılan gurubun
önemli addedilen ço u üyesinin de Ba bakan Musaddık’tan deste ini çekmesine neden
olmu tu. Krizin önünü alabilmek için referandum öneren Musaddık, 16 A ustos’ta
referandumdan zaferle çıktı ve ah’ın onayını istedi. Ancak ah, Meclis’i feshetmek yerine
Musaddık’ı görevden aldı. Kararı bildirmeye giden komutanın Musaddık’ın yanındakiler
tarafından rehin alınmasıyla ilk darbe te ebbüsü önlenmi oldu. Bunun üzerine ah, 16
A ustos’ta ran’dan ayrıldı. ki gün devam eden protestolar esnasında TUDEH partisi ve
Musaddık’ı destekleyen siyasi partiler ile halk sokaklardaydı1077. ah ve kraliçenin, ran’ı
terk ederek Irak’a kaçtıkları Milliyet’in 17 A ustos 1953 tarihli “ ran

ahı ve kraliçe

memleketi terk etti” ba lı ıyla vermi oldu u haberin detayından ö renilmektedir1078.
A ustos’un 17 ve 18’inde Musaddık’ın yerine ah tarafından atandı ı iddia edilen damadı
General Zahedi taraftarları, ruhban sınıfına ve Ka ani’ye yakın olan gruplarla birlikte
birçok kar ı gösteri düzenlediler1079.
Ambargonun sebep oldu u ekonomik kriz ve olu an dı baskılar, krizin etkisiyle
ya anan huzursuzluklar ile örtü tü ünde, “Ajax Operasyonu” için dü meye basılmı tır.
Musaddık, operasyon sonunda 19 A ustos 1953’te ba bakanlıktan alınarak, ran’da sonraki
yıllarda Pehlevi monar isinin tek egemen güç olaca ı yepyeni bir dönem ba lamı tır. 1953
darbesi hiç ku kusuz ki

ran toplumunu milli egemenli ini elde etme ve krallık

otokrasisine kar ı parlamentarizmi harekete geçirme noktasında seferber etmi

olan

Musaddık’a kar ı birle ik güçlerin bir zaferidir. Zira bu süreçte sadece Amerika, ngiltere
ve Anglo- ran Petrol

irketi de il, tüm büyük petrol tröstleri de ortak bir dayanı ma

içerisinde ran petrolüne boykot uygulamı lardır. Sonuç olarak, 1954 yılında yapılan ve
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ran meclisinden onaylanarak yürürlü e giren anla ma uyarınca ilk defa olarak petrol
piyasasının yedi büyükleri belirli bir petrol alanı üzerinde ortak bir denetime sahip konuma
gelmi lerdir. Keza Birle ik Devletlerin yabancı bir ülkenin hükümetini ilk defa olarak
devirdi i bu darbe, gelecekte di er müdahalelerin de habercisi olmu tur1080.
Türkiye’nin ran’la ya anan petrol anla mazlı ı konusundaki görü ü ba langıçta
bölünmü tü çünkü bir tarafta kendini dı etkilerden kurtarmaya çalı an bir kom uya do al
olarak duyulan bir sempati söz konusuydu. Di er tarafta ise, ngiliz Hükümetinin silahlı
müdahalede bulunmaya karar verme ihtimali vardı ve bu durum Türkiye sınırında
uluslararası bir krize neden olabilirdi. Ancak, ran hükümetinin asili i, Türkiye’nin ran’a
kar ı olan sempatisini kaybetmesine neden olacaktı1081.

te bu sempati kaybının nedeni

olan Musaddık’ın iktidara gelmesinden itibaren, Türkiye- ran ili kilerinin de krize girdi i
görülmektedir. Türkiye, komünist TUDEH Partisi ile ittifak halinde olan Ulusal Cephe’nin
iktidara gelmesinin ran’da “karga a ortamı yarataca ını” ve Musaddık hükümetinin
“SSCB güdümlü rejime” dönü ece ini iddia etmi tir. Bu yüzden Musaddık hükümeti ile
ngiltere arasında petrol ile ilgili olarak gerginlik ya anırken Türkiye, ran’a kar ı
uygulanan petrol ambargosuna uymak dâhil her konuda ngiltere’ye tam destek verdi.
Hatta ran yönetiminde bulunan Musaddık’a kar ı olası bir ngiliz-Amerikan operasyonunu
destekledi. Musaddık yönetimi ise Türkiye’nin politikalarını ele tirerek, Türkiye’yi
“emperyalizmin ma ası” olmakla suçladı. Türk hariciyesi, Musaddık’ı deviren Ajax
operasyonunu, “ ran’da ve bölgede barı ve düzenin tekrar tesis edilebilmesi adına olumlu
bir geli me” olarak de erlendirdi. Bu operasyonun ardından ah Pehlevi tekrar iktidara
getirilirken, Türkiye- ran arasında gerilen ili kiler, bir gecede krizden çıkıp i birli i haline
dönü tü. 1953 A ustos’undan sonra her iki ülke arasındaki ili kilerin asıl konusu Ba dat
Paktı oldu1082.
Koyu neo-sömürgecilik tonları ta ıyan bir ba ka çatı ma, yani devasa KahireSüvey askeri kompleksinin kimin kontrolünde olaca ı konusunda ngiltere ile Mısır
arasında ya anan çatı ma Amerikalıların istikrarlı, Batı yanlısı bir Ortado u yaratma
çabalarının önünü tıkıyordu. Bu durum 1956’daki Süvey Krizi’ne dolaylı yoldan katkıda
bulunmu tur. Krizin kökenleri, Amerikalılarla

ngilizlerin 1950’lerin ba larında ve

ortalarında olu turmaya çalı tıkları Sovyet kar ıtı savunma örgütlerine Mısır’ın katılmayı
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reddetmesine dayanıyordu. Londra ile ya anan çatı manın do urdu u öfke, Mısırlıları
emperyalistlerin dalavereleriyle ili kilendirdikleri bir Batı ile i birli ine girmekten
caydırıyordu. Mısır’ın ve öteki önde gelen Arap devletlerinin ço unun Batılı güçlerle toplu
bir güvenlik anla masına girmeyi reddetmeleri kar ısında Amerikalılarla

ngilizler

alternatif “kuzey ku a ı” kavramına yöneldiler. Bu ekilde Ba dat Paktı’nın temelleri
atılmaya ba lanmı tır1083.
4.1.3. Ba dat Paktı
Kore Sava ı ile Ortado u’nun önemini fark eden ABD, bu bölgeyi Batı savunma
sistemine ba lamak istemektedir1084. Bu nedenle Eisenhower 1953 yılında ABD Ba kanı
seçilir seçilmez, ABD’nin Ortado u politikasını tekrar gözden geçirme gere ini
duymu tur. Ortado u’yla ilgili olarak Eisenhower yönetimince, Arap dünyasında tehdit
algısı olarak Sovyetler Birli i’nin de il, srail’in ön planda oldu u görülmü tür. Bu yüzden
komünizm

tehdidini

öne

çıkararak

i birli i

yapma

olana ı

olmadı ını,

yeni

ba ımsızlıklarını kazanan ve ekonomik kalkınma süreci ba latma amacında olan bu
ülkelerin Moskova’nın politikalarına daha yakınlık duyabileceklerini saptamı tı. Bu
saptamanın sonucu olarak ABD, Sovyetler Birli i’ni güney sınırları boyunca çevrelemek
amacıyla, bir savunma zinciri olu turmak niyetindeydi1085.
Bunun için de ABD Dı i leri, bazı bilim adamı ve stratejistlerin gündeme aldıkları
ve öne çıkan çe itli teorilerden yararlanma yoluna gittiler. Bu teorilerden bazıları; Deniz
hâkimiyeti teorisi, Hava hâkimiyeti teorisi, Kuzey Ku ak teorisi gibi teorilerdi. ABD
Dı i leri tarafından incelenen ve o dönem özellikle öne çıkanı ise, fikir babalı ını Prof. Dr.
Nicholas J. Spykman (1893- 1943)’ın yaptı ı Kuzey Ku ak (Rimland) teorisidir. Bu
teorinin ana fikri ise; “Kuzey Ku ak olarak adlandırılan ülkelere hâkim olan Avrasya'ya
hükmeder, Avrasya'ya hükmeden ülkeler ise dünyanın kaderini kontrol eder” eklinde
özetlenebilir. Kuzey Ku a ı olarak tanımlanan ülkeler ise, Batı Avrupa'dan ba lamakta
Türkiye, Irak, ran, Pakistan, Afganistan, Hindistan, Çin ve Kore'yi içine almaktadır.
Spykman, Avrasya co rafyasının ABD'nin ulusal güvenli i için tek bir gücün hâkimiyeti
altına girmemesi üzerinde ısrarla durmu tur. Özda 'a göre; Kuzey Ku ak Teorisi, Kara ve
Deniz Hâkimiyeti Teorilerini Amerika çıkarları için birle tiren ve Avrasya'nın kalbine
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yerle erek ABD'ye dü man olması muhtemel güce kar ı olu turulması gereken tüm
olu umları destekleyen bir yakla ımdır1086.
Bu maksatla Washington’daki yeni yönetim, bu teorilerin öngördü ü durumlara
uygun olarak, bölgenin Sovyet yayılmacılı ına kar ı savunulması konusunda i levsel bir
örgüt kurmak suretiyle Orta Do u’da inisiyatif almaya karar verdi. Türkiye’nin NATO’ya
kabul edilmesinden hemen sonra ABD, Ortado u’da ngilizlerin devre dı ı kalmasıyla,
bölge ülkelerini Sovyetler Birli i’ne kar ı örgütleme çabasına girdi. Yukarıda bahsedilen
Rimland veya di er adıyla Kuzey Ku ak teorisinin gerektirdi i ekilde Türkiye’nin öncülü ünde NATO’nun bir uzantısı olacak bir askeri-siyasi pakt olu turmak istedi. Güçlü bir
ki ili e sahip olan ABD Dı i leri Bakanı Foster Dulles, Ortado u’nun stratejik önemini,
özellikle Sovyetlerin bu bölgedeki petrol kaynaklarından Batılıları yoksun bırakmak
isteyebilece ini biliyordu. Önce durumu yerinde incelemek üzere, 11-28 Mayıs1953
tarihleri arasında Mısır’dan ba layarak, Suudi Arabistan ve Türkiye de dâhil olmak üzere
bütün Orta Do u ülkelerini ziyaret ederek bu yeni giri imi ba latmı oldu1087.
Bu giri imi ba latan ABD’nin asıl amacı; tek taraflı bir caydırma programının
muazzam maliyeti göz önüne alındı ında, çok taraflı bir savunma ittifakı olu turmaktır.
Arka planda ise, yeni müttefiklerin ABD’nin maliyetlerini azaltaca ı, aynı zamanda
ABD’ye yeni askeri üsler sa layaca ı ve Komünist Sovyet Blo u’nu caydırmak için
gereken askeri birimleri sa layaca ı fikri vardı. Ayrıca, Araplar üzerinde bir etki
olu turacak ve de srail’in güvenli i sa lanmı olacaktı. Böylece artık Orta Do u’da,
ABD’nin politika ve hamlelerini srail’den ba ımsız dü ünmenin pek mümkün olmayaca ı
bir sürece girilmi oldu1088.
Fakat bu geziden önce 1951’de ngiltere, Türkiye’nin NATO üyeli ine verece i
deste e kar ılık, Türkiye’nin bölgede kurulması planlanan Ortado u Komutanlı ına
katılmasını istemi ti1089. ngilizlerin bu talebine kar ılık Dı i leri Bakanı Fuad Köprülü de,
ABD büyükelçisi McGhee ile 1 ubat 1952’de yaptı ı görü mede, Türkiye’nin Komuta’ya
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katılma iste ini bildirse de, Türkiye ve bölge ülkelerinin, bu gücün ngilizlerin bölgedeki
çıkarlarını korumak için olu turulmu örtülü bir yapı oldu u yönünde ku kuları devam
etmektedir1090. Bütün bu çekincelere ra men, Türkiye’nin onayı alındıktan sonra Amerika,
ngiltere, Fransa ve Türkiye, Ortado u Komutanlı ı tasarısını Mısır’a teklif ettiler. Mısır
bu teklifi emperyalist niteli ini vurgulayarak reddetti. Türkiye’nin bu te ebbüse katılması,
kendisinin Batı’nın oyunca ı olarak görülmesine sebep olmu tur. Mısır ise ret cevabıyla
Arap dünyasından büyük destek almı tır1091. Teklifi Mısır’a götürenler arasında ABD de
bulunmasına ra men, bu görü ABD tarafından, desteklenmeye de er bulunmamı tır1092.
Destek bulamayan bu dü ünceden dolayı, Haziran 1952’de ngiltere ve ABD, Orta
Do u Komutanlı ını bir askeri komutanlık olmaktan çıkarıp bir planlama örgütüne
dönü türdüler ve bu çerçevede de adını Orta Do u Savunma Örgütü (MEDO)1093 olarak
de i tirdiler. Ancak, amaçta anla an bu iki devletin yönteme ili kin görü leri farklı
olmu tu. ngiltere her halükarda öncelikle örgütün i levsel hale getirilmesini ve sonra
bölgedeki Arap devletlerinin katılmasını önemsiyordu. Öncelikli olarak da Mısır
haricindeki Irak ve Ürdün ile görü ülmesini istiyordu. Buna kar ılık ABD, daha örgütün
kurulu a amasında Arap devletlerinin katılımının zorunlu oldu unu ve öncelikle de
Mısır’a a ırlık verilmesini savunuyordu1094. 1952 Kasım’ında

ngiltere Pakistan’ı

MEDO’ya davet etmeye karar verdi. Amerika buna, Pakistan’ın MEDO’ya davet edilmesi
ran, Afganistan ve Hindistan üzerinde Sovyet baskısını arttırabilir ve Amerika ile
ngiltere’nin Ke mir konusunda Pakistan’ı kayıran politikaları, Hindistan’da kendileri
aleyhinde bir politika olu turuldu u izlenimini verebilir, kanısıyla itirazlarda bulunmu tur.
Ayrıca Armao lu’nun da dikkat çekti i gibi, 1953’lere gelindi inde Mısır, bölgenin
MEDO gibi örgütlerden ziyade Arap devletlerinin meydana getirdi i paktlar tarafından
güvene alınmasından yanaydı ve bu nedenle MEDO’ya katılmayı reddetti. Aynı öneri
Türkiye vasıtasıyla Irak’a yapıldı ında ngiltere ve Amerika’nın, kendilerine askeri yardım
yapması halinde ye il ı ık yakabilece i yönündeydi1095.
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Bütün bu geli melerden sonra Foster Dulles’ın Ortado u’ya yapaca ı ziyaret
incelendi inde çok önemli oldu u görülecektir. Çünkü ngiltere tarafından ortaya atılmı
olan Ortado u Savunma Örgütü (MEDO) fikrinden, bu seyahat sonrasında vazgeçiliyordu.
Dulles, Ortado u’da Türk askeri gücünün varlı ından çok memnundu. Bölgenin di er
ülkeleri Türkiye’nin sahip oldu u askeri güçten yoksundular. Dulles’in Ankara’da
bulundu u sırada, Türk Hükümeti Dulles’e verdi i bir memorandum ile Türkiye’nin
Ortado u’da kurulacak bir askeri ittifakın liderli ini üstlenmeye hazır oldu unu
bildiriyordu. Dulles’in Ortado u Savunma Organizasyonu dü üncesini reddetmesi,
Ortado u’da yeni ve somut bir denemenin ba langıcına i aret ediyordu1096. Dulles, bu
gezisinde ran’a u ramamı tır. Çünkü devam eden ngiliz- ran petrol anla mazlı ında taraf
olarak görünmek istememi tir. Kaldı ki, bu anla mazlık çözülse bile etkin bir liderlikten
yoksun ran’ın, bir süre daha istikrardan uzak olması kaçınılmazdı1097. Böylece Ortado u
bölgesinde Türkiye, Pakistan, Irak, ran ve Suriye’den olu acak bir Kuzey Ku a ı Projesi
ile Sovyetler Birli i’nin güneyindeki devletler ön plana çıkmı tır. Bu ülkelerin gerisinde
bulunan petrol kaynakları, stratejik konumu olan yerleri barındıran Süvey Kanalı’ndan
Umman Denizi’ne ve Pakistan’a kadar geni bir alanın savunması dü ünülmü tür1098.
Bu tür bir anlayı birli inin olu masının hemen arından, Kuzey Ku ak savunma
projesinin ilk somut adımı 28 Aralık 1953’de ABD ile Pakistan arasında bir teknik ve
ekonomik yardım antla masıyla atılmı tır1099. Ardından Türkiye, Balkan

ttifakı’nı

sonuçlandırmak üzere Yunanistan ve Yugoslavya ile sıkı bir çalı ma içine girmi ken,
Sovyet protestoları Türk Hükümetinin cesaretini kırmamı ve Hükümet 2 Nisan 1954’te
Pakistan’la genel nitelikli bazı askeri maddeler içeren bir pakt imzalamı tı1100. Yapılan bu
antla ma Türkiye’ye Asya’nın güneyinde, ezelden beri dostlu unu her daim gösteren
kuvvetli bir müttefik sa lamı tır1101. Birbiri ardına imzalanan Türkiye, ABD ve Pakistan
askeri yardım antla maları Ortado u ülkelerinde beklenen tepkilere neden oldu. Bu
antla malara en çok tepki veren ülkeler ise; Hindistan ve Afganistan’dı1102.
Türkiye açısından böyle bir antla maya imza koyması, ba ta Mısır olmak üzere
Arap Ülkeleri ile olan ili kilerinin, çalkantılı bir seyir izlemesine neden olmu tur. Türk1096

Hüseyin Ba cı, a.g.e., s. 48.
Fahir Armao lu, 1995, a.g.m., s. 218.
1098
Ömer Osman Umar, a.g.e., s. 53.
1099
Behçet Kemal Ye ilbursa, 2011, a.g.m., s. 88.
1100
A.g.m., s. 79.
1101
Mustafa Bostancı ve Erdem Karaca, a.g.m., s. 127.
1102
Hüseyin Ba cı, a.g.e., s. 49; Ömer Osman Umar, a.g.e., s. 57.
1097

193
Mısır ili kileri, Ocak 1954’te Türkiye’nin Mısır Büyükelçisinin Mısır’dan çıkarılmasıyla
oldukça kötü bir döneme girmi ti.

ngiltere-Mısır arasında Temmuz’da anla ma

imzalanması ve Mısır Hükümetinin Türkiye’ye yönelik bir saldırı durumunda Süvey
üssünün yeniden açılmasına izin verme yönündeki kararı ile birlikte daha iyimser bir hava
yaratılmı tı1103.
Ortado u’da bu tür geli meler ya anırken, 1952 yılında Türkiye’yi ziyaret eden
Eisenhower, 1953’de Cumhurba kanı Celâl Bayar’ı ABD’ye davet eder. Bayar’ın Amerika
ziyareti 28 Ocak-27 ubat 1954 tarihleri arasında e inin de oldu u kalabalık bir heyetle
gerçekle tirilir1104. Bu ziyaret esnasında dikkat çeken konu Amerikan Yahudi toplumunun,
Ermeni ve Rum Cemaatlerinin de bu ziyarete ziyadesinden fazla önem göstermesidir. Bu
cemaatlere ait davetlerin ve toplantıların Bayar’ın gezi programına sonradan dâhil edilmesi
bunun en önemli göstergelerindendir. Bu gezi esnasında yaptı ı konu ma ile Bayar,
Amerikan kongresine hitap eden ilk Türkiye Cumhurba kanı olarak Türk ve Dünya Siyasi
tarihine geçer. Bu ziyaret Türkiye’yi tanıtma ya da Amerikalıların da Türkleri yakından
tanıması anlamında önemli bir katkı sa lamı tır1105. 29 Ocak 1954 tarihli Milliyet
Gazetesinde “Cumhurba kanımız 400’e yakın Amerikan gazetecisine verdi i beyanatta
Amerikan yardımının Türk ekonomisinde yarattı ı müspet neticeleri anlattı.” alt ba lı ı
göze çarpmaktadır1106. Görünü e bakılırsa ziyaret sonrası alınan ekonomik yardım ve
hibeler, hükümete ba ka bir katkı daha sa lamı tır. Zira birkaç ay sonra yapılan seçimlerde
Demokrat Parti’nin oy oranı %57’ye çıkmı tır. Bayar ABD gezisine devam ederken, ABD
Petrol Dairesi Ba kanı Max Ball’ın katkılarıyla hazırlanan Petrol Kanunu 7 Mart 1954’te
kabul edilir ve Aralık 1954’te ncirlik Üssü açılır. Bu ve buna benzer ABD’nin lehine olan
i lemlerin bu gezinin sonrasında yapıldı ı dikkatlerden kaçmamaktadır1107.
Yapılan seçimlerden zaferle çıkan Demokrat Parti’de tekrar hükümeti kurmakla
görevlendirilen, Menderes 30 Mayıs 1954’te ABD’ne gitmi tir. ABD’de Ortado u
konularının görü üldü ü tahmin edilmektedir. Menderes’in ABD gezisi sonrasında
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Pakistan Ba bakanı Muhammed Han Ankara’ya gelmi ve bahsi geçen Türkiye-Pakistan
Dostluk Antla ması yapılmı tır1108.
Türkiye-Pakistan Antla ması’ndan sonra, Irak ve

ran’ın da bu anla maya

katılmalarını sa lamak amacıyla, Türkiye yo un bir diplomatik çabaya girmi ti. Yapılan
diplomatik giri imlerin sonucunda, Irak Ba bakanı Nuri Said Pa a Ankara’ya bir ziyaret
gerçekle tirir. Ziyaretin sonunda 18 Ekim 1954’te yayımlanan bildiride, Türkiye ile Irak’ın
öncülü ünde Ortado u’da bir güvenlik örgütü kurulmasının dü ünüldü ü ve Türkiye’nin,
bölge ülkelerinin çıkarlarına aykırı bir politika izlemeyece i belirtilmi tir1109. Fakat Adnan
Menderes, Irak’ın Türkiye-Pakistan Antla ması’na de il, Pakistan’ın Türkiye ile Irak
arasında yapılacak bir antla maya katılması dü üncesindeydi. Menderes ve Nuri Sait Pa a
da yava yava bu fikre meyletmeye ba lamı lardı1110.
Bu politika deklarasyonuna en iddetli tepki Mısır’dan geldi. Daha Türkiye ile Irak,
Paktın önünü açan bu ikili deklarasyonu imzalar imzalanmaz, Mısır “yalnızlık fobisine”
girmi ti. Türkiye bu giri imi ile Mısır’ın Batı ile pazarlı ındaki bütün kozları elinden
almı tı. Kahire’ye göre, bu deklarasyondan do acak müstakbel pakt ezeli rakibi Irak’ı
Arap Ortado u’sunda güçlendirecek, hatta Suriye ikiye ayrılıp, Türkiye ile Irak arasında
bölü ülebilecekti1111. Bu kaygılarla Mısır, böyle bir örgüte katılmayaca ını açıkladı.
Ba bakan Adnan Menderes ile Dı i leri Bakanı Fuat Köprülü, 6-14 Ocak 1955 tarihleri
arasında Ba dat’ı ziyaret ederek, Iraklı yetkililerle görü meler yaptı. 12 Ocak’ta
yayımlanan bildiride, ortak bir güvenlik anla ması yapılması konusunda görü birli ine
varıldı ı belirtilmekteydi1112. Bu Paktın asıl amacı sadece Irak’ın de il, di er Arap
devletlerinin de katılımını sa lamaktır. E er katılımlar gerçekle irse pakt bölgesel bir
savunma organizasyonuna dönü ecek ve Sovyetler Birli i’nin güneye inmesine engel
olu turacaktı. Türkiye, Ba dat Paktı’nın Arap ülkeleri arasında yayılarak bölgesel bir
organizasyon olması için Batı ile Ortado u arasında köprü görevi görmesine
çabalamaktaydı. Ba dat Paktı’nın geni tabanlı bölgesel bir organizasyon olabilmesi için
Arap devletlerinin bir ekilde ikna edilerek pakta dâhil edilmeleri gerekti inin farkında
idi1113. Bu yüzden Menderes, Ba dat’tan sonra am’a u rayarak, Suriye Ba bakanı Faris
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el-Huri ile görü mü , ancak Suriye, kurulacak örgüte katılmayı reddetmi ti. Menderes, 14
Ocak’ta da Beyrut’a giderek, Lübnan Hükümet yetkilileriyle görü meler yaptı. Lübnan
Hükümeti, güçlü bir Ortado u savunma örgütünün kurulmasına taraftar olmakla birlikte,
Arap Ligi’nin onayı olmadan böyle bir örgüte üye olmak niyetinde olmadı ını açıkladı1114.
Mısır’ın takındı ı sert tutuma ve Irak Ba bakanı Nuri Sait Pa a’nın gel-gitlerine
ra men Türkiye ve Irak 24 ubat 1955’te Ba dat’ta, daha sonraları Ba dat Paktı adını
alan, Savunma ve

birli i Anla masını imzaladılar1115. 25

ubat 1955 tarihli Milliyet

Gazetesinde “Türk-Irak Paktı Dün mzalandı” ba lı ıyla yer alan haberde, Antla manın,
Irak veliahdı Abdulillah’ın huzurunda Adnan Menderes ve Nuri Sait Pa a ile Hariciye
Vekilleri tarafından imzalandı ı yer almaktadır1116. Arap dünyasının tepkilerine ra men
kurulan Ba dat Paktı’nın di er bir hatası da, bu Pakta 4 Nisan 1955’te ngiltere’nin
katılması olmu tur. Bu olay, ba ta Mısır olmak üzere, bütün Arap dünyasında MEDO’nun
ve Kuzey Ku a ı’nın, Batı emperyalizminin bir vasıtası oldu u hususundaki iddialara
adeta do ruluk kazandırmı tır. Pakta, 23 Eylül 1955’te Pakistan’ın ve 3 Kasım 1955’te de
ran’ın katılması ile bir bakıma Kuzey Ku a ı’nın tamamlanması gerçekle mi
oluyordu1117. Ba dat Paktı’nın içeri i, iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanında
i birli idir. Mısır ve di er Arap ülkelerinin hassasiyetleri göz önüne alınarak antla mada
yumu ak bir dil kullanılmı tır1118. Menderes Hükümeti bu pakta dâhil olurken Türkiye’nin
Ortado u’daki etkisini arttırma dü üncesi bunda ana etken ise de, ilerleyen dönemlerde
Türkiye bölge ülkelerinden daha da uzakla acaktır1119.
Paktın imzalanmasıyla Türkiye Ortado u’da bir siyasi aktör oluyordu. Türk
Hükümeti, gerçekçi ve faydacı bir politika takip etmeye ba ladıktan sonra bir “durgunluk
politikasına” dönemezdi1120. Paktın kurulumunun ardından, Paktın be üye devleti, Kasım
1955’te Ba dat’ta toplanarak, Bakanlar Konseyi ile askeri planlama, ekonomik planlama
ve yer altı faaliyetlerini önleme konularında özel komiteler kurdu. ABD, pakta tam üye
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olarak girmemekle birlikte, paktın organlarında ve özellikle “Yıkıcı Faaliyetleri Önleme”
ve “Ekonomik Komitelerde” aktif rol üstlenmeyi kabul etmi ti1121.
Pakistan’ın bu pakta katılmasının nedeni, Batı dünyasına duydu u dünya görü ü
yakınlı ından çok, bu olu umun Hindistan’a kar ı güvenlik imkânlarını arttırıcı etkisi
olaca ına inanmasıyla ilgiliydi. Ayrıca bu yolla belirli ölçüde yardım almayı da umut
ediyordu1122.
O döneme kadar ço unlukla, 1950’ler öncesinde Türkiye’nin yaptı ı gibi, güç
merkezlerinin grupla malarından mümkün oldu unca uzak durmaya çalı an ran da 3
Kasım 1955’ten itibaren safla mada yer alanlar listesine dâhil olmaktaydı. Yukarıda da
bahsedildi i üzere, kinci Dünya Sava ı sonrası dönemde, ülkesinin bir kısmı Sovyetler
Birli i tarafından i gal edilen ran, Moskova’nın kendisine yakın ba ımsız Kürt ve Azeri
devletleri yaratma dü ünce ve giri imlerine kar ı durmaya çalı ıyordu. SSCB’yi tehdit
olarak algılama konusunda Türkiye ile benzer konumda olan ah’ın ran’ında 1951-1953
yıllarında iktidara gelen Muhammed Musaddık’ın yönetimde oldu u dönem, AnkaraTahran ili kilerinin bozuldu u bir kesiti olu turuyordu. 1953 yılı yazında milliyetçiler ile
komünistlerin ittifakını temsil eden Musaddık, CIA tarafından desteklendi i bilinen bir
darbe ile görevden uzakla tırılıp

ah tekrardan yönetimi ele aldı ında, Tahran ABD

etkisine girmi , böylece Türkiye- ran ili kileri yeniden düzelmi tir. ran ahı için bu pakt
olu umu içerisinde yer almak, hem Sovyetler Birli i’nin özellikle Azerbaycan üzerinden
ülkesi üzerinde etki kazanmasına kar ı bir güvence, hem de ülkesindeki rejim kar ıtlarına
yönelik olarak destek bulabilmek anlamına gelmekteydi. Pakt’a en son katılmasının nedeni
ise, kısmen SSCB’yi tahrikten kısmen de ülkesindeki muhalefetten çekinmesiydi1123.
Amerika da 1957 Haziran’ında Paktın Askeri Komitesi’ne üye oldu. Fakat bütün
bunlar hiçbir eyi de i tirmedi. Çünkü Nasır, 20 Ekim 1955’te Mısır ile Suriye arasında,
27 Ekim 1955’te Mısır ile Suudi Arabistan arasında savunma ve i birli i anla maları
imzalamı tı. Daha sonra bu örgütlenmeye Yemen’de katıldı ve 21 Nisan 1956’da MısırSuudi Arabistan-Yemen arasında bir savunma anla ması imzalandı. Bu ekilde Kuzey
Ku ak Hattı’na kar ı Ortado u’da di er bir blok da ortaya çıkmı oluyordu. Lübnan ve
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Ürdün, tarafsız kalmanın yani Nasır blo una i tirak etmemenin cezasını iç karı ıklıklarla
ödeyecekti1124.
Olayların bu ekilde geli im göstermesine istinaden

evket Süreyya Aydemir,

Ba dat Paktı’nın ölü do du una hükmetmektedir. Çünkü Mısır ile ngiltere’nin Süvey
Kanalı sebebiyle aralarında olu an gerginli in sona erdi i esnada, Türkiye ve Irak’ın
Ortado u’da bir güvenlik te kilatı kurmaya karar vermeleri, Türkiye ile Mısır’ın
ili kilerinde so uklu a sebep olmu tur. Türkiye Irak ile bu anla maya varmak yerine
ili kilerin bir yumu ama dönemine girmesi muhtemel olan Mısır ile anla maya vararak bu
ili kiler üzerinden yürümelerinin daha verimli neticeler verebilece i dü üncesindedir1125.
Ona göre zaten Süvey Kanal’ı yüzünden Mısır’a saldıracak olan ngiliz ve Fransızlar
Mısır’ı ister istemez Do u Blok’una itecekti. Bu konumdaki ngilizleri Pakt’a dâhil ederek
ngilizlerle aynı safta olmanın manasını anlamak güçtür1126.
Temelde her ülkenin farklı beklentileri olmasına kar ın, genelde Sovyet
yayılmacılı ına kar ı kuruldu u ilan edilen Ba dat Paktı, fazla bir ba arı elde edememi ,
aksine bölgede Sovyetlere yönelik bir sempati uyandırarak, Sovyetlerin bölgeye giri ini
kolayla tırmı tır. Ayrıca Ba dat Paktı, kinci Dünya Sava ı sonrası ortamda Türkiye ile
ran’ı Batı blo unda bir araya getirmekten ba ka bir i e de yaramamı tır1127.
4.1.4. ran’ın Ba dat Paktı’na Katılması
ran gazeteleri, 24

ubat 1955 tarihinde imzalanmı olan Türk-Irak paktından

övgüyle bahsetmektedirler. Hükümet’in dü üncelerini aksettiren ran’ın sabah gazeteleri
pakt ile ilgili uzun makaleler yayınlamı lardır, fakat bazı ak am gazeteleri sadece paktın
imzalandı ını haber vermekle yetinmektedirler. Hükümete yakın olmakla tanınan Ferman
gazetesi, anla mada askerî maddeler bulunmayı ının ran'ın pakta girme imkânlarını
arttırdı ını belirtmektedir1128.
ngiltere’nin Türk-Irak paktına katılmasının Avam Kamarasında oy çoklu uyla
onayladı ı ve Türkiye ile Irak’ın, Pakistan’ı bu pakta katılmaya davet ettikleri haberi
Amerikan Dı i leri Bakanlı ı tarafından büyük bir memnunlukla kar ılanmı tır. Bakanlık
yüksek memurlarının, Karaçi’nin bu davete olumlu bir cevap verece ine muhakkak
1124
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gözüyle bakmaktadırlar. Keza aynı ki iler, kurulması için Türk diplomatlarının son aylarda
çok çaba sarf ettikleri, bu savunma sistemine ran’ın da yakın bir gelecekte katılmaya karar
verece ini ümit etmektedirler. Washington’daki genel kanaate göre ran’ın katılmasıyla,
Ortado u’da komünist aleyhtarı bir savunma sisteminin kurulmasının ilk ve en mühim
safhası tamamlanmı olacaktır1129.
1 Nisan 1955 tarihli Milliyet Gazetesi’nden Ali Naci Karacan’ın yazdı ı kö e
yazısının giri inde “ ngiltere’nin Türk-Irak paktına katılmasının, bu paktın önemini dünya
çapında arttırdı ını, çizilen yol haritasındaki açıkların kapanaca ını,

ngiltere’yi

Pakistan’ın, ran’ın, nihayetinde Amerika’nın takip etme olasılı ının kuvvetlendi ini dile
getirmi tir. Ayrıca kurulması amaçlanan savunma sisteminin ilk safhasının tamamlanmak
üzere oldu unu belirtmi tir”1130. ran’ın Pakt ortaya çıkar çıkmaz katılmasını bekleyen ama
umdu u hareketi göremeyen Türkiye ise, ran’ın bu durumundan rahatsız olmu tu. ah’ı
ikna etmek için Cumhurba kanı Celal Bayar, ran’a gitmek maksadıyla hazırlıklara
ba ladı1131. Tahran Radyo’sunun 21 Temmuz gecesi bildirdi ine göre,

ran

ah’ı

Muhammed Rıza Pehlevi, Türkiye Reisicumhuru Celal Bayar’ı resmi bir ziyarette
bulunmak üzere ran’a davet etmi tir1132.
Reisicumhurumuz Celâl Bayar, kıymetli ve büyük kom umuz dost ran'ın ehin ahı
Muhammet Rıza Pehlevî'nin davetine icabetle, 18 Eylül 1955 günü saat 14.30 da hava
kuvvetlerine ait askerî bir uçakla ve ran'ı resmen ziyaret etmek için Diyarbakır'a gitmek
üzere Ankara'dan ayrılmı tır1133. Bu ziyarette Celal Bayar’a e lik edecek personel listesini,
16.11.1955 tarihinde imzalanan ve ran’a yapılacak ziyarette “Cumhurba kanına e lik
edecek heyete harcırah ba lanmasına ili kin kararnamede” bulabilmekteyiz1134.
Heyete Tahran Büyükelçimiz zzet Aksalur ran’da katılacaktır. ran'ın Ankara
Büyükelçili i Basın Mü aviri Dr. Isfahani de aynı uçakla Reisicumhurumuzun refakatinde
ran'a hareket etmi tir. Reisicumhurumuz Celâl Bayar, bir gece Diyarbakır'da geçirdikten
sonra, ertesi sabah aynı uçakla Tahran'a gitmek üzere yollarına devam edecektir.
1129
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Reisicumhur Celâl Bayar'ın ran'a yapaca ı resmî ziyaret 19 Eylül tarihinden itibaren
ba layacak ve 25 Eylülde sona erecektir. Evvelce ilân olundu u ekilde resmi ziyaretin 24
Eylülde sona ermesi kararla tırıldıysa da,

ehin ah hazretlerinin nazikâne isteklerine

uyarak, Reisicumhurumuz Tahran'daki ikametini bir gün daha uzatmı tır1135. Ak am
Gazetesi 19 Eylül günkü ba lı ında, Bayar’ın sabah saat be ’te Diyarbakır’dan Tahran’a
hareket etti ini bildirmektedir. Bayar hareketinden önce Anadolu Ajansına verdi i demeçte
kısaca demi tir ki: “ ran, dünya medeniyet tarihinde mümtaz bir yere sahip olan ülkelerden
biridir. Kader, hürmetle ve sevgi ile ba lı bulundu umuz bu ülkeyle bizi birle tirmi ve
kayna tırmı tır. Ben imdi ehi ah Hazretlerinin ve ran milletinin davetlisi olarak ran’a
Türk milletinin sevgi ve itimadını ifade etmek üzere yapmakta bulundu um ran ziyaretini
Atatürk’ümüz zamanında memleketimizi ereflendiren ehin ah Rıza Pehlevi hazretlerinin
o zaman bize getirip ifade buyurdukları hislerin aksi sedası te kil etti i kanaatindeyim.”
Haberin devamında ise, Londra kaynaklarından alınan bilgiye göre, ziyaret esnasında
Türkiye ve

ran’ı ilgilendiren müdafaa ve ula tırma meselelerinin görü ülece i de

bildirilmektedir1136.
Bayar’ın kar ılanı ı ulusal basında birçok gazetede günün konusu olmu tur.
Örne in bu haber Ak am Gazetesinde çok kalabalık bir meydan foto rafı ile birlikte
“Bayar Tahran’da Muazzam Bir Törenle Kar ılandı” ba lı ı ile verilmi tir. Haberin
devamında

ah’ın Bayar’ı saat 15.15’te Mihrabat Havalimanında bizzat kar ıladı ı1137,

takdim merasimini müteakip, iki devlet reisinin, milli mar ları ve selâm resmini ifa eden
askerî kıtayı tefti ettikleri bildirilmektedir. Reisicumhurumuzla ehin ah, hava alanından,
halkın alkı ları arasında bir açık otomobile binerek ayrılmı ve bu otomobili di er zevatın
otomobilleri takip etmi tir. Kortejin Hava Alanından, Simran'da Reisicumhurumuzun ve
heyetimizin ikametine tahsis edilen Sahib Karaniye Kasrı’na giderken geçti i Tahran
yollarında muazzam halk toplulukları Reisicumhurumuza sıcak ve samimi tezahüratlarda
bulunmu lardır. “Zindebad” (Ya a!) sesleri hemen, hiç dinmemi tir. Reisicumhur Celâl
Bayar'ı Sahip Karaniye Kasrı’na kadar götüren ehin ah, Reisicumhurumuzla birlikte çay
içmi ler, müteakiben Saadabad Kasrı’na hareket etmi lerdir. Daha sonra Reisicumhurumuz

1135

Ayın Tarihi, 18 Eylül 1955, a.g.m., (Eri im Tarihi: 09.03.2018).
Bayar Sabah 5’te Diyarbakır’dan Tahran’a Hareket Etti (19 Eylül 1955), Ak am, ss. 1–2.
1137
Bayar Tahran’da Muazzam Bir Törenle Kar ılandı (20 Eylül 1955), Ak am, ss. 1–2.
1136

200
saat 17.00’de Saadabad Kasrı’na giderek ehin ahı ziyaret etmi ve bu ilk ziyaret gününün
merasimi böylece sona ermi tir1138.
Bu hissiyata tercüman olan bir gazete, Subhu Visal gazetesi, bu ziyaretten
“Atatürk'ün ve Rıza

ah'ın ruhları ad olacaktır”, demektedir. ttilaat gazetesi, “Türk

milletinin büyük temsilcisini bütün ran milleti bekliyor”, diye bir ba lık atmı tır. Tahranı
Musavver ve ttilaatı Heftegi dergileri kapaklarında Türk ve ran bayrakları ile çıkmı ,
sayfalarının büyük bölümünü Türkiye'ye, Türk milletinin hızlı kalkınmasına ve merhum
Rıza

ah’ın Atatürk'ü ziyaretine ayırmı lardır. Tahranı Musavver dergisi, Bayar'la

Muhammed Rıza

ah, büyük Atatürk ve Rıza

ah'ın feyizli yolunda yürüyorlar, diye

yazmaktadır. Tulu , Mihri, ran, Bahtiyar, Keyhan, Pars, Siyaset, Sitare, Ferman, Postı
ran, gibi di er bütün gazeteler de aynı ekilde hararetli yayınlar yapmakta ve ziyaretin
güzel neticelerine de inmektedirler.
Tahran Radyosu da bir haftadan beri ba ladı ı günlük Türkiye konu malarına
devam etmektedir. Bu konu malarda, Türkiye’nin co rafyası, tarihî, kültürü, stratejik
durumu, dinamik siyaseti, ran’la olan dostluk ve karde lik münasebetleri üzerinde bir çok
açıklama yapılmakta, bilhassa Atatürk'le Rıza ah arasındaki karde lik ve bu iki büyük
önderin kurdu u sıkı ba lar üzerinde durulmaktadır1139.
Devlet Bakanı ve Dı

leri Bakan Vekili Fatin Rü tü Zorlu 21 Eylül günü ö leden

sonra ran Ba bakanı Hüseyin Alayı ziyaret etmi tir.
Tahran gazeteleri bugün bir taraftan Reisicumhur Celâl Bayar'ın ziyareti hakkında
geni tafsilât vermekte, di er taraftan da Ba vekil Hüseyin Âlânın dün mecliste dı siyaset
hakkında yaptı ı azimli ifadeler ta ıyan nutkunu yorumlamaktadırlar.
Ittilaat gazetesi ran’ın dı politikasını u ekilde özetlemi tir:
ran dı siyasetini tayinde ba kalarının radyolarla yaptıkları yayınları
nazarı dikkate alacak de ildir. ran hükümeti, memleketin nef'ine (çıkarına,
lehine) bildi i herhangi bir kararı e er alacaksa, bunun için u veya bu
hükümetin bundan memnun veya gayrı memnun olmasını nazarı dikkatte
tutacak de ildir. Büyük imal kom umuz Sovyetlerin bir taraftan bizimle
münasebetlerini geli tirmek isterken, di er taraftan dost ve karde
Türkiye'ye kar ı ve Ortado u Paktına kar ı ayanı teessüf bir radyo
ne riyatına geçmi olmasını biz iyi bulamıyoruz. ran siyasetine gelince
Ba vekilin dedi i gibi bunda herhangi bir de i iklik yoktur. Birle mi
1138
1139
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Milletler anayasasına ba lı kalmakta berdevamdır. ki millet arasındaki
dostluk ba larını takviyeye çalı an ran ve Türk devlet adamları iki memleket lehine olan tedbirleri alacaklardır. Bunu yaparken, bundan yirmi bir
sene evvel merhum iki büyük lider tarafından çizilen yolda yürüyecekler
ve herhangi bir yabancı müdahale veya propagandayı nazarı dikkate
almayacaklardır.
Keyhan gazetesi de olayları u ekilde aktarmaktadır: “Ba bakan’ın nutku ran'ın
Ortado u Paktı hakkındaki karara hazırlanmı oldu unu gösteriyor. Pazar günü meclis
gizli bir toplantı yapacaktır. Bu toplantının ehemmiyeti büyük olacaktır”.
Ferman gazetesinin yorumları u ekildedir: “Ba vekilin beyanatı hükümetin Pakt
bahsinde bir karara varmı

oldu unu gösteriyor. Ortado u’da kolektif savunmayı

te kilatlandırmak, Ortado u’ya ve ran’a yapılacak dı müdahaleleri önleyecektir. ran’ın
bu Pakta katılmasına kar ı çıkanlar, ran'ın zayıf ve zavallı kalmasını isteyenlerdir”1140.
Cumhurba kanımız Celâl Bayar’ın ran’ı ziyaretinin üçüncü günü, programda
karde

ran'ın ordusunun ziyareti planlanmı tır. Cumhurba kanımız, ehin ah ile beraber

ehirden 50 kilometre uzaklıkta bulunan manevra sahasına giderek ordunun askerî
tatbikatını izlemi tir. Ö le yeme i Sahip Karaniye Sarayında iki devlet ba kanı ba
ba a yemesinden sonra askerî fabrikalar gezilmi tir1141.
ran gazetelerinin birinci sayfalarında belirtildi ine göre, ran maliye ve ula tırma
bakanlıkları ileri gelenleriyle Türk heyetinin alâkalı ahsiyetleri arasında kar ılıklı olarak,
iki büyükelçinin de i tirakiyle dünden beri transit ve di er iktisadî mevzular üzerinde
görü meler cereyan etmeye ba lamı tır. Gazeteler, bu görü melerin iki taraf için de hayırlı
sonuçlar verece ini kaydetmektedirler. Di er yandan, PTT nezaretinden bildirildi ine
göre, 24 Eylül 1955 günü saat 16.00 da Tahran ile Ankara arasında ilk defa olarak telefon
irtibatının tesisine geçilecektir1142.
Cumhurba kanı Celâl Bayar beraberinde Dı

leri Bakanı Fatin Rü tü Zorlu ile

heyetimizin di er üyeleri, iki devletin kar ılıklı büyükelçileri ve mihmandarları oldu u
halde ehin ah’ın, Cumhurba kanı Celal Bayar’ın ahsına tahsis etti i özel uça ıyla 23
Eylül günü saat 10.00 da Tahran’dan hareketle 11.15 de

sfahan’a varılmı tır.

Cumhurba kanı Celâl Bayar, sfahan hava alanında askeri törenle kar ılanmı , Vali,
1140

Ayın Tarihi, 21 Eylül 1955, http://ayintarihi.iletisim.gov.tr/turkce/date/1955-09-21 (Eri im Tarihi:
10.03.2018).
1141
A.g.m., 21 Eylül 1955, (Eri im Tarihi: 10.03.2018).
1142
Ayın Tarihi, 23 Eylül 1955, http://ayintarihi.iletisim.gov.tr/turkce/date/1955-09-23 (Eri im Tarihi:
11.03.2018).

202
Garnizon Komutanı, Belediye Ba kanı ve di er ileri gelenler tarafından selâmlanmı tır.
Bütün yolları iki taraflı dolduran sfahanlıların co kun alkı ları arasında Kırık Sütun
Sarayına gidilmi , Safeviler devrine ait olan bu 400 senelik muhte em sarayda bir süre
dinlenilmi tir. Sarayın

minyatürlü salonlarının gezilmesinden sonra

merkezindeki muazzam dikdörtgen
babasının yaptırdı ı Büyük Mescit,
ziyaretler esnasında

ekilli ok meydanına gidilmi
ah ile

ehrin tam

ve orada

ah’ın

eyh Lütfullah Mescidi gezilmi tir. Bu

sfahan Müzeler Müdürü Cumhurba kanımıza açıklamalarda

bulunmu tur. Yenilen ö le yeme inin ardından Tahran’a geri dönülmü tür1143. Bu arada
Ba bakan Adnan Menderes Cumhurba kanı Celal Bayar’a 25 Eylül’de

ran’dan

dönülece ini, lakin bir gece Raman’da kalınarak ertesi gün Ankara’ya ula ılaca ını
ö rendi ini, önemli i ler yüzünden direk Ankara’ya gelmesinin daha uygun olaca ını
ifreli bir telgrafla bildirmi tir1144.
24 Eylül günü ö leden sonra Tahran Üniversitesinin yıldönümü töreninde Majeste
Sehin ah’ın da hazır bulundu u büyük bir toplantıda Cumhurba kanımız Celâl Bayar'a
fahrî iktisat doktorlu u verilmi tir. Cumhurba kanı Celâl Bayar ve

ehin ah merasim

salonuna girerken tezahüratla kar ılanmı lardır1145. Kar ılıklı yapılan ve her iki milletin
karde li ini ön plana çıkaran konu malarda, bu iki karde milletin bir an önce ortak iktisat,
savunma, ula ım ve kalkınma politikaları takip etmesi gerekti i vurgulanmı tır. Aynı
günün gecesinde Celâl Bayar'ın ehin ah erefine Sahip Karaniye Kasrında verdi i ziyafet
ve Büyükelçili imizde bunu takip eden kabul resmi çok parlak olmu tur. ki dost devlet
reisi, büyük elçili imizde çok geç vakitlere kadar kalarak samimi surette görü mü lerdir.
Bu görü meler esnasında Dı

leri Bakanı Fatin Rü tü Zorlu ile ran Ba veziri Hüseyin

Âlâ da hazır bulunmu tur.
Ziyafetten evvel ehin ah, Cumhurba kanı Celâl Bayar’a Pehlevi ni anının kolyeli
Grant Kordon rütbesini vermi tir. Bu ni an imdiye kadar hiç bir Cumhurba kanına
verilmi de ildir. Yabancı hükümdar olarak da yalnız ngiliz Kraliçesinde vardır. ehin ah,
Fatin Rü tü Zorlu’ya Hümayun ni anının Grant Kordonunu, heyetimizin di er azalarına da
muhtelif rütbede ran'ın Hümayun Yetaç ni anlarını vermi tir1146.
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Geçen altı günün ardından ran gazeteleri bugün de ran'ın Ortado u’daki savunma
zincirini tamamlayaca ını yazmakta ve bu konu hakkında yorumlarda bulunmaktadırlar.
Ferman ve Mihri ran gazeteleri bildiride do rudan do ruya Ortado u Paktı’nı bahsetmese
bile, ran'ın bu pakta katılmasının artık bir gün meselesi oldu unu belirtmektedirler. ttilaat
gazetesi de Bayar'ın mecliste söyledi i nutku yorumlayan ba yazısında öyle diyor:
“ ran hükümetinin vazifesi, gösterilen bu yolda yürümek ve ki milletin de
isteklerine uyarak kuvvetleri birle tirmektir. Fırsatlar her zaman devam etmeyebilir. Bunun
içindir ki acele etmemiz lâzımdır. ran ve Türkiye hürriyet ve istiklâllerini beraberce
müdafaa etmek ve dünyada barı ın devamına yardımda bulunmak amacıyla birle meli ve
i birli i yapmalıdırlar”1147.
Bu sırada bir süredir Ankara’da devam etmekte olan müzakerelerin nihai sonucu
olarak Ba dat Paktına dördüncü üye sıfatıyla, Arap olmayan bir devlet olan Pakistan, 23
Eylül 1955’te dâhil olmu tur. Bilindi i gibi, bu devlet 2 Nisan 1954 tarihinde Türkiye ile
bir i birli i anla ması imzalamı tı. Türkiye-Irak antla masının imzalanaca ı günlerde
Pakistan Ba bakanı Muhammed Ali Han, Pakistan’ın bu antla mayı memnunlukla
kar ılayaca ını, hatta katılmayı bile dü ündü ünü açıklamı tır. Bunun üzerine 4 Nisan’da
yani ngiltere’nin Pakta katıldı ı gün, Türk ve Irak hükümetleri Pakta katılması için
Pakistan’a da ortak ça rıda bulunmu lardır. Pakistan’ın Ba dat Paktına katılmasını
sa layacak görü meler 28-29 Haziran’da Ankara’da yapılmı ve Pakistan Ba bakanı 1
Temmuz’da ülkesinin Türkiye-Irak Paktına katılaca ını kesin olarak açıklamı tır1148.
Gazeteler, di er taraftan 25 Eylül günü sabahki yayınlarında, Pakistan'ın Orta Do u
savunma paktına i tiraki haberini büyük ba lıklar altında vermektedirler. Gazeteler 24
Eylül günü ran'la Türkiye arasında ilk defa olarak açılan telsiz telefon muhaberesini de
bildirmektedirler1149.
Cumhurba kanı Celâl Bayar beraberlerinde Dı

leri Bakanı Fatin Rü tü Zorlu ile

heyetimizin di er azaları bulundu u halde 26 Eylül günü saat 11.20 de Tahran’dan askeri
uçakla hareket etmi , hava meydanında askerî merasimle

ehin ah tarafından

u urlanmı tır. U urlama töreninde Ba vekil, bütün vekiller, yüksek devlet memurları
Tahran Büyükelçimiz ve kordiplomatik de hazır bulunmu , askerî merasim yapılmı tır.
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ehin ah ile 7 günden beri davetlisi bulunan Reisicumhurumuz birbirleriyle çok samimî
olmu lardır. Cumhurba kanımız Celâl Bayar Türkiye’ye hareketinden evvel ikametine
sunulan Sahip Karaniye sarayında ranlı basın mensuplarını kabul etmi tir. Verdi i
demeçte Türk- ran karde li inin önemini bir kez daha dile getiren Bayar, gittikçe
kuvvetlenmekte olan ili kilerin samimiyetini gösteren ve ayrıca bu dostluk ve karde lik
lehindeki samimi yayınlarından dolayı

ran basınına te ekkür eden bir beyanatta

bulunmu lardır1150.
Bütün ran gazeteleri, Cumhurba kanı Celâl Bayar'ın ran milletine hitaben yaptı ı
beyanatı ile basın toplantısını ve 26 Eylül’de yayınlanan Türk- ran mü terek bildirisini
birinci sayfalarında büyük man etlerle yayınlamı lardır.
Cumhurba kanı Celal Bayar’ın Sahip Karaniye Sarayında yaptı ı basın
toplantısından bahseden ttilaat gazetesi man etinde, “Bayar'ın Ortado u Paktına ran'ın
i tirakinden bahsetti ini” belirtmektedir.
Postu Tahran ve Seyhan gazeteleri ise, büyük puntolu harflerle birinci
sahifelerinde, ran'ın Ba dat Paktına katılımı bahsinde uzun görü meler yapıldı ını ve
nihaî kararın Sehin ah’a ve ran milletine ait bulundu unu yazmaktadır.
Di er gazetelerin ba lıklarında, ran’ın Pakta katılmasının iki memleketin yararına
oldu u, Ortado u memleketleri birlikte harekete geçti inden beri Sovyet baskısının çok
azalmı bulundu unu kaydetmektedirler.
Ferman gazetesi ba makalesinde diyor ki:
“Celâl Bayar’ın kısa ziyaretinin imdiden hesap edilemeyecek derecede büyük bir
etkisi olacaktır. Türkiye Ortado u’da fethedilemez kuvvetli bir kaledir. Ve Türkiye'nin
politikası, istiklâllerini muhafaza etmek isteyen bütün milletler için rehber olmalıdır.
Bunun içindir ki ran’ı yönetenler, Ortado u’nun barı ve güvenli i için Türkiye ile
i birli i yapmakta müttefiktirler”1151.
Ziyaretten edindi i izlenim sonucu, ran’ın acele etmemesinin nedeninin ABD’den
mümkün oldu unca çok askeri malzeme yardımı alabilmek oldu una hükmeden Bayar,
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biraz da olsa rahatlamı tır1152. Pakistan’ın da katılması ile birlikte Ba dat Paktı dörtlü bir
antla ma olmu tu. Bayar’ın gezisinden kısa bir süre sonra, paktın son biçimini alması da,
ran’ın katılması üzerinedir. ran hükümeti 11 Ekim 1955’te pakta katılaca ını açıkladıktan
sonra ertesi gün bu hususu Irak hükümetine resmen bildirmi ve 3 Kasım’da katılma
i lemini tamamlamı tır. ran hükümetinin aldı ı bu karar Pakistan’ınki gibi önceden
atılmı bir adımın tabii sonucu de ildi. ran’ın Ba dat Paktına katılması bu devletin dı
politikasında yeni bir dönemin ba langıcını te kil etmi tir.

ran geleneksel olarak

güvenli ini bir tarafsızlık politikasıyla ve büyük devletler arasında kesin bir seçim
yapmayarak, bunları kendisine kar ı tahrik etmemekle korumu tu. Bununla beraber,
Musaddık rejiminin ve petrol uyu mazlıklarının tecrübelerinden sonra, ran
tercih eden bir politika izlemeye ba lamı tır. Ancak

ahı Batıyı

ah, Kuzey Ku a ına, Batılıların

kendisini Sovyet tehlikesi kar ısında savunacaklarına aklı kesti i anda katılmı tır. Bununla
beraber, Ba dat Paktına katıldı ı sırada bile, Batılılar, özellikle Birle ik Amerika, ran’a ne
yardım, ne de ba ka bir hususta kesin garanti vermi bulunuyorlardı. Fakat

ah Pakta

katılmakla yine de Batının daha fazla deste ini sa layabilece ini ümit etmi tir1153.
Ba dat Paktı’na katılmadan önce bu Pakta katılmakta tereddüt gösteren

ah’ın,

ABD’den askeri yardım alabilme ümidi ve milliyetçi-sol muhalefetten ba ka bir nedeni
daha vardı: SSCB’yi tahrik etmekten çekinmek. 1940’ların sonunda Sadabad Paktı’nın
de i tirilmesini gündeme getiren ran, SSCB’yi tahrik etmekten çekinen Türkiye iken,
1950’lerin ortasında roller de i mi

görünüyordu. Ama Türkiye’nin NATO üyesi

olmasının verdi i rahatlı ı ah hissedemiyor ve ABD’nin aktif katılımını arzuluyordu1154.
26 ubat 1921 tarihinde yapılmı olan ran-Sovyet Saldırmazlık Paktı’nın 3. maddesine
göre taraflardan birinin, ötekinin güvenli ine kar ı bir ittifaka ya da ba kaca bir siyasal
antla maya girmemesi yükümlülü ü getirilmi ti. Aynı antla manın 6. maddesi ise ran’ın
ters bir davranı ında Sovyetler Birli i’nin ran’a müdahale etme hakkı vermi ti. Bunlar
ran’ın Pakt’a dâhil olmasındaki tereddütlerinin sebepleridir1155.
ran hükümetinin 11 Ekim 1955’te pakta katılaca ını açıklamasından sonra
Cumhurba kanı Celâl Bayar, ran'ın Ba dat Paktına katılması münasebetiyle
Rıza Pehlevi'ye a a ıdaki telgrafı çekmi tir:
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Majeste ehin ah Rıza Pehlevî;
ran'ın Ba dat paktına iltihak etti ini ö rendim. Az bir zaman evvel
Majesteleriyle yapmak eref ve zevkine nail oldu um ve benim için
unutulmaz olan uzun görü melerden, memleketimin karde ran ile i birli i
yapılmasına her bakımdan atfetti i ehemmiyet esasen malûmları olmu tur.
Bu itibarla Majesteleri bu tarihî hâdise kar ısında memleketimde duyulan
derin sevinci ve büyük memnuniyeti kolayca tahmin buyurabilirler.
Majestelerinin yüksek idareleri alımda muhakkak ki ran hem kendi
istiklâline, toprak bütünlü üne, itilâsına ve refahına hem de sulh davasına en
büyük bir hizmette bulunmu tur. Türk milleti bundan böyle asil ran
milletine müttefik diye hitap edebilmekten iftihar duyacaktır1156.
Daily Telegraph,

ran'ın Ba dat Paktına katılması münasebetiyle

unları

yazmaktadır:
ran hükümeti, Ortado u müdafaa paktına katılmakla, bu bölge
savunma te kilâtında mevcut bir gedi i kapamı tır. Bundan son derece
memnunuz, zira bu hareket, Mısır'ı takip etmek arzusunda olan
i lerine
müdahalesinin
memleketlere,
Rusların
Ortado u
küçümsenemeyece ini hatırlatmaya yarayacaktır. ran bu hareketiyle, kendi
kendine olan itimadını kazandı ını ispat etmi tir ve bu da ran'ın hür dünya
camiasına daha müessir bir ekilde katılaca ına dair bir vaat te kil etmektedir1157.
Amerikan Dı i leri Bakanılı ı’nın sözcüsü

ran'ın Ba dat Paktına katılması

hususunda 11 Ekim’de u beyanatta bulunmu tur:
24 ubat 1955 günü Ba dat'ta Türkiye ile Irak tarafından imzalanan
ve sonradan Pakistan ile ngiltere’nin katılmasıyla kuvvetlenen kar ılıklı
i birli i paktına katılmak hususunda ran'ın verdi i kararı Birle ik Amerika
büyük bir memnunlukla kar ılamı tır. ran'ın Ba dat paktına katılma kararı,
Ortado u memleketlerinin mü terek müdafaalarını, Birle mi Milletler
anayasası çerçevesinde sa lamak için bölge anla maları akit etmek hususundaki arzu ve imkânlarının bir ba ka delilidir1158.
Moskova radyosunun bildirdi ine göre, Dı i leri Bakanı Molotof bugün
Moskova'daki ran maslahatgüzar vekili ntizam’ı kabul ederek kendisine ran'ın Ba dat
Paktına katılmasının Sovyetler Birli i ile ran arasındaki iyi kom uluk münasebetlerine
aykırı oldu unu ve ran’ın mevcut anla malarla giri mi oldu u taahhütlerle de tezat te kil
etti ini söylemi tir1159.
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Bu ba lamda, ran'ın Ba dat paktına katılma kararının ardından Sovyetlerin bu
hükümet nezdinde yaptıkları protesto, Amerikan yetkili çevrelerinde hayret uyandırmı tır.
Bu çevrelerde hâkim olan kanaat bu protestonun sözde kalmaya mahkûm bir ekilden
ibaret oldu u merkezindedir. Bu hususta hatırlatıldı ına göre, Türkiye ve Yunanistan
NATO Paktına katılmaya karar verdikleri zaman, Rusya bu hükümetler nezdinde de
iddetli protestoda bulunmu tu1160.
Ortado u’da ya anan geli melere istinaden Türk Hükümeti’nin, Suriye ve Lübnan’ı
Ba dat Paktı’na katılmaya ikna etme ya da bu devletlere baskıda bulunma çabaları
ba arısız olmu tu. Kral Hüseyin ise, Ürdün’ün Ba dat Paktına dâhil olma olasılı ına kar ı
meydana gelen protestolar sonucunda tahtından olmak üzereydi. Irak’la yakın ili kisi
nedeniyle Ürdün’ün Ba dat Paktı’na katılma olasılı ının yüksek oldu unu dü ünen Celal
Bayar, 3-4 Kasım 1955’te Amman’ı ziyaret etmi ti. Ziyaretin amacı Ürdün’ü Ba dat
Paktı’na dâhil etmeye çalı maktı ve kendilerine, Filistin sorununda Ürdün’ün tezlerini
destekleme konusunda kesin güvence verdi. Fakat Bayar’ın ziyaretinden hemen sonra
meydana gelen hükümet de i ikli i ve Nasır yanlılarının iktidara geli iyle, Ürdün’ün
Ba dat Paktı’na katılması engelledi1161. Bütün bu giri imlerden olumsuz sonuç alınmasının
ardından, kendi gündemlerine dönen Ba dat Paktı’nın daimî konseyi, 21 Kasım 1955 günü
saat 10’da, Ba dat’ta Kasrul Zuhur Sarayının taht salonunda ilk tarihî kurulu toplantısını
yapmı tır1162.
Ba dat’ta yapılan bu ilk toplantıya, ilk olarak Pakistan heyeti gece yarısından iki
saat sonra gelmi tir. Heyet Ba bakan Çodri Muhammet Ali ba kanlı ında toplantıya
katılacaklardır ve heyete Dı i leri Bakanı Hamidülhak ve Pakistan Ordusu Ba komutanı
General Muhammed Eyüp Han dâhil bulunmaktadırlar. ran heyeti saat 9.30 da gelmi tir.
Heyet Ba kanı Ba bakan Hüseyin Âlâ’dır. Di er üyeler arasında Erkânı Harbiye kinci
Ba kanı General Abdullah Hidayet, Endüstri Bakanı Dr. Ardalan ve Ba bakanlık Müste arı
Hamzevî vardır. ran Ba bakan’ının gazetecilere yaptı ı açıklama kısaca öyledir:
“Ba dada gelmi olmaktan ve dünyada sulh ve emniyeti takviye edecek bulunan bu
konferansa i tirak etmekten fevkalâde bahtiyarım.” ngiliz heyeti ise saat 10.30 da
gelmi tir. ngiliz heyetine Dı i leri Bakanı Harold Mac Milan ba kanlık etmektedir.
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mparatorluk Genel Kurmay Ba kanı General Sir Gerald Hempler heyet üyeleri
arasındadır. Her üç heyet de hava meydanında Irak Ba vekili Nuri Sait Pa a ve Dı i leri
Bakanı Burhanettin Ba ayan tarafından kar ılanmı ve heyetler saraya giderek Kral ve
Veliahdı ziyaret etmi lerdir1163.
Ertesi gün heyetler muhtelif saatlerde toplantının yapılaca ı Kasrul Zuhur Sarayı’na
ula tılar. Heyetler saat 09.55’te toplantı salonundaki yerlerini almı lardı. Heyetlerin yerleri
alfabe sırsına göre belirlenmi ti. Ortada ise oturumu yönetecek olan Irak Ba bakanı Nuri
Sait Pa a bulunmaktaydı. Gazeteciler içeri alınarak foto raf almaları sa landıktan sonra,
oturum ba kanı Nuri Sait Pa a Arapça bir açılı

konu ması yaptı. Di er heyet

temsilcilerinin konu maları onu takip etti. Ayrıca bütün delegeler ran Ba bakanı Hüseyin
Ala’ya yapılan suikast giri imini kınamı lar ve kendisine sıhhat ve selamet temennisinde
bulunmu lardır. Hüseyin Ala da bu temennilere kısa bir konu mayla cevap vermi tir. Daha
sonra Nuri Sait Pa a’nın Amerikan Delegelerinin de toplantılara i tirak etmesini
sa layacak ufak bir oylama yapılmı ve sonuç Amerikan Heyetine bildirilmi tir. Onların da
daha önceden hazırlanan yerlerine yerle melerinin ardından, Amerikan heyetine ba kanlık
eden Ba dat Büyükelçisi bir te ekkür konu ması yapmı tır. Bu konu manın ardından
Paktın basına açık kısmına son verilmi ve heyetler halinde görü melere geçilmi tir1164.
Paktın yapılan ilk toplantılarında Menderes, Ürdün’ün mutlaka pakta dâhil edilmesi
konusundaki ısrarını ortaya koymu tur1165.
Heyetler halinde görü meler devam ederken ran Ba bakanı Hüseyin Ala, Ba bakan
Adnan Menderes’i Büyükelçili imizde ziyaret etmi tir. ki Ba bakan arasında yarım saat
kadar süren samimi ve dostça bir ziyaret olmu tur. Konseyin ikinci gün ö leden sonraki
toplantısı saat 18’e kadar sürmü ve nihai tebli

üzerinde uzla ıldıktan sonra Paktın

çalı maları sonlandırılmı tır1166.
30.11.1955 tarihli Cumhuriyet’te “Ba dat Paktı ve Amerika” ba lı ıyla yayınlanan
Ömer Sami Co ar’ın yazısında, Amerika Birle ik Devletleri’nin neden Ba dat Paktı’na
dâhil olmadı ı çe itli yönleriyle ele alınmı tır. Yine 23.11.1955 tarihli Vatan gazetesinde
yayınlanan A. E. Yalman’ın kö e yazısında, bu Paktın kurulu una atfen Sovyetler
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Birli i’nin Türkiye ve ran’a yaptı ı tacizler ve Mısır ve Suudi Arabistan’ın birlikteli i de
farklı yönleriyle de erlendirilmi tir1167.
4.1.5. ran ahı’nın Türkiye’yi Ziyareti
Cumhurba kanı Celal Bayar’ın ran’ı Ba dat Paktı’na dâhil etme çalı maları
kapsamında Tahran’ı ziyaretinden yakla ık sekiz ay sonra, ran ah’ı da Celal Bayar’ın
daveti üzerine 15-29 Mayıs 1956 tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret etmi tir.
Milliyet Gazetesi, 16 Mayıs 1956 tarihinde, Cumhurba kanı Celal Bayar’ın
havaalanında ran

ahı ve mparatoriçe Süreyya’yı kar ılayı ını “ ran

ahı ve Kraliçe

Süreyya Ankara’da” ba lı ıyla okurlarına duyurmu tur. Ankara’da muhte em bir
merasimle kar ılanan

ah’ın ilk sözleri; “Ba dat Paktı iki memleketi daha da

yakla tırmı tır.” eklinde olmu tur.
Haberin devamında;
Cumhurba kanı Celal Bayar’ın resmi davetlisi olarak memleketimizi
ziyaret eden ran ahı ve mparatoriçesi bugün Ankara’ya gelmi ve
muazzam bir merasimle kar ılanmı tır. Misafirleri getiren özel uçak, saat
tam 12.30’da Esenbo a Havaalanı’na indi. Misafirlerimizi kar ılayanlar
arasında, Cumhurba kanımız Celal Bayar, e i Re ide Bayar, Meclis Ba kanı
Refik Koraltan, Ba vekil Adnan Menderes ve e i Berin Menderes, Hariciye
Vekili Fuat Köprülü ve e i Behice Köprülü, ran Büyükelçisi Ekselans Ali
Mansur ve e i ile di er protokole dâhil zevat vardır.
Kar ılama törenini müteakiben saat 13.15’te Majeste ehin ah Ankara Radyosuna
Farsça u demeci vermi tir:
Muhterem Reisicumhur,
Çok uzun zamandır bu güzel memleketi ziyaret ederek mert ve asil
milletinizle temasa gelmeyi hasretle arzu ediyordum. Bugün bu arzumun
muvaffakiyetle tahakkuk etti ini görmekle bahtiyarım. ahsım ve milletim
namına, Türk karde lerimize candan saygılarımızı ifade etmekle çok
bahtiyarım. Merhum Rıza ah’ın ve merhum Atatürk’ün aydınlık fikirleri ve
gelece i gören rehberlikleri ile dostlu umuz o kadar sa lam temeller
üzerine kurulmu tur ki, Allahın inayetiyle bu dostluk zamanımızın
tahribatına mukavemet etmi ve günden güne kuvvetlenip sıkıla tı ını
görmek, bizler için mümkün olmu tur. Ba dat Paktına katılmakla te riki
mesaimiz gittikçe daha sıkı ve faal hale gelmektedir.
Memleketinizin tabii güzelliklerini mü ahede edebilmemiz için sahip
oldu umuz zamanın kısalı ına ra men, bu seyahat için tespit edilen
programlarla, aynı zamanda, Türk idarecileri ve Türk milleti tarafından
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terakki sahasında giri ilen gayretlerin semerelerini de takdirle mü ahede
etmek zevkine nail olaca ız. Hayranlıkla ve iftiharla okuyup
dinlediklerimizi yakından görmek tasavvurundayız. Dost memleket
topraklarında, kendimizi kendi vatanımızda gibi bildi imizden emin
bulunuyoruz. Dostlarımız arasında daha uzun zaman geçiremeyece imize
imdiden üzülüyorum. ran-Türk dostlu u ve ittifakı, sonsuza kadar payidar
olsun.
ran

ahı’nın konu masının ardından, Cumhurba kanı ve

ah iki memleketin

forsunu ta ıyan ve ahın Pederi Rıza Pehlevi ile Atatürk’ün binmi oldukları otomobille,
Ankara’ya hareket etmi lerdir1168.
Majeste ehin ah ile Cumhurba kanı ve mparatoriçesi ile Celâl Bayar’ın e ini
ta ıyan otomobillerin önünde ve yanlarında, motosikletli bir ekip yer almı tı. Alay, böylece
Esenbo a'dan hareketle kar ılama törenini icra eden askerlerin iki sıra halinde dizili
oldu u Çubuk yolundan

Ankara’ya gelmi ve misafirlerimiz ehir dı ından itibaren

yolları dolduran büyük

halk kitlelerinin sevgi

gösterileriyle kar ılanmı lardır.

Dı kapı’ya gelindi i zaman, burada mah erî bir kalabalık bütün meydanı ve çevresini
kaplamı tı. Ba ta bandoları oldu u halde Hava Harp Okulu ö rencileri burada yer almı lardı. Aydınlıkevler’den itibaren bütün kaldırımlar, caddenin iki tarafındaki binaların
pencere ve balkonları iç sokaklardan ana caddeye kadar bütün yollar hıncahınç dolu idi. Bu
arada izciler, yavrukurtlar ve bir kısmı okul üniformaları, di er bir kısmı da millî
kıyafetleri ile kız ve erkek ö renciler de iki taraflı sıralanmı lardı. Alay, böylece Ulus
meydanına ula mı ve burada da meydanı ve iki taraflı yolları dolduran kesif bir halk
kitlesi misafirlerimizi hararetle alkı lamı tır. Sümerbank önünde yerlerini almı bulunan ve
Deniz Harp Okulu ö rencilerinden olu an saygı kıtası, kar ılamasını ifa etmi , halk ran
ehin ahı ile mparatoriçesine co kun tezahüratta bulunarak “Ya a, Varol” nidaları ile
etrafı çınlatmı tır.
Bu muhabbet tezahürleri arasında alay a ır a ır ilerleyerek Bakanlıklara, müteakiben Kavaklıdere’ye ve nihayet saat 14.30’da da Majestelerinin Ankara’daki
misafirlikleri esnasında ikamet edecekleri Hariciye Kö küne varmı tır. Kö kün mahallinde
Majesteleri bir tören bölü ü ile borazanlar tarafından selâmlanmı tır.
Otomobillerin duru unu müteakip, otomobilden evvelâ misafirimiz, onu takiben de
Cumhurba kanımız inmi tir.

mparatoriçe ile Bayan Re ide Bayar'ın bulundukları

otomobilden ise önce bayan Re ide Bayar ve onu takiben de mparatoriçe inerek kö ke
1168
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dâhil olmu lardır. Di er otomobillerde bulunan misafirlerle birlikte Hariciye kö küne
gelmi bulunan Büyük Millet Meclisi Ba kanı, Ba bakan ve Meclis Ba kanı bu sırada
misafirlerimize katılmı lardır. Celâl Bayar ile Majesteleri arasındaki dostça bir görü meyi
müteakip Cumhurba kanı, Meclis Ba kanı, Ba bakan ve Dı i leri Bakanı Majestelerine
veda ederek kö kten ayrılmı lardır1169. (EK-7)
Saat 16.30 sularında, ehin ah Anıtkabir’i ziyaret etmi ve Aziz Atatürk’ün manevi
huzurunda bir saygı duru unda bulunarak kırmızı karanfillerle beyaz zambaklardan
yapılmı bir çelenk koymu tur1170.
Mümtaz misafirlerimiz ran

ehin ahı Majeste Muhammed Rıza Pehlevî ile

mparatoriçe Süreyya Pehlevî, bu ak am saat 18.30 da Cumhurba kanımız Celâl Bayar ile
refikaları Sayın Re ide Bayan Çankaya kö künde ziyaret etmi lerdir. Bu ziyaret esnasında
ran Dı

leri Bakanı Ekselans Dr. Ali Ardaîan ve Dı

leri Bakanımız Prof. Fuad Köprü-

lü e leri ile birlikte hazır bulunmu lardır1171.
Ertesi gün memleketimizin misafiri olan

ran

ehin ahı Muhammed Rıza

Pehlevi’ye, merasimle Ankara fahri hem erili i verilmi tir. Türk Oca ında yapılan
merasimde hazır bulunmak üzere Cumhurba kanı Celal Bayar, Majeste ran

ahı’nın

ikametine tahsis edilmi olan Hariciye Kö kü’ne gelmi ve kısa bir görü meyi müteakip
beraberce hareket etmi lerdir. Yol boyunca dizilmi olan Ankaralılar tarafından alkı lanan
ah ve Cumhurba kanı, Türk Oca ı’nda Meclis Ba kanı, Ba bakan ve Vekillerle di er
resmi zevat tarafından kar ılanmı tır. Törende Ankara Belediye Ba kanı Orhan Eren’in
kısa bir konu masını müteakip ran

ahına, Belediye Meclisi’nin Fahri Hem ehrili ini

veren belge ve belge ile birlikte çe itli hediyeler takdim edilmi tir. ah’ta buna istinaden,
memnuniyetini gösteren kısa bir konu ma yapmı tır1172. (EK-8)
Törenin bitimine müteakip Celal Bayar, misafirleri ikametgâhlarına bırakıp
Çankaya Kö kü’ne geri dönmü tür. Ak am Çankaya Kö kü’nde ran

ah’ı onuruna bir

ziyafet tertip edilmi tir. Ziyafete milletvekilleri, bütün askeri erkân, kordiplomatik, Türk ve
yabancı basın mensupları e leriyle birlikte katılmı lardır1173.
1169
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18 Mayıs tarihli Milliyet Gazetesi “ ah erefine büyük geçit resmi yapıldı.”
ba lı ıyla çıkmı tır. ran

ah’ı muhte em merasimi müteakip “Türk Ordusu ile iftihar

ediyoruz. Bu ordu her bakımdan tebrike layıktır” demi tir1174. Cumhuriyet Gazetesi aynı
haberi, ehin ah’ın “Ordunuz ile iftihar ediyoruz.” eklindeki sözleriyle vermi tir1175.
Misafirlerimizin onurlarına tertip edilen bu askerî geçit resmi, 17 Mayıs saat
10.00’da Ankara’da hipodrom sahasında yapılmı tır. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin her
sınıfından birliklerin katıldı ı bu geçit, her Türk’ün ve onun sulh ve emniyet ideallerine
ba lı bütün müttefiklerinin gö sünü kabartacak, kalbini ümitle dolduracak bir heybet ve
intizam içinde iki saat sürerek sona ermi tir1176. Di er taraftan ah ve mparatoriçe bugün
ö leden sonra iki ayrı grup halinde tetkik ve ziyaretlerde bulunmu lardır. mparatoriçe
Türk Kadınlar Birli i merkezini ziyaret etmi ve Türk ve ran kadınları arasında daha sıkı
bir i birli i kurulması hususunda gösterilen arzuyu memnunlukla kar ılamı tır.

ah ise

beraberinde Koraltan ve Köprülü oldu u halde Harp Okulu’nu ziyaret etmi tir1177.
ran ehin ahı Muhammed Rıza Pehlevî ile mparatoriçe Süreyya Pehlevî bu ak am
saat 20.30’da ikamet etmekte oldukları Hariciye Kö künde Cumhurba kanı Celâl Bayar ve
e i Re ide Bayar erefine bir ak am ziyafeti vermi tir1178. Bu davet esnasında ya anan bir
olayı

evket Süreyya Aydemir, Yakup Kadri Karaosmano lu’nun a zından u ekilde

aktarmı tır:
ran ahı’nın Türkiye ziyareti esnasında, çe itli resmi ziyafetler
arasında, ah da ran sefaretinde bir davet veriyordu. Davetliler salonu
dolduruyorlardı. Bayar, Menderes, Koraltan ve Köprülü o sıralarda,
ellerinde kadehleri ile giri tarafında ayakta bulunuyorlardı. Her gelene kar ı
nazik, her gelene kar ı güler yüzlü ve candan bir yakınlık içindeydiler.
ah ve e i daha içeride ve gene ayakta kendilerine takdim edilen
misafirleri tanımakla me guldüler. O sırada kapıdan nönü girdi. E i
yanındaydı. Bayar ve arkada ları ile arasında ancak birkaç metrelik bir
mesafe vardı. Bayar’a ve arkada larına dü en, eski Devlet Ba kanını ve
Muhalefet Partisi Ba kanı ile e ini de güler yüzle kar ılamak, selamlamaktı.
Hatta en do rusu Bayar’ın, hiç de ilse Menderes’in nönü ile e ini, sıcak bir
nezaket havası içinde, ah’a ve e ine takdim etmekti. Bu yalnız bir nezaket
de il, daha ileri bir Türkiye’de demokrasinin yerle mesine i aret eden bir
siyasi jest olacaktı. Ama öyle olmadı. Bayar ve arkada ları, birkaç metre
1174
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uzakta olan nönü’ye ve e ine arkalarını döndüler. Kendi aralarında ne eli,
hararetli bir sohbete girdiler. Fakat bu sahne ço u kimseler tarafından
görülmü tür. Salona so uk bir hava çökmü gibi olur. ah da olayın
farkındadır. te o zaman Yakup Kadri Karaosmano lu bulundu u yerden
ilerler. nönü ile e inin yanlarına varır. Onları selamlar, nitekim kendisi
Türkiye’nin eski Tahran Elçisidir. ah’ı ve e ini tanımaktadır. Gerçi o sırada
milletvekili olmaktan ba ka bir sıfatı yoktu, ama nönü’yü ve e ini ah’a
takdim i i ona dü mü tür. Onları alır, ah’ın yanına götürür, takdim
merasimi tamamlanmı tır. Adet yerini bulmu tur fakat Yakup Kadri der ki,
“Bayar ve arkada larının davranı ı, galiba ah’ta da garip etkiler yapmı tır.
Benim takdim i im, oldukça resmi ve so uk bir hava içinde geçti. ah,
yakın bir ilgi göstermekle, i i öylece idare etmek arasında mütereddit
görünüyordu. Arada birkaç nezaket cümlesi geçti. Ayrılındı ve ondan sonra
nönü de salonda fazla kalmayarak e i ile sessizce oradan ayrıldılar.” Bu
olay, Türkiye’de iç siyasi çeki melerin hangi boyuta ula tı ının bir
göstergesi olmu tur1179.
Ertesi gün ulusal basında

ran

ahı’nın Sarıyer Barajını gezdi i haberleri

görülmektedir. Baraj hakkında izahat aldıktan sonra ah erefine Sarıyer’de bir kır yeme i
verilmi tir.1180.
ran Sehin ahı Majeste Muhammed Rıza Pehlevî ile Cumhurba kanı Celâl Bayar,
beraberlerindeki ran ve Türk Dı i leri Bakanları ile heyetin di er üyeleri oldu u halde 18
Mayıs’ta Sarıyer baraj ve hidroelektrik santralini gezmi lerdir. 18 Mayıs sabahı
Ankara’dan Sarıyer’e gitmek üzere hareket eden iki devlet reisi, geçilen güzergâh boyunca
ve bilhassa Aya ve Beypazarı’nda toplanmı bulunan çok kalabalık halk toplulukları tarafından tezahüratla kar ılanmı lar ve selâmlanmı lardır. Yol boyunca kurulmu bulunan
taklarda iki dost ve müttefik memleketin bayrakları dalgalanmakta, Türkçe ve Farsça “ho
geldiniz” ibareleri okunmakta idi.
ran ehin ahı ve Cumhurba kanı Bayar Sarıyer baraj ve hidroelektrik santralinde
Devlet Bakanı Cemil Bengü, Adalet Bakanı Prof. Hüseyin Avni Göktürk, Bayındırlık
Bakanı Muammer Çavu oglu ve Etibank Genel Müdürü Cevdet Aydın ile in aat
mühendisleri memurlar ve i çiler tarafından hararetle kar ılanmı lardır.
binasındaki kısa istirahat esnasında Etibank Genel Müdürü ile Devlet Su

antiye

leri Genel

Müdürü Süleyman Demirel, Etibank Sarıyer tesis grubu müdürü Baha ren tarafından
majeste ehin ah'a akarsularımız, yapılmakta olan, barajlar ve Türkiye’nin elektrifikasyon
politikası, termik ve hidroelektrik santraller, kuzey batı Anadolu’da yapılmakta olan
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elektrifikasyon çalı maları, havaî hatlar ve Sarıyer barajı hakkında çok geni malûmat
verilmi tir.
ran ehin ahı Majeste Muhammed Rıza Pehlevî ile imparatoriçe Süreyya Pehlevî
ereflerine Ankara Valisi Cemal Göktan bugün Barajda bir kır yeme i vermi tir. Bu
yemekte Cumhurba kanı Celâl Bayar Büyük Millet Meclisi Ba kanı Refik Koraltan,
Ba bakan Adnan Menderes ve Bayan Berin Menderes, vekiller ve e leri, Ba bakanlık
müste arı ve güzide bir davetli toplulu u hazır bulunmu tur. Ak am ise misafirlerimiz
erefine bir yemek tertip edilmi tir1181.
ran

ahı’nın memleketimizi ziyaretine tesadüf eden 19 Mayıs’ın 37’nci

yıldönümü, bugün Ankara’da, güne li bir ilkbahar havası içinde sevinçle kutlanmı tır. Bu
sebeple stadyumda Türk gençli inin, misafirimiz ran

ehin ahı ile Reisicumhur Celâl

Bayar'ın huzurunda yaptı ı spor gösterileri, hem aziz Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet etti i
genç neslin sıhhat ve zindeli ine, hem halkımızın bu gençli e olan sevgi ve güvenine, aynı
zamanda da Türk- ran dostlu unun gelece ine yeni ve parlak bir ı ık vermi tir. Saat 10.30
da Cumhurba kanı Celâl Bayar ve e i ile majeste Muhammed Rıza Pehlevî ve imparatoriçe
Süreyya stadyuma geldiler ve eref tribünündeki yerlerini aldılar. Büyük Millet Meclisi
Reisi Refik Koraltan ile Ba vekil Adnan Menderes ve e leri de iki müttefik devlet reisine
e lik etmektedirler1182.
ran Milli Mar ı ve stiklal Mar ının çalınmasından sonra kız ve erkek ö renciler,
büyük takdir toplayan parlak bir resmî geçit yaptılar. Bu esnada Ankara sporcuları,
Samsun’dan getirilen bayra ı Bayar’a takdim ettiler. Bayar bu emaneti küçük göndere
takmak üzere mparatoriçe Süreyya’ya verdi. 19 Mayıs gönderinin altındaki me e kaideye
bu yıl dönümünün altın çivisini ehin ah çaktı. Stadyumda ise final te kil eden büyük tablo
heyecan yaratmı tır. Finalde Kız ö renciler “Süreyya Pehlevi” ismini, Harp Okulu
ö rencileri ise, “Türk- ran” kelimelerini yazdılar1183.
ah ve e inin daha sonra çıktıkları Zonguldak seyahatinin ulusal basında pek yer
bulamadı ı görülmektedir. Zaten basında da ah’ın ziyareti ile ilgili haberler yava yava
di er haberlerin arkasına dü meye ba lamı tır.
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ah, Ankara’da e iyle birlikte, ö renciler tarafından icra edilen 19 Mayıs törenlerini
izledikten sonra, Zonguldak ve Karabük’teki sanayi tesislerinde denetleme ve
incelemelerde bulunmak üzere Beyaz Trenle Ankara’dan ayrılmı lardır. Bu önemli
seyahate Cumhurba kanı Celal Bayar da e lik eder.
Karabük’te istasyon ve ehir merkezine do ru uzanan caddeyi hıncahınç dolduran
vatanda lar, Karabük’e girmekte olan Prenses’i görebilmenin heyecanını ya amaktaydılar.
Uzun bekleyi in ardından Beyaz Tren nihayet Karabük’e gelir. ran ahı ve e i Prenses
Süreyya, yaverleri e li inde demir ve çeli in ba ehri Karabük’e ayak basar. Halkın
trenden iner inmez ba rına bastı ı ve etrafında sevgi yuma ı olu turdu u

ah ve e ini

kar ılayanlar arasında Kaymakam Bey ve e i, Karabük Noteri, Eczacı Hikmet Derman
eyho lu ve e i Nermin Derman yer alır. Karabük’ün duayen gazetecilerinden Ahmet
Gölbek ise; istasyondaki kar ılamanın ardından

ah ile birlikte üzeri açık bir arabayla

Hürriyet Caddesi boyunca dizilmi vatanda ları selamlayarak Demir Çelik Fabrikası’na
geçtiklerini aktarmaktadır. Ziyaretin ardından yine aynı trenle Zonguldak’a do ru devam
edilmi tir. Karabük ile Zonguldak’ın ortasında kalan Kayadibi stasyonu’na yakla ılmakta
iken, 337. km.ye gelindi inde makinistler kendilerine verilen talimatla treni durdururlar.
Trenin durmasıyla birlikte bir miktar yiyecekle, civar köylerin hıdrellez etkinliklerini de
gerçekle tirdi i yere inen misafirlerimiz ve di er konuklar yemye il çimenler üzerinde bir
süre dinlenirler. stirahatı müteakip yola devam edilmi tir1184. Zonguldak’a varan

ah

Pehlevi ve e i önce Çatala zı Termik Santrali(ÇATES)’i in a eden ngiliz firmasının
davetiyle Termik santrali ziyaret ederler. Zonguldak’ın önemli ailelerinden olan i adamı
Hüseyin eker, ah ve e i onuruna Deniz Kulübü’nde bir balo düzenlerler, ehrin önde
gelen konukları da bu baloda

ah ve e i Prenses Süreyya ile tanı ma fırsatı bulurlar.

ehirden ayrılaca ı ana kadar da tarihi bir anı olarak bugün de muhafaza edilen Çatala zı
Termik Santrali (ÇATES) misafirhanesinde istirahata çekilirler1185.
Majeste ran ehin ahı Muhammed Rıza Pehlevî ve mparatoriçe Süreyya Pehlevî
ile Cumhurba kanımız Celâl Bayar, refakatlerindeki zevatla birilikte saat 19.30 da
Zonguldak’tan, Zonguldaklıların içten gelen sevgi tezahürleri arasında merasimle
u urlanmı ve Türk deniz kuvvetlerinin Savarona okul gemisiyle stanbul’a do ru yola
çıkmı lardır. ki dost ve müttefik devlet reisini Savarona okul gemisine çıkı larında, gemi
1184
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kumandanı Kurmay Yarbay Necati Tınaz ile gemide görevli subaylar, 42 pare top atı ıyla
selâmlayarak

kar ılamı lardır.

Büyük

misafirlerimizle

Cumhurba kanımız

yakın

bulundukları Savarona okul gemisi, lâtif bir gecede ve sakin hava artları altında Gaziantep
vs Sultanhisar tipinde altı muhribin refakatinde Karadeniz bo azına do ru branda
dire inde ran ahin ahı’nın ve Türk Riyaseti Cumhurluk forsları toka etmi oldu u halde
devam etmi lerdir1186.
20 Mayıs tarihli Cumhuriyet “ ran ahı ve Kraliçesi yarın ehrimizde”1187 ba lı ıyla
yayınlanırken, 21 Mayıs tarihli Milliyet ise “ ran ahı Bugün ehrimize Geliyor.” ba lı ını
kullanmı tır. Dost ve Müttefik hükümdarlar dün Ankara’dan Zonguldak’a geçmi ler ve
gece de Savarona ile hareket etmi lerdir. Misafirlerin saat 12.00 gibi Savarona Yatı ile
stanbul’a gelmeleri planlanmaktadır. Misafirleri kar ılamak amacıyla 32 parça Harp
gemisi Dolmabahçe önüne demirlemi tir. Misafirler Dolmabahçe’de karaya çıkacaklar ve
burada büyük bir merasimle kar ılanacaklardır1188.
Savarona okul gemisi stanbul’a yakla tı ında bo az açıklarında kendilerine altı
muhrip refakat etmektedir ve Savarona’yı ilk olarak jet uçaklarımız kar ılamı tır. Ardından
refakat muhripleri iki karde milletin devlet reislerini selâmlayarak ayrılırlar ve refakat
nöbetini büyük bir süratle Savarona'yı sancak ve iskeleden geçerek selâmlayan altı hücum
bota terk ederler. Anadolu ve Rumeli fenerlerindeki müstahkem mevkilerde erler devlet
reislerini üç kere “ya a” diyerek selâmlıyor, bataryalar selâm salvoları atıyorlardı. Büyük
Amiral üniformasını giymi olan ehin ah Muhammed Rıza Pehlevî, kendisini selâmlayan
erlere mukabele ediyor ve refakatindeki deniz kuvvetleri kumandanı Oramiral Altıncan ile
deniz mihmandarlarından izahat alıyordu. Bir motorla Ba vekil Adnan Menderes, Millî
Savunma Bakanı em'i Ergin, stanbul Vali ve Belediye Ba kanı Prof. Gökay ve Genel
Kurmay Ba kanı . Hakkı Tunaboylu ran hükümdarlarını selamlamaya geliyorlardı. Ord.
Prof. Fahrettin Kerim Gökay stanbul ehri adına Farsça bir cümle ile ehin ahı selâmladı.
Savarona a ır a ır bo azdan geçiyor, sahiller boyunca birikmi olan halk, mendiller
sallayarak devlet reislerini selâmlıyor, gemiler düdüklerini çalıyordu. Savarona saat 10.45
de Üsküdar açıklarına gelmi ti. Kızkulesi hizasından dönerek Haydarpa a açıklarına do ru
yol de i tirdi.
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Denizaltı ve deniz üstü bütün gemilerimiz, alay sancaklarını toka etmi , grandi
direklerine Türk ve ran bayraklarını çekmi , mürettebat çımariva1189 nizamında dizilmi ti.
Muhriplerimiz, devlet reislerini 42 pare topla selâmladılar. Savarona sancak ve provadan
gemileri bordolarken gemilerde çımarivadaki mürettebat apkalarım çıkararak üç kere
“sa ol” diye haykırıyor, selâm resmini itfa ediyordu.

ehin ah ve Cumhurba kanı,

Savarona’nın kıç güvertesinde donanmamızın selâmını alıyorlardı. Tefti saat 11.30 da
bitti. Savarona, Kabata açıklarına demirledi.

ehin ah ve Cumhurba kanı, merasimle

Savarona'yı terk etti. Savarona 42 parelik selâm topu attı. ehin ahı ve Cumhurba kanını
getiren Acar motoru iki devlet reisini alkı larla denizden kar ılayan halkla dolu muhtelif
deniz vasıtalarının arasından süzülerek saat 12.15 de Sarayburnu’na yana tı.
Karaya ilk olarak ehin ah ve mparatoriçe çıktılar, onları Cumhurba kanı Celâl
Bayar, Ba bakan Adnan Menderes, Milli Savunma ve Dı

leri Bakanları ve iki devlet

reisinin e leri takip etti. Vali ve Belediye Ba kanı e i birlikte mparatoriçeye kayısı
güllerinden bir buket takdim ettiler.

ehin ah ve Cumhurba kanı, Sarayburnu’na ayak

basar basmaz Gülhane’den atılan 42 pare topla selâmlandılar. Millî Marsların dinlenmesini
müteakip otomobillere binildi ve te ekkül eden alay saat 12.30 da hareket etti. ehin ah ve
Cumhurba kanı, 22 sene evvel büyük Rıza ahın Türkiye’yi ziyaretinde Atatürk'le beraber
Rıza ahı ta ımı olan Atatürk'ün açık otomobilinde yer almı lardı. Onu takip eden di er
açık otomobilde imparatoriçe Süreyya ile Ba bakan Adnan Menderes ve stanbul Valisi ve
Belediye Ba kanı’nın e leri bulunuyordu.
Her taraf bayraklarla donatılmı , birçok yerde taklar kurulmu tu. Güzergâh
boyunca meydanlar kav aklar bilhassa kalabalıktı. Ayasofya’da, Ankara caddesinde, ran
Ba konsoloslu unun önünde, Sirkeci dönemecinde, Adliye önünde, Yeni Cami’de,
Galata'da, Yüksek kaldırım dönemecinde, Bankalar caddesinde, Tepeba ı meydanında,
Galatasaray yol kav a ında, Beyo lu caddesinde, Taksim meydanında, Dolmabahçe’de ve
Be ikta ’ta i ne atılsa yere dü meyecek bir kalabalık vardı. Dinmeyen tezahüratlar
arasında alay, saat 12.45 de Köprüye geldi, Köprü üzerinde bandosu ile Deniz Harp
Okulu’ndan bir eref kıtası yer almı , iki devlet reisini selâmlıyordu. Taksim meydanında
da Kuleli Askerî Lisesi’nin bir eref kıtası bulunuyordu. Dinmeyen alkı lar “ya a" sesleri,
bayram yapan bir ehir ve halkın içten gelen muazzam tezahüratları arasında ilerleyen alay,
saat 13.15 de Dolmabahçe önlerine geldi. Ayazpa a’dan inerken Teknik Üniversite
1189
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ö rencileri, iki devlet reisini alkı lıyorlardı.

Sarayburnu’ndan hareketinden itibaren tam

bir saat sonra, 13.30 da alay Ortaköy’den Yıldız Sarayı bahçesine inmi Bahçe kapısında
bir kıta askerin selâm resmini ifa eden Reisicumhur Celâl Bayar, aziz misafirlerimiz
ehin ah ve mparatoriçeyi ikametlerine tahsis edilen Yıldız Sarayı ale kö küne kadar götürdü. Alayın geçmesinden bir saat sonra dahi halk güzergâhı tamamıyla bo altamamı tı.
Bütün yüzlerde iki karde ve müttefik devlet reisini kar ılamı ve selâmlamı olmaktan
do an samimî memnunluk okunuyordu.
ran

ehin ahı majeste Muhammed Rıza Pehlevî aynı gün 17.30 da Ayasofya

müzesini ve müteakiben de Yerebatan sarayını gezmi tir. Majeste ehin ah’a Ayasofya
müzesinde stanbul Valisi Prof. Gökay ve müze müdürü Feridun Dirimtekin tarafından
izahat verilmi tir1190. Ak am stanbul Vali ve Belediye Reisi Ord. Prof. Gökay de erli
misafirlerin erefine Beylerbeyi Sarayı’nda bir ziyafet vermi tir1191. Lakin bu esnada, ran
Dı i leri Vekâleti müste arı Kâzımı bugün Mısırın Tahran Büyükelçisini Dı i leri
Vekâletine davet ederek Kahire Radyosunun ran’da hükümet darbesi vuku buldu una dair
yalan haberler yayınlaması keyfiyetini

iddetle protesto etmi tir. Di er taraftan,

Türkiye’nin Tahran Büyükelçili i, Kahire radyosunun iddialarının tamamen aksine,
Ankara radyosunun ran’da karı ıklıklar çıktı ına dair hiç bir haber vermemi oldu unu
ran Dı i leri Vekâletine resmen bildirmi tir.
Hükümet sözcüsü Nasır Zülfikârî unları söylemi tir:
“Mısırlılar hiç sebepsiz yere ba larına i açıyorlar. Biz Ba dat Paktı’na kendi
arzumuzla girdik. Kahire’nin manevraları sonuçsuz kalmaya mahkûmdur.”
ran basını da Kahire radyosunun yalan haberler yaymasından do rudan do ruya
sorumlu tuttu u Mısır hükümetine iddetle kar ılık vermektedir. Ferman gazetesi MısırSovyet yakla masını ele alarak unları yazmaktadır. Nasır, eski Kral Faruk'tan Müslüman
dünyasının idaresini ele alma isteklerini devralmı tır. Bu genç albay, e er bu iddiası
üzerinde dü ünmek istemiyorsa, hiç olmazsa tarihte çizmeli diktatörlerin u radı ı akıbet
üzerinde dü ünsün. Bununla beraber, bütün ran gazeteleri, Mısır'ın ran aleyhindeki
hareket hattını terk edece i ümidini açıkça göstermektedir. Dead gazetesi, “Ba dat Paktı
üzerindeki görü ayrılıklarının, ran ile Mısır arasındaki ananevi ba ların kopması için bir
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sebep olmayaca ını” yazmaktadır. Gazete unları ilâve ediyor, “ imdi Kahire ile Tahran
arasında bir sinir harbinin sırası de ildir, ah’ın gaybubeti sırasında memlekette tam bir
sükûnun hüküm sürmü oldu unu kendilerine bildiririm”1192.
22 Mayıs tarihli Milliyet Gazetesi’nde, ah’a bugün Hukuk Doktorlu u’nun tevcih
edilece i haberi yer almaktadır. stanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fehim Fırat
tarafından Majeste ehin ah’a fahri hukuk doktorası tevcih edilmi ve kendisine altından
bir rozet takdim edilmi tir. Majeste, kar ılıklı yapılan konu maların ardından ö rencilerin
tezahüratları e li inde üniversiteden ayrılmı tır1193. (EK-1)
Milliyet Gazetesi’nin 23 Mayıs tarihli basımında “ ah

erefine atı

tatbikatı

yapıldı ına” dair haber yer almaktadır. Metris Tepe muharebe atı yerinden seyredilen bu
tatbikat ran

ahı’nın erefine tertip edilmi ti. Adına ise, “Karde lik Atı Tatbikatı”

denildi. Saat 10.30’da misafirimiz Cumhurba kanımız Celal Bayar ve Hükümet üyeleri
e li inde Metris Tepe’ye geldiler. Be dakikalık bir izahatın ardından tatbikat ba latıldı.
12.05’ten sonra mevzilerin i galiyle tatbikat bitirilmi tir. ah, memnuniyetini Org. . Hakkı
Tunaboylu’ya Fransızca olarak ifade etmi tir1194. Cumhurba kanı Celâl Bayar, bu ak am
Dolmabahçe sarayı muayede salonunda büyük misafirlerimiz ran ehin ahı Muhammed
Rıza Pehlevî ile mparatoriçe Süreyya Pehlevî ereflerine büyük bir kabul resmi tertip
etmi lerdir1195.
24 Mayıs tarihinde basında, ran ahı erefine Gölcük’te tatbikat yapıldı ına dair
haberler vardır. Milliyet’te bu haberle ilgili olarak bir bayan ö rencinin mparatoriçe’ye
verdi i hediyeyi gösterir foto raf verilmi tir. Haberin detayında,

ah, mparatoriçe ve

Cumhurba kanı Celal Bayar, Gölcük’ü ziyaret etmek üzere Savarona Yatı ile hareket
etmi lerdir. Misafirlerimiz ve Cumhurba kanı yolda Yassı Ada’ya çıkmı

ve deniz

tesislerini gezmi lerdir1196. Savarona okul gemisi ile Gölcük'e do ru yollarına devam
ettikleri sırada misafirlerimiz

ran

ehin ahı majeste Muhammed Rıza Pehlevî ile

mparatoriçe Süreyya ve Cumhurba kanı Celâl Bayar ereflerine donanma birliklerimiz
tarafından bir deniz tatbikatı yapılmı tır. Bu tatbikata tam saat 13.30’da iki muhrip
filotillasının Savarona okul gemisinin her iki bordasından (geminin yan tarafları) torpido
1192

Ayın Tarihi, 21 Mayıs 1956, a.g.m., (Eri im Tarihi: 10.04.2018).
Ayın Tarihi, 22 Mayıs 1956, http://ayintarihi.iletisim.gov.tr/turkce/date/1956-05-22. (Eri im Tarihi:
12.04.2018).
1194
“ ah ve Kraliçe ehrimizde”, Milliyet, 22 Mayıs 1956, s. 5.
1195
Ayın Tarihi, 22 Mayıs 1956, a.g.m., (Eri im Tarihi: 12.04.2018).
1196
“ ran ahı erefine Gölcük’te tatbikat yapıldı”, Milliyet, 24 Mayıs 1956, s. 1.
1193

220
hücumları ile ba lanmı tır. Tam isabetli olarak yapılan bu torpido hücumlarım takiben
denizaltılara karsı su bombası atı ları gösterilmi tir. Savarona, Gölcük’e yakla tı ı sırada,
bir denizaltımız okul gemisine do ru dalmı vaziyette ilerlemi ve torpido hücumu
yaptıktan sonra su yüzüne çıkmı tır. Tatbikatın sonunda mayın tarama gemileri, manyetik
ve demirli mayınların taranmasını çok canlı bir ekilde göstermi lerdir. Tatbikat, önceden
hazırlanan programa uygun olarak düzgün ve disiplinli bir ekilde ve ba arıyla sona ermi ,
ehin ah gördüklerinden dolayı takdirlerini sunmu tur1197.
Savarona

gemisi

Gölcük’te

merasimle

kar ılanmı

ve

misafirlerimizle

Cumhurba kanı Celal Bayar, deniz tesislerini gezdikten sonra Yalova’ya geçmi lerdir. ah,
mparatoriçe ve Cumhurba kanı geceyi Yalova’da geçirmi ler ve ardından Bursa’ya
gitmi lerdir1198. Milliyet’in 25 Mayıs tarihli nüshasında
Cumhurba kanı’nın bir geminin güvertesinde çekilmi

ah, Prenses Süreyya ve

foto rafları e li inde zmir’e

gidi leri, “Misafirler zmir Yolunda” ba lı ıyla verilmi tir. ran

ahı Muhammed Rıza

Pehlevi, Melike Süreyya ve Cumhurba kanı Celal Bayar, beraberindeki zevatla birlikte dün
saat 12.30’da Gaziantep muhribi ile Mudanya’ya, oradan da Bursa’ya gitmi lerdir (EK-9).
Kısa bir istirahatı müteakip Çelikpalas’ta ereflerine verilen ziyafette hazır bulunan ran
hükümdarı ve Cumhurba kanı Bayar, ehirde bir gezinti yaptıktan sonra, Mudanya yoluyla
zmir’e gitmi lerdir1199. zmir yolunda bol bol sohbet etme imkânı bulan iki ülke lideri,
Türkiye ve ran’ın gelecekle ilgili politikalarını konu mu lardır.
zmir’de Vali, zmir mebusları, sivil ve askerî erkân ve NATO kumandanları ile
yüksek rütbeli subaylar tarafından kar ılanmı , majestelerinin beraberlerinde Hariciye
Vekili Prof. Fuat Köprülü ve ran heyeti oldu u halde kendilerini kar ılayan muazzam halk
kitlelerinin sevgi tezahüratları ve alkı ları arasında Efes'e hareket etmi lerdir. Efes
harabelerini, müteakiben Meryem Ananın evini ziyaret etmi ler ve kendilerine, ilgililer
tarafından verilen izahatı dinlemi lerdir. Majesteleri, zmir’den Efes’e gelmi ve geri
dönü lerinde güzergâh üzerindeki kasaba ve köylerin halkı tarafından sevgi tezahüratı ile
selamlanmı lardır1200.
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Memleketimizin büyük misafirleri Majeste ran ahı ile mparatoriçe Süreyya’nın
ziyaretlerine ait programda küçük bir de i iklik yapılmı ve Majeste ile Cumhurba kanı
Bayar, Hava Kuvvetlerinin Balıkesir’de kendilerine yapaca ı hava gösterilerinde
bulunmak üzere bu sabah uçakla Balıkesir'e hareket etmi lerdir. Balıkesir’e hareketten
önce

ehin ah’a Hava E itim Kumandanlı ı hakkında kısaca izahat verilmi tir.

Müteakiben Majeste ehin ah ve Cumhurba kanı Celâl Bayar ile beraberlerindeki zevat
Hava Kuvvetlerimizin uçaklarıyla Balıkesir’e hareket etmi ler ve uçu esnasında Majeste
ehin ah zmir’den Balıkesir’e kadar uça ı idare etmi tir. Balıkesir 9. Hava Üssünde
merasimle kar ılanan iki devlet reisi Vali Hilmi ncesulu, Hava Kuvvetleri Kurmay Ba kanı Korgeneral Togay, Üs Kumandanı Kurmay Albay Akyıldız ve Grup Kumandanı
Kurmay Albay Ergün ile Üs Subay ve Astsubaylarıyla, memleketimizde misafir bulunan
ran havacıları tarafından selâmlanmı lardır. ehin ah ve Cumhurba kanı Celal Bayar’a
burada hava üssü hakkında izahat verilmi tir. Gösterilerin bitiminin ardından misafirlerin
zmir’deki programları sona ermektedir. ah ve mparatoriçe birkaç gün daha stanbul’da
kalacaklardır1201.
ran ah ve Kraliçesi ile Cumhurba kanı Celal Bayar’ın, 27 Mayı’ta Savarona Yatı
ile zmir’den stanbul’a geldikleri ulusal basına yansımı tır. Savarona’nın stanbul’a
yakla tı ı esnada, gemiye iki muhrip refakat etmi ve ah’a Türk Deniz Kuvvetleri adına,
iki memleketin bayrakları bulunan iki masa üstü gönderi hediye edilmi tir. Savarona
stanbul’a geldi i zaman Dolmabahçe önünde demirli bulunan Amerikan filosu tarafından
top atı ı ile selamlanmı tır. Gemi demirledikten sonra TBMM Reisi Koraltan ile Vali
Gökay ve e i gemiye çıkarak misafirlerimize ve Cumhurba kanımıza “Ho geldiniz”
demi lerdir. Cumhurba kanımız Dolmabahçe’ye çıktı ı sırada,

ah ve mparatoriçe bir

ba ka motorla Adalara gitmi lerdir. Kraliçe Süreyya müteakiben Çanakkale denizaltımız
ile Kınalı ve Yassıada arasındaki sahada 60 kadem derinli e dalmı tır1202.
Memleketimizin büyük misafirleri dost ve müttefik

ran

ehin ahı Majeste

Muhammed Rıza Pehlevî ile mparatoriçe Süreyya Pehlevi Türkiye’ye yaptıkları 15 günlük
resmî ve hususî ziyaretten sonra bu sabah saat 10.15 de hususî bir uçakla Tahran'a dönmek
üzere Ye ilköy’den hareket etmi ler ve büyük bir merasimle u urlanmı lardır.
Cumhurba kanımız Celâl Bayar, bu sabah majestelerin ikamet etmekte bulundukları Yıldız
1201
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Sarayı ale kö küne giderek kendileriyle bulu mu tur. Burada yapılan kısa bir istirahatı
müteakip, Ye ilköy hava meydanına gidilmek üzere otomobillerle kortej halinde Yıldız
sarayından hareket edilmi tir.
Kortej a ır a ır hava meydanına do ru bu caddelerden geçerek ilerlerken halk iki
karde milletin devlet reislerini ve imparatoriçeyi dakikalarca alkı lıyor “yolunuz açık
olsun” diye el sallıyorlardı. Majesteleri ve Cumhurba kanımız halkın bu hararetli sevgi
tezahürlerine el sallayarak ve tebessüm ederek mukabelede bulunuyorlardı. Majesteleri ve
Cumhurba kanı Celâl Bayar ba tanba a defne dalları ve iki karde milletin bayraklarıyla
donatılmı bulunan Ye ilköy hava meydanına ula tıkları zaman meydanda ba ta Alay
Sanca ı ve bando bulunan merasim kıta’sı ve onun yanında, stanbul’da bulunan mebuslar,
Ordu ve Merkez Komutanları ile generaller ve amiraller, adlî ve sivil erkân, ran
Büyükelçisi, ran konsolosu ile konsolosluk ve elçilik mensupları ve aileleri yer almı
bulunuyorlardı. Majeste ehin ah ile Cumhurba kanımız Celâl Bayar’ın sancak kar ısına
yerle tirilmi bulunan kürsüye çıkmalarını müteakip bando, ran ve Türk millî mar larını
çalmı ve ehin ah ihtiram kıta’sını tefti etmi tir. Kendilerini u urlama a gelen sivil ve
askerî erkâna teker teker veda eden Majeste ehin ah ve mparatoriçe kendilerini Tahran'a
götürecek olan hususî uça ının önüne gitmi lerdir. ehin ah’ın samimi hitabına müteakip,
mparatoriçe ve
Köprülü'ye,

ehin ah Cumhurba kanı Celâl Bayar ile Hariciye Vekili Prof. Fuad

stanbul Valisine ve refikalarına veda etmi lerdir.

ehin ah Majeste

Muhammed Rıza Pehlevî ile Cumhurba kanı Celâl Bayar’ın vedala maları gayet samimi,
Türk- ran dostlu una has bir ekilde ve bir karde in di er karde e veda edi i gibi bütün
protokol kaidelerinin üstünde cereyan etmi tir. ehin ah Cumhurba kanımızın uzun uzun
elini sıkarak veda sözlerini söylemi ve yana ından öpmü tür. Cumhurba kanı Bayar da
"Majeste

ehin ah’a iyi yolculuklar dilemi

ve mukabelede bulunarak yana ından

öpmü tür. Bu hareket karde ve müttefik iki milletin devlet reislerinin bu vedala maları
Türk- ran dostlu unun ne kadar kuvvetli oldu unu bir kere daha gösterme e vesile te kil
etmi tir.
Majestelerini götürmekte olan uçak tam saat 10.15 de Tahran'a gitmek üzere hayırlı
yolculuklar dilekleri arasında hareket etmi

ve Majesteleri 21 pare top atımı ile

selâmlanmı lardır1203.

1203

Ayın Tarihi, 29 Mayıs 1956, http://ayintarihi.iletisim.gov.tr/turkce/date/1956-05-29 (Eri im Tarihi:
16.04.2018).

223
ahın Türkiye ziyareti her iki ülkede de müspet bir havanın olu masına sebebiyet
vermi tir. Her iki ülkede de Ba dat Paktı çerçevesinde güzel bir gelece in ekillenmekte
oldu u kanaati hâkim olmaya ba lamı tır. Bu ba lamda,
ran ahı Pehlevi ran’a döndükten sonra, Meclis açılı konu masında;
Dı politika konularına temas ederken, ran'ın bütün memleketlerle
iyi münasebetler tesis etmek arzusunda oldu unu, ran'ın dı siyasetinin
Birle mi Milletler Kurulu Anayasasına uygun bir ekilde yürütüldü ünü
söylemi ve “biz buna uygun olarak Ba dat Paktı’na iltihak ettik” demi tir.
Hükümdar bundan sonra, Türkiye’ye yapmı oldu u seyahatin çok müspet
neticeler verdi ini bildirmi ve unları ilâve etmi tir: “Türkiye ile ran
arasındaki dostlu un her geçen gün biraz daha kuvvetlenece ine kaniiz.”
Ba dat Paktı’nın çerçevesi içinde muhkem surette birle en ve sıkı bir
i birli inin her iki tarafa temin edece i nimetleri candan kavrayan Türkiye
ve ran için yeni ve hayırlı bir dostluk devri ba lamı tır. Her iki memleketin
medenî dünyanın vasatı seviyesine varmak için yapacakları i ler çoktur. El
ele vermeleri, birbirlerinin tecrübesinden faydalanmaları, medenî yolculu u
beraberce yapmaları hem iki taraf için de hayırlı olacak, hem de içinde
ya adı ımız karı ık bölgeye emniyet, istikrar, saadet getirecektir.”
diyerek, Ortado u’nun huzur ve sükûnu için çok önemli bir konuya parmak
basmı tır.
Ziyaretin Türk basınına yansımalarına bakacak olursak; yüzyıllardır kesintilerle
sürdürülen dostluk ili kilerinin Atatürk ve ah Rıza Pehlevi zamanında, gerçek ve samimi
bir dostlu a büründü ü, tarihten alınan dersler ve dünyadaki hadiselerin neticesinde her iki
ülkenin birle me ve dayanı maya do ru gitmesi gerekti i, neticede ran’ın güçlü bir
Türkiye’ye, Türkiye’nin de güçlü bir ran’a ihtiyacı oldu u önemle belirtilmektedir1204.
4.1.6. Eisenhower Doktrini
1955 sonrasında Mısır’ın Do u Blo u’na yakınla ması sürüyordu. Eylül 1955’te
Çekoslovakya ile bir silah alım sözle mesi imzaladı. Mayıs 1956’da Çin Halk
Cumhuriyetiyle diplomatik ili ki kurdu ve Nasır, A ustos’ta Moskova’yı ziyaret edece ini
açıkladı. Bunun üzerine, 15 Temmuz 1956’da ABD, Mısır’a Asuan barajının yapımı için
söz verdi i yardımı yapmayaca ını bildirdi. ngiltere ve Dünya Bankası da ABD’yi
izlediler. Mısır’ın tepkisi sert oldu ve 26 Temmuzda Süvey Kanalı’nı millile tirdi ini
açıkladı. Mısır’ın açıklamasından üç gün sonra ngiltere, ABD ve Fransa 16 A ustosta
Londra’da bir konferans toplanması kararını aldılar. Konferansa, Süvey Kanalı’ndan
geçi i düzenleyen 1888
1204
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yararlanan ülkeler ça rıldı1205. Sorunu çözmek için toplanan Londra Konferansı ve
BM’den bir i çıkmadı. 16 Ekim’de ngiltere Ba bakanı Anthony Eden Paris’e gitti ve
kanal bölgesine ortak saldırı kararı burada alındı. Bu gizli görü melere srail de katıldı.
Saldırı hukuksal bir çerçeve içine alınmak istendi inden,

srail’in saldırısından

yararlanılacak ve sava anları birbirinden ayırmak ve Arap- srail çatı masında kanal
bölgesine verilebilecek maddi zararları engellemek için, ngiltere ve Fransa ortak harekâta
giri eceklerdi1206. Mısır’a saldırı günü 29 Ekim olarak belirtilmi ti. Bu tarih belirlenirken
büyük ihtimalle iki sebep göze alınmı tı: ABD’nin ba kanlık seçimleriyle, SSCB’nin de
Macaristan’da komünist rejime kar ı isyanla me gul olmaları1207. srail, iki Avrupa devleti
ile vardı ı anlayı birli inden sonra, 29 Ekim 1956 tarihinde Sina Yarımadası’nı i gal
etmeye ba ladı. Nasır, ngiltere ve Fransa’nın, çatı maların sona erdirilmesi yolundaki
ültimatomunu reddedince, bu iki devlet Mısır’a kar ı hava saldırısına giri tiler ve 5
Kasım’da hava saldırısı yerini hava indirme harekâtına bıraktı. ABD ile SSCB, bu açık
saldırıya kar ı BM’de cephe aldılar. Bu alı ılmadık ortak baskı kar ısında Ba bakan Eden,
ate kes ilan edip 6 Kasım’da kuvvetlerinin geri çekildi ini açıkladı ve bunu Fransa’nın
aynı yöndeki davranı ı izledi. Geri çekilme i lemi Aralık ayında tamamlandı1208.
Ba dat Paktı ilk sıkıntıyı, 1956 Kasımında Süvey Harekâtı sırasında ya amı tır.1209
Di er Batılı ülkelerin Mısır’daki askeri harekâtları ele tirmelerinin yanı sıra, Ba dat
Paktı’nın Müslüman ülkeleri olan Irak ve Pakistan da ngiltere’nin Pakttan çıkarılması
önerisinde bulunmu lardır. 6 Kasım’da ate kesin ilan edilmesinin hemen ertesinde, Ba dat
Paktı ülkelerinin bir araya geldikleri Tahran Konferansı 7 Kasım’da ba ladı1210.
Menderes’in toplantıya katılmak için Tahran’a gidi i Türk basınına yansımı tır1211.
Tahran’da yapılan toplantı sonucunda, ngiltere hakkında alınan kararlar, 8 Kasım’da
ngiltere’nin Tahran Büyükelçisine iletilmi tir1212. Konuyla alakalı olarak London Press
Service’in 9 Kasım 1956 tarihli ve 1177 sayılı nüshasında; Tahran’da 7 Kasım’da yapılan
toplantı sonucu alınan kararlarla ilgili olarak, bir ngiliz Dı i leri sözcüsünün beyanatından
1205
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alıntı yapılmı tır. Buna göre ngilizler, Ba dat Paktı’nın di er üyelerinin endi elerinin
anlayı la kar ılandı ı, olu turulan te ebbüsü olumlu buldukları1213 ve yapılan tekliflerin
ngiliz hükümetinin görü leriyle ba da ır vaziyette oldu u bildirilmi tir. Davranı ları
Tahran bildirisinde istenenlerle tamamen ters oldu una göre, bu ngiliz açıklamasının,
Süvey olayları sonrası Arap devletlerini bütünüyle kaybettikten ba ka bir de Ba dat Paktı
devletlerini kaybetmemek endi esiyle yapıldı ını söylemek yanlı olmasa gerektir1214.
Tahran’da yapılan toplantıda, di er iki ülke temsilcisine fayda ve mahsurlarını
açıklayarak, ngiltere’nin Ba dat Paktı’ndan çıkarılmasını Ba bakan Menderes önlemi tir.
ngiltere Konferansa davet edilmedi i için, Ba bakan Menderes 10 Kasım’da stanbul’da
ngiltere Büyükelçisine Tahran Konferansı hakkında bilgi verdi. Menderes ngiltere’nin
konferansa davet edilmemesinin geçici oldu unu vurguladı. Tahran Konferansı Ba dat
Paktı’nın birli ini kurtarmı tı1215. Ardından Pakt 26 Kasım’da Ba dat’ta toplanmı ve
saldırıları kınamı tır. Böylece zor duruma girmi bulunan Irak’ın yanında görünerek
Filistin sorununda Arap tezini savunmu tur. Ayrıca Türkiye Araplara bir jest olarak
Telaviv’deki elçisini geri çekmi , orada sadece bir personelini bırakmı tır1216.
1956 Süvey bunalımının önemi, askeri olmaktan öteye siyasal ve simgeseldir. Bu
olay, eski emperyalistlerin dünya çapındaki rolünün sona erdi ini, artık dünya
politikasındaki ba rollerin Amerika Birle ik Devletleri ve Sovyetler Birli i tarafından
oynanaca ını göstermi tir1217.

te bu göstergelerden biri de Sovyetlerin Suriye

politikalarıydı. Bu dönemde Türkiye, giderek belirginle en Suriye-Sovyetler Birli i
yakınla masından endi e duymaya ba lamaktadır. Suriye yönetiminin Sovyet yardımı ile
yo un bir biçimde silahlanmaya yönelmesi, yine bu ülkenin ordusunda çok sayıda Sovyet
askeri danı manının görev yapıyor olması Ankara’da endi e ile izleniyor, Menderes
hükümeti bunları Sovyetler Birli i’nin bölgeye yönelik yayılmacı emellerinin bir kanıtı
olarak görüyordu. Sovyetler Birli i’nin bu ekilde yaptı ı askeri yardımlar neticesinde
bölgedeki etkisini arttırması kar ısında Menderes, dengeyi Ba dat Paktı’nın NATO ile
ba larını kuvvetlendirmede görüyordu. Bu çerçevede ABD, Ba dat Paktı ülkelerine
Sovyetler Birli i ve Suriye’den gelebilecek herhangi bir saldırı kar ısında bu ülkelerin
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yanında yer alaca ını açıkça dile getiriyordu. Böylece NATO ile Ba dat Paktı arasında,
ABD’nin Ba dat Paktına verdi i savunma güvencesi aracılı ıyla dolaylı bir ba

da

kurulmu oldu1218.
Süvey

Krizinin ardından,

ngiltere’nin bölgede kan kaybetmesinin yarattı ı

bo lu u do rudan doldurmaya karar veren ABD, Ortado u’ya yönelik yeni bir strateji
geli tirmi tir. Ba kan Eisenhower tarafından onaylanmak üzere 5 Ocak 1957’de kongreye
gönderilen bu politika daha sonra Eisenhower Doktrini adını almı tır. Bu geli me ABD’nin
Ortado u politikası açısından bir dönüm noktası olmu tur. Süvey Krizine kadar, ngiltere
ve kendine yakın bölge ülkeleri üzerinden politika yürütmeye çalı an ABD, ilk kez
bölgedeki ya amsal çıkarlarını açı a vurmu tur1219.
Amerikan Kongresi, yukarıda da belirtildi i gibi 1957 yılı ba ında sunulan bu
raporu, 9 Mart 1957 tarihinde kabul etti. Ba kanın kendi adını alan bu programa göre 1.
ABD Ortado u ülkelerinin ba ımsızlık ve toprak bütünlü ünü, kendi ulusal çıkarları ve
dünya barı ı için hayati olarak kabul etmekteydi, 2. Komünist ülkeler toplulu u tarafından
yapılacak saldırıya kar ı yardım isteyen herhangi bir devletin toprak bütünlü ünü ve
ba ımsızlı ını korumak maksadıyla, ABD silahlı kuvvetlerinin kullanılması, gerekli
yardımın sa lanması için, Kongre Amerikan Ba kanına yetki vermekteydi, 3. Doktrin
ayrıca, Ba kanın bu amaçla kullanabilece i 200 milyon dolarlık ödenek de ayırmaktaydı.
Kısaca Eisenhower Doktrini, on yıl önceki Truman Doktrini’nin tüm Ortado u’ya
yaygınla tırma çabası olarak de erlendirilebilir1220. Sovyetler Birli i’nin dura an
olamayan Ortado u politikası da, Eisenhower Doktrini’nin ilan edilmesinde etkili olan
faktörlerden biriydi. Stalin’in yerine geçen Sovyet liderleri, “barı içinde bir arada ya ama”
politikası ile komünist olsun olmasın her tür devlete yana makta ve ”ulusal burjuvazi” ile
i birli ine girmekteydi1221. ABD’nin bu algısına ra men, eski Rus diplomatlarından
Yevgeny Primakov1222,
Ortado u’da reel bir komünizm tehdidi bulunmamasına ra men
Washington’un
bunu
anlayamaması
gerçekçi
gelmemektedir.
Washington’un, yeterince güvenli istihbarat kaynakları varken SSCB’nin
Arap ülkelerinde komünist rejimler kurma niyetinde oldu u fikrine
1218
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kapılamazdı. Eisenhower Doktrini’nin antikomünist ambalajı, herhalde ilk
önce ABD’nin Arap dünyasındaki monar i müttefiklerinin sempatisini
kazanmaya yönelikti. in gerçe i, Eisenhower doktrininin ortaya çıkma
ko ulları ve bildirimin ardından ba vurulan yol bakımından Ortado u’da
Sovyetler Birli i’nin müttefiki, Abdülnasır’ın ve onun Mısır’ının
etkisizle tirilmesine yöneliktir1223, diyerek Rusya’nın bu doktrini nasıl
gördü ünün ipuçlarını vermektedir.
Eisenhower Doktrini ile Ortado u ikiye ayrılmı tır. Bu planı kabul etti ini ilk ilan
eden, 6 Ocak’ta Lübnan olmu tur. Lübnan bu hareketiyle, imdiye kadar takip etti i
tarafsızlık politikasını terk etmi oluyordu1224. Ardından, 19-20 Ocak’ta, Ba dat Paktı’nın
dört bölgesel devletinin Ba bakanları Ankara’da toplanmı lar ve 21 Ocak’ta yayınlanan
ortak tebli e göre, “Ortado u’yla ilgili olan Eisenhower Planının komünist tecavüzün ve
yıkıcı faaliyetlerinin Ortado u memleketleri için arzetti i tehlikeyi teslim etmekte olmasını
memnunniyetle kaydetmi ler ve tamamen desteklemi lerdir.” Bu dört devletin gösterdiklei
memnuniyet, Pakt’ın di er üyesi olan ngiltere tarafından payla ılmamı tır1225.
Buna kar ılık, ilk iddetli tepki Mısır’dan gelmi tir. Arkasından Suriye bu tepkiye
katılmı ve bu iki devleti Ürdün ve Suudi Arabistan izlemi tir. Çok geçmeden Suudi
Arabistan tutum de i tirerek, doktrini müspet buldu unu bildirmi tir. Bu geli melere
Sovyetler Birli i de tepki göstermekte gecikmemi tir. Sovyetler Birli i’nin 7 Ocak’ta
yayınladı ı resmi açıklamada, Eisenhower Doktrini için “bölge ülkelerini ABD baskısı
altına alma amacını güden bir araç, Amerikan tekelci ekonomik düzeninin bölge düzenine
kaba bir müdahalesi” olarak nitelemi lerdir1226.
Sonuç olarak, kinci Dünya Sava ı sonrası Ortado u panoraması, 1940’ların
sonunda srail olgusu ile süslendikten ba ka, 1950’lerin ba larında Arap milliyetçili inin
anti-emperyalist canlanı ı ile bezeniyor. 1950’lerin sonunda ise bölgenin kaderinde yüz
yıldır dolaylı, kırk yıldır do rudan rol oynayan iki eski dünyalı emperyalist güç, ngiltere
ve Fransa’nın yerini kinci Dünya Sava ı’nın yarattı ı gerçek, iki süper devlet Amerika
Birle ik Devletleri ve Sovyetler Birli i’nin almasıyla tamamlanıyordu1227.
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4.1.7 CENTO (Merkezi Antla ma Örgütü)
Eisenhower Doktrini Amerika’nın Ortado u’daki politikasını canlandırmı tı. Buna
kar ılık, Mısır ve Suriye’nin 1950’li yılların ortalarından itibaren Sovyetler Birli i ile sıkı
askeri ve ekonomik ili kilere girmeleri, Sovyetler Birli i’nin bölgede daha etkin olmasını
sa lamı tı. Amerika’nın Ba dat Paktı’nı, Türkiye’nin liderli inde olarak, ba ından beri
desteklemesi, ABD’nin Ortado u’ya gittikçe artan ilgisini gösteriyordu. ki büyük süper
güç kendi çıkarlarını korumak için bölgedeki olaylara de i ik

ekilde müdahale

ediyorlardı. ki ülkenin aralarındaki bu çıkar anla mazlı ı aynı zamanda Türkiye, Irak,
Ürdün ve Lübnan gibi Batı yanlısı ülkeler ile Mısır ve Suriye gibi Sovyet yanlısı ülkeler
arasındaki anla mazlıkları da arttırıyordu. Bu durum 1957-1958 yıllarında Ortado u’da
sadece bir dizi krize yol açmakla kalmayıp, aksine bölgede bir takım çatı malara da yol
açmı tır1228.
Bu çatı malardan biri de hemen burnumuzun dibinde Suriye ile ya anmak üzereydi.
Türkiye Ba dat Paktı sayesinde do uda ran sınırını ve güneydo uda da Irak sınırını
koruma altına almı görünüyordu. Suriye’nin Ba dat Paktı’na bir ekilde dâhil edilmesi,
Türkiye’nin güney sınırını da güvence altına alması demekti. Buna ra men Suriye, pakta
üye olmadı ı gibi Mısır’ın yanında da yer aldı1229. Üstelik bir de Suriye’nin, Sovyetler
Birli i ile 1957 A ustos’unda imzaladı ı anla malar sonucu Sovyetlerin, Suriye’ye be yüz
milyon dolarlık ekonomik ve askeri yardım yapmayı kabul etmesi, Türk Hükümeti’nin,
Suriye’yi Ortado u’daki mevcut rejimleri devirmeyi amaçlayan yer altı faaliyetlerinin
silahlı merkezi olarak görmesine ve

am’da iktidarda bulunan Baas Partisi’nin de

komünist bir cephe olarak algılamasına sebep oldu1230. Bu arada 1957 yazındaki Amerikan
politikası, Suriye Hükümetini gizli gizli devirmeye çalı tı ı izlenimi vermektedir. kinci
olarak, ABD Suriye’ye kom u Arap ülkelerine ve özellikle Ürdün’e silah yardımı yapmaya
ba lamı tı. Üçüncü olarak, 6. Filoya ba lı deniz devriye birlikleri, sık sık Suriye
açıklarında görünmeye ba lamı tı1231. Türkiye ise, bir yandan ihtiyatları silâh altına
ça ırarak, bir yandan da Suriye sınırları yakınında askeri manevralar düzenleyerek,
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Suriye’yi el altından uyarıyordu. Zira imdi Türkiye, yıllardır kuzeyden hissetti i baskıyı,
aynı zamanda güneyden de hissetmek durumunda kalıyordu1232.
Sovyetler Birli i ile Türkiye arasında, Suriye sebebiyle nota teatisi sürerken, Suriye
konuyu Birle mi

Milletler Genel Kuruluna ta ımı tır1233. Suriye’nin bu hareketi,

Ankara’da tedirginlik yarattı. Bu a amada ilginç olan, Ba dat Paktı üyeleri, Arap
Ortado u’sunun Krallık ttifakı da dâhil bütün devletlerin Türkiye’yi yalnız bırakmaları,
hatta kar ı tutum takınmalarıdır. Lübnan, Irak ve Ürdün bir saldırı halinde Türkiye ile
sava acaklarını dahi söylemektedirler1234. Artan gerilim seviyesi nedeniyle, iki ülke
arasında arabuluculu a soyunan Suudi Arabistan Kralı Hüseyin’in konuya bakı ı da
de i ti. Suriye’ye yapılan bir saldırıyı tüm Arap ülkelerine yapılmı sayaca ını açıklayan
Kral Hüseyin Suriye’nin politikalarını desteklemeye ba ladı. Mısır ise duruma daha farklı
bir yönden yakla tı ve Suriye ile yaptıkları savunma antla masını bahane ederek Lazkiye
limanına Mısır askeri gönderdi1235. Bundan bir ay sonra, Mısır Milli Meclis’inden kırk
ki ilik bir grup Suriye’yi ziyaret etmi ve yapılan görü meler sonunda, Mısır ve Suriye
hükümetlerine bu iki ülke arasında bir federal birlik kurma ça rısında bulunulmasına karar
verilmi tir1236.
1957 Krizi’nden Nasır’ın beklentisi neydi? BM’deki Suriye görü meleri sırasında
Mısır temsilcisi, Genel Sekreter Dag Hammarskjold’a, “Moskova’nın burada Suriye’yi
yönlendirmesi

herhalde

bizimle

Amerikalıları

sınırlı

i birli inin

zorunlulu una

uyandırmı tır” demi ti. Daha önemlisi Nasır, bir sırda ı aracılı ıyla ABD’ye 11 Aralık
1957’de u mesajı göndermi ti: “…Elinizi üç ay Suriye’den uzak tutun, sizi ülkedeki
komünistlerden (onları kahramanla tırmadan) kurtarayım… Biz de Suriye’de komünist
olmayan istikrarlı bir hükümet kurulmasından yanayız.” Nasır’ın politikaları neticesinde
yakla ık iki ay içerisinde Birle ik Arap Cumhuriyeti kurulur ve ülke içerisindeki
komünistler Moskova’ya dönmek zorunda kalırlar. Eisenhower’ın dı ladı ı Nasır, Zümrütü Anka ku u gibi küllerinden kendini yaratmak hırsıyla Washington nezdinde rövan ı
almı görünmektedir. ABD, Ortado u’ya komünizmi sokmak istemiyordu, bunun için de
Nasır’ı muhatap almak mecburiyetinde oldu unu anlamak üzereydi. SSCB’yi Arap
Ortado u’suna sokabilen Nasır, çıkartmayı da bildi ini ispatlama çabasındadır. BAC,
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Kremlin’in Suriye’ye yayılmasını engelleyen yegâne set olmu tur. lginç olan, verilen
sinyalleri Washington’un okuması ve Mısır’la uzla mayı kabullenmesidir. Bu durumda,
ABD’nin Türkiye’nin Suriye sınırında yaptı ı yı ına ı neden çözmesini istedi i
anla ılmı tır1237. Türkiye kendi hesabına, Mısır ile Suriye arasındaki bu birle meyi,
Suriye’nin mutlak ekilde Rus nüfuzunda kalmasını önleyece i için olumlu kar ılamı ve
11 Mart 1958'de yeni devleti tanımı tır. Suriye-Türkiye krizi de bu tarihten sonra sona
ermi tir1238.
Ba dat Paktı’nın 27-30 Ocak 1958’de Ankara’daki toplantısına Süvey Krizi’nden
beri ilk kez

ngiltere de ça rılmı tı. Bu toplantıda özellikle askeri planlama ve

uygulamaları üzerinde durulmu tur1239.
Bunun haricinde, Ortado u’daki kırılma anlarından biri de Irak’ta, 1958 yılında
yapılan askeri darbedir. Irak, kinci Dünya Sava ı’nın sonundan 1958’e kadar, Ha imi
monar isinin kontrolü altında kalmı tır. Kral II. Faysal 1953’te re it olduysa da, tahtın
arkasındaki güç 1939’dan beri naip olan Prens Abdülilah’tı. Saray dı ında otuz yıldır güç
merkezinde olan Nuri Sait, siyasal süreci hala elinde tutuyor ve Irak’ın dı politikasına yön
veriyordu. Bu politikanın Batılı ve ngiliz yanlısı olması, Irak’ın 1955’te Ba dat Paktı’nı
imzalamasıyla simgele ti1240.
Irak ihtilali, Ba dat Radyosu’nun 14 Temmuz 1958 sabahı yayınladı ı bir tebli le
ö renilmi tir. Bu tebli e göre, “Allah’ın yardımı ve halkın deste i” ile Irak,
“emperyalistlerin ba a getirdi i ve do ru yoldan ayrılmı

idareciler güruhunun

tahakkümünden” kurtarılmı tı. Aynı tebli de, halk ile ordu arasında tam bir birlik mevcut
olu u belirtiliyordu. Ayrıca bütün vatanda lar düzen ve disiplini muhafazaya davet
edildikten sonra, Irak’ta “milli birli i koruyacak, di er Arap devletleriyle karde lik ba ı
ihdas edecek ve Bandung Konferansı kararları ile Birle mi Milletler Antla masının bütün
kararlarına uygun ve Irak’ın her ekilde menfaatine olan bütün uluslararası taahhütlerine
sadık” bir Cumhuriyet idaresinin tesis edildi i bildirilmekteydi1241. Daha sonra alınan
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haberlerden, Irak Kralı II. Faysal’ın, Veliahd Prens Abdülilah’ın ve Ba bakan Nuri Sait
Pa a’nın öldürüldü ü anla ılmı tır1242.
Ba dat Paktı’nın Müslüman ülkelerinin ba bakanlarının yapaca ı bir toplantı için
liderler stanbul’a beklenirken Irak’taki darbe haberinin ula ması Türk Hükümeti’nde
büyük bir a kınlık yaratmı tır1243. Bu darbe, aynı zamanda bir gün sonra stanbul’da
yapılacak Müslüman Devlet Reisleri toplantısını da alt üst etti. Hükümet darbesiyle alakalı
olarak Türkiye,

ran ve Pakistan devlet reisleri, 14 Temmuz’da özel oturumla

toplanmı lardır. Toplantıya 15 Temmuz günü Çankaya Kö künde devam edilmi tir.
Kaynakların bildirdi ine göre toplantıda; Ba dat Paktı’nın durumu ve istikbali, Irak
hadiseleri ve Lübnan’daki karı ıklıklar ile Kıbrıs meselesi üzerinde durulmu tur. 14-17
Temmuz 1958 tarihleri arasında yapılan toplantının sonucunda yayınlanan tebli de
Irak’taki hadiseler kınanmı tır1244.
Ba bakan Menderes’in Irak’taki darbeye ilk tepkisi, Türk birliklerini hemen Irak’a
göndererek, Arap liderleri arasındaki en yakın dostuna yardım edip, onun rejimini yeniden
restore etme dü üncesi idi1245. Ardından Eisenhower’a ba vurmayı dü ündü. Doktrine
sahip çıkmanın tam zamanıydı. Amerika’dan “itidal” telkini gelince Türkiye tek ba ına
karar alabilir miydi? Menderes, Ba dat Paktı’nı kendi mühendislik eseri olarak görüyordu.
E er bu pakt varsa o zaman gereken yapılmalıydı. Yapılamazsa inandırıcılı ını yitirmez
miydi? Çırpınarak korudu u bu eserin “kâ ıttan kaplan” haline dü ürülmesine müsaade
edemezdi. Ortado u’da “a abey” konumuna geldiyse, bu onun için onur meselesiydi.
Ankara’dan gelen sinyalleri okuyan Washington ve Londra telkini bırakmı , baskıya
müracaat etmi lerdi. Batılılar, Sovyet reaksiyonunu dikkate alarak, Türkiye’nin kendilerini
“lüzumsuz” bir düelloya sürüklemesini istemiyorlardı. Washington’da toplanan ABD ve
ngiltere

Dı i leri

Bakanları,

durum

de erlendirmesi

yaparken,

Ankara’ya

endi elenmemesini, Irak’taki rejimi CIA yoluyla devirmenin daha “yumu ak” bir tepkiye
yol açaca ını ifade ederek avutmaya çalı tılar1246. Fakat yine de Ba dat Paktı üyeleri
arasında yeni rejimi tanımamakta direnen tek ülke Türkiye olmu tur. Darbenin hemen
ardından Ürdün Kralı Hüseyin, Ürdün-Irak Federasyonu’nun ba kanlı ını üstlendi ini
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bildirmi tir. Türkiye de buna istinaden bu federasyonun sürdü ü tezini desteklemi ve
federasyonun ba kanlı ını Ürdün Kralı Hüseyin’in sürdürdü ünde ısrar etmi tir1247.
Bu ısrarlara ra men Türkiye’nin Irak’a müdahalesi mümkün olmamı tı, çünkü hem
ABD ve ngiltere hem de Türkiye’deki muhalefet ile aydınlar, böyle bir müdahaleye
iddetle kar ı çıkmı lardı. Gerçekle tirilen darbe nedeniyle, Türkiye ile Sovyetler Birli i
arasındaki ili kiler bir kez daha gerginle ti ve Khuruschev, Irak’ta var olan durumu
de i tirecek her türlü giri imde Türkiye’ye askeri olarak kar ılık verece ini açıkladı.
Türkiye 22 Temmuz’da Sovyetler Birli i’nin bu sert çıkı ına ılımlı bir yanıt vermek
zorunda kaldı1248.
ABD ise, Irak’taki devrime benzer bir durumun tüm Arap devletlerinin ba ına
gelmesinden endi elenerek, deniz piyadelerini Lübnan’a çıkardı. Ayrıca Hava Saldırı
Grubu Batı Avrupa’dan Adana’ya getirildi ve ngiliz para ütçü birlikleri karı ıklıklardan
korkan Ürdün Kralı’nın daveti üzerine Amman’a indi1249.
Sovyetler Birli i ile Türkiye arasında olu an gerginlik nedeniyle ABD Dı i leri
Bakanı Dulles, önceli i üzerine alarak Türkiye, ran ve Pakistan’a, Kafkaslardan Hayber
geçidine kadar olan 3000 millik sınır hattını savunma garantisini verdi. Bu andan sonra
Sovyetlerin yumu amasında, Batı’nın Irak’a bir müdahale ihtimalinin zayıflaması ile
birlikte, Sovyetler Birli i ile Çin arasında ya anan görü ayrılıkları da sebep olmu tur1250.
Bu tutum de i ikli i ile uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti, Londra’da yapılan Ba dat
Paktı Bakanlar Konseyi toplantısından sonra, 31 Temmuz 1958 tarihinde yeni Irak
hükümetini tanımak zorunda kalmı tır1251.
Nuri El-Sait’in iktidardan kanlı bir darbe ile dü ürülmesi, Menderes’i Türkiye’de
de böyle bir darbe olabilme ihtimali yüzünden endi elendiriyordu1252. Aynı ekilde ran’da
ya anan bir takım iç karı ıklıklar ve Irak’ta ya anan darbe ile Krallık idaresinin kaldırılarak
yerine Cumhuriyetin ilan edilmesi, Rıza

ah’ı da haklı olarak bir endi eye sevk

etmi tir1253.
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Yeni Irak rejimi duruma hâkim olduktan ve yeni Ba dat idaresinin sanıldı ı gibi
Abdülnasır’ın emrinde de il, fakat Batı ile dostluk ba ları kurma azminde olduklarını
beyan ettiklerinden dolayı imdi de Irak’ın Ba dat Paktı içinde kalıp kalmayaca ı merak
konusu olmaya ba lamı tır1254. Irak, darbenin hemen ardından Ba dat Paktı’ndan
ayrılaca ını açıklamamakla birlikte bu pakta çok da sıcak bakmadı ını hissettirmi ti. Dı
politik tercihleri açısından ba lantısızlık politikasına daha yakın duruyordu1255. Bu yüzden
Irak, Ba dat Paktı Bakanlar Konseyi’nin 28-29 Temmuz tarihlerinde Londra’da, Birle ik
Amerika

Dı i leri

Bakanı

Dulles’in

i tirakiyle

yaptıkları

toplantıya

temsilci

göndermemi tir1256. 23 Ekim 1958’de Ba dat Paktı Konseyi mevcut durum nedeniyle ve
Paktın faaliyetlerinin devamını sa lamak amacıyla merkezin geçici olarak Ankara’ya
ta ındı ını açıkladı. Irak 26 Ocak 1959’da Karaçi’de yapılan toplantıya katılmadı ı gibi,
24 Mart 1959’da Ba dat Paktı’ndan çekildi ini açıkladı. General Kasım verdi i demeçte,
“askeri ve saldırgan bir pakta üye olmanın Irak’ın tarafsızlı ıyla ba da madı ını” bildirdi.
Böylece Paktın Arap dünyasıyla olan tek ba ı da kopmu oldu. 21 A ustos 1959’da
yapılan bir açıklamayla Ba dat Paktı’nın adı CENTO olarak de i tirildi. Çünkü te kilatın
ismi NATO ve SEATO arasında yer almı olmasından ötürü bu ekilde de i tirilmi tir1257.
CENTO üyesi ülkeler çok gecikmeden, 7–9 Ekim 1959 tarihleri arasında Washington’da
ABD Dı i leri Bakanı Christian Herter’in ba kanlı ında ilk toplantılarını yaptılar.
Toplantıda ABD, pakta tam üye olması için yapılan önerileri yine reddetti. Üye ülkeler,
Sovyet tehlikesinin varlı ını sürdürdü ü ve mücadele edilmesi gerekti i konusunda
mutabakata varıyordu. Bu gerçe in ı ı ında, Ba kan Eisenhower ve Yardımcısı Richard
Nixon, üye ülkelere tekrar Amerikan deste i ile ilgili güvence verdiler1258.
Ba dat Paktı gibi CENTO’nun da, NATO benzeri merkezi askeri komuta
yapılandırması yoktu ve üyelerinden birine kar ı saldırı durumunda kar ılıklı yardım sözü
üzerine kurulu bir örgüt olmanın ötesine geçemedi. Ortado ulu üyeleri açısından
CENTO’nun de eri, bunlara ABD’den silah ile mali yardım almada yapısal mekanizmalar
sa lanmasından ileri geliyordu. Üye devletlerin co rafi olarak birbirinden uzak yerlerde
bulunmaları ve bunların aralarındaki farklılıklar CENTO’nun savunma örgütü olarak etkin
bir güç olmasını engellemekteydi. Türkiye’nin Kara Kuvvetleri’nin dörtte üçünün
1254
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NATO’ya ayrılmı olması nedeniyle, güçsüz olan ran’a gerçekle tirilecek bir Sovyet
saldırısına kar ı durmak üzere ayırabilece i gücü çok az olacaktı. Öte yandan, Pakistan’ın
üyeli inin de fazla bir anlamı yoktu, çünkü bu devletin ba lıca kaygısı, Hindistan’a kar ı
ABD’nin askeri yardımını ve diplomatik deste ini sa lamaktı. Ayrıca Pakistan’ın,
Ortado u’daki askeri hareketlere katılmada fazla çıkarı ya da gücü bulunmamaktaydı1259.
1958 Darbesiyle yönetimi de i erek Ba dat Paktı’ndan ayrılan Irak’ın Rusya’ya
yakla ma ihtimali, Türkiye, ran ve Pakistan için bir korku vesilesi olmaya ba lamı tı. ran,
Irak’tan gelme ihtimali olan bir saldırıdan endi elenmeye ba lamı tı. Aynı zamanda
komünist destekli bir Kürt ayaklanması ihtimalini de göz ardı etmiyordu. Türkiye’nin
NATO üyeli i, Pakistan’ın SEATO üyeli i bulunmasına ra men

ran’ın böyle bir

güvencesi yoktu. Bunu fırsat bilen Moskova ran’a diplomatik kampanya ba latır. Amacı,
ran’ın Ba dat Paktı’ndan ayrılmasını sa lamaktır. Rusya’nın baskıları sonucu ran,
saldırmazlık anla ması imzalamak maksadıyla görü melere ba lar. ran’ın amacı Ba dat
Paktı’nda kalarak ABD’den ve bu ekilde oyalayarak da Rusya’dan ekonomik ve askeri
yardım alabilmektir. Rusya ile görü meler iyi giderken, 1959 ubat’ında ABD, Türkiye,
Pakistan ve Batı Almanya, ah’a bir teklifte bulunurlar. ah bunun üzerine geri adım atar.
ABD, Türkiye, ran ve Pakistan’la ayrı ayrı görü meye ba lar1260. ran, nihayetinde
amacına ula arak 1959 yılında Amerika ile askeri yardımların arttırılmasını ve kendisine
yönelik olası bir saldırı durumunda toprak bütünlü ünün ve ba ımsızlı ının korunmasını
güvence altına alacak bir savunma anla ması imzalamı tır1261.
Amerika’nın tam da bu süreçte Ortado u’daki savunmasını büyük ölçüde
Türkiye’den ran’a kaydırma noktasında anlayı de i ikli ine gitti inin altı çizilmelidir.
Bu anlayı de i ikli inde, güçlü ve çeki meli muhaliflerin bulundu u bir parlamentoya
sahip olan Türkiye’nin aksine, monar i ile idare edilen bir ran, gerek iç muhalefeti kontrol
altında tutabilmesi, gerekse de sahip oldu u petrol gelirleri sebebiyle Birle ik Devletlerin
gözünde hem siyasi-ekonomik istikrar hem de önemli bir silah pazarı olma potansiyeline
sahip bir ülke olarak algılanmı tır1262.

te bu anlayı de i ikli inin etkisiyle ABD, daha

sonraları Ba kan Yardımcısı Nixon’un da vasıtasıyla, Ortado u politikasında, ran ve
Suudi Arabistan’a dayanarak iki ayaklı bir düzenlemeye gidecektir. Suudi Arabistan petrol
rezervleri dolayısıyla ekonomik denetimi ve eriatçı yapısıyla Müslümanlara kar ı kültürel
1259
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ve ideolojik saldırı üssü olarak çalı acak, ran ise, i in askeri boyutunu üstlenecekti1263.
Fakat Suudi Arabistan’ın çekinceleri ve ran’ın jeostratejik konumu, ABD’nin daha
sonraları tek bir aya a dayanmasına yol açacaktı. Bu dönemden sonra ABD’nin körfezde
jandarmalı ını yapan ran, ABD’nin en önemli silah alıcılarından biri olacaktır1264.
Bu arada 19 Aralık 1959’da yapılacak olan Paris Konferansına katılacak olan
Eisenhower, Türkiye’nin de aralarında bulundu u on ülkeyi ziyaret edecekti. Bu kapsamda
6 Aralık 1959 saat 15.00’te Esenbo a Havaalanına indi. Celal Bayar’ın önderli inde
kalabalık bir grup tarafından kar ılandı. Havaalanında yapılan basın toplantısının ardından
Ankara’ya hareket edildi. Halk tarafından muhte em bir

ekilde kar ılandı. Ankara

Üniversitesi’nde fahri doktora unvanı verilmesi ve Anıtkabir ziyaretinden sonra saat
18.00’de Çankaya Kö kü’nde görü melere geçildi. ABD’nin CENTO’ya katılması ve
askeri yardımlar ön plana çıktı. Türkiye’de 17 saat kalan ke, 7 Aralık 1959 saat 08.10’da
Ankara’dan ayrıldı. Gezinin ardından Türkiye ABD’den hibe ve mali yardım almayı
ba ardı fakat mali yardımlar beklentiyi kar ılamamı tı1265. Bu ziyaretin ardından Dünya’da
meydana gelen bir takım anlayı

de i ikliklerine istinaden Mümtaz Soysal, Forum

Dergisi’nin 15 Aralık 1959 tarihli sayısında “ABD’nin Dı Siyasetindeki De i meler ve
Türkiye” ba lıklı bir yazı kaleme aldı. Bu yazıda, Dünyadaki anlayı de i ikli ine dikkat
çekiliyor ve Eisenhower’ın Asya, Avrupa ve Ankara gezisinin, Türkiye tarafından yanlı
yorumlanarak eski anlayı ın sürdürülmesinin hata olaca ına de iniliyordu. Soysal’ın
yazısında, komünizm tehdidine kar ı Batı ile bir ittifak aramanın Türkiye açısından eski
hataların devamında ısrar etmek anlamına gelece ini ve bu anlayı la Türkiye’nin
farklıla an So uk Sava politikalarına ayak uyduramayarak kendini zor duruma sokaca ını
belirtir. Ona göre, barı için beraber ya ama stratejisinin geli tirilip dı politikada çok
taraflı ili kilerin geli tirilmesi gereklidir1266.
Türkiye’de bu tür tartı malar ya anırken ve hükümet dı
de i ikliklere

hazırlanırken,

zamanın

Rus

idarecileri

de

politikasında bazı

Türkiye

ile

ili kileri

normalle tirmek adına, Türkiye’ye ılımlı mesajlar vermektedirler. Bunlardan biri de; 1959
sonuna do ru, Kru çev’in Yüksek uradaki konu masında, “Türkiye yardım alabilmek için
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topra ında üsler kurulmasına razı olmu tur, Türkiye NATO'nun ve CENTO'nun azasıdır,
bu suretle silâh deposu haline getirilmi tir, Rusya, Atatürk zamanında geli tirilen ili kilere
dayalı dostlu u canlandırmak istemektedir, fakat te ebbüslerimiz netice vermemi tir”,
eklinde vermeye çalı tı ı mesajdır. Bu ekilde verilmeye çalı ılan mesajların bir sonucu
olarak, 1959 Aralık ayında Sa lık Bakanı Lütfi Kırdar, bir heyetle Rusya'ya gitmi tir. 1960
baharında münasebetlerin daha da yakınla tı ını ve Türk Ba bakanı Menderes'in Rusya'yı
ziyaret etmesi kararı alındı ını bilmekteyiz1267.
Lakin bu karardan, ABD gibi CENTO müttefiki ran ve Pakistan da henüz haberdar
edilmemi ti. Burada ran’ın konumu çok önemliydi. Moskova ziyaretine ba ka anlamlar
yükleyebilir endi esiyle Dı i leri Bakanı Zorlu,

ah’ın bir an evvel bilgilendirilmesini

istedi. Bu arada Türkiye’nin ran büyükelçisi görevden alınmı , yerine Mahmut Dikerdem
atanmı tı. Güven mektubunu sunma prosedürü zaman alaca ı için Zorlu, Dikerdem’in
ah’tan özel randevu talep ederek, Moskova’ya Ba bakan düzeyinde yapılacak ziyaretin
nedenlerini ah’a aktarmasını istedi. Zorlu’nun endi elendi i nokta, ah’ın bu ziyaretle
ilgili konuyu ba ka kaynaklardan edinmesi durumunda zor duruma dü ülecek olmasıydı.
Lakin Zorlu, durumun aciliyetine binaen Dı
sıfatıyla

ah’a gönderdi ve

leri Genel Sekreteri Selim Sarper’i özel elçi

ah’a Menderes’in Moskova ziyaretinin özel bir amacının

olmadı ını anlatmasını istedi. Sarper’in açıklamaları

ah’ı tatmin etmedi. Bu konuları

Menderes’in kendisiyle bizzat görü mek istese de bu bulu ma en erken Tahran’da
toplanacak olan CENTO Konferansı’nın tarihi olan 26 Nisan 1960’ta olabilirdi. Bu arada
Dikerdem’in niyet mektubunu sunma töreninde

ah, Dı i leri Bakanı Abbas’la birlikte

Büyükelçi’yi sıkı tırdılar fakat cevaplardan tatmin olmadılar. 27-30 Nisan tarihlerinde
Tahran’da gerçekle en CENTO Bakanlar Konseyi toplantısına Menderes’in katılamaması
ah’a yapılacak açıklama i ini Zorlu’ya bıraktı. Zorlu’nun kaçamak cevapları

ah’ı

Türkiye’nin oyununa gelme tehlikesine inandırdı. E er Türkler kendisinden önce
Sovyetlerle ili kilerine yeni bir düzen verirlerse, treni kaçırmı olabilirdi. Türkler ABD’ye,
Menderes’in Moskova ziyaretini danı tıklarında engelleneceklerini biliyorlardı. Kısa bir
süre içerisinde bildirilmesine ra men, ABD kendi inisiyatifi dı ında Türkiye’nin dı
politika noktasında yeni arayı lar içine girmesini,

ran gibi di er ülkelerin de

izleyebilece inden dolayı endi e duydu. Bu ABD’nin Ortado u siyasetinde ciddi sorunlar
do urabilirdi. Neticede Ortado u’da güçlü bir ABD kar ıtlı ı vardı.

1267

Kamuran Gürün, a.g.e, s. 202.

ah da bunlara

237
katılabilirdi. ABD bu olaya olumlu tepki vermesine ra men, daha sonra pek de serinkanlı
yakla madı ı ortaya çıkacaktı1268.
Irak’taki askeri darbeyi, Pakistan, Burma ve Sudan’daki darbeler takip etti. Bu
darbeler, bölgede siyasi huzursuzlu un bula ıcı oldu unu gösteriyordu. Ba bakan
Menderes, bu askeri darbelerin “psikolojik etkilerinden” çok büyük a kınlı a u ramı tı.
Irak’taki darbenin üzerinden yakla ık iki yıl sonra modern Türk Cumhuriyeti’nin tarihinde
ilk askeri darbe 27 Mayıs 1960’ta yapılıyordu. Menderes Hükümeti’nin Ortado u’daki
“istikrar politikası” böylece kesintiye u ruyordu1269. ABD için bu kaotik ortamda bile
önemli olan Türkiye’de iktidarın kim oldu u de il, kendi küresel çıkarlarına ters
dü meyecek bir yapının mevcut bulunmasıydı. 27 Mayıs darbesi ile DP Dönemi sona erdi
ve iktidarı ele geçiren Milli Birlik Komitesi için de ayakta kalabilmenin yolu ABD ile
dostane ili ki kurmaktan geçmekteydi. NATO’ya ve CENTO’ya olan ba lılık en seri
vasıtayla deklare edildi1270.
Türkiye’deki darbe ran’la ili kileri kötü etkilemek bir yana, daha da olumlu bir
hava yarattı. Çünkü Ba bakan Adnan Menderes’in son aylarda Moskova’ya yakla ma
çabalarından endi e eden

ah, Milli Birlik Komitesinin (MBK) yaptı ı ilk açıklamada

NATO ve CENTO’ya kutsal kurumlarmı çasına ba lılı ını bildirmesinden memnunluk
duydu. Yeni rejime olan güvenini ve deste ini göstermek isteyen

ah, Avrupa’dan

ülkesine dönerken 29 Mayıs 1960’ta (darbeden sadece iki gün sonra) stanbul Ye ilköy
Havaalanında birkaç saat kalarak MBK üyelerinden bir kısmıyla görü tü. lerleyen
günlerde MBK ile

ah arasındaki ili kilerde, CENTO’nun askeri yeterlili i konusu

devamlı gündem maddesi olacaktır1271.
CENTO'nun bir savunma organizasyonu olarak ne yaptı ı sorulursa verilecek cevap
zordur, zira görünü te hiç bir ey yapmamı tır. Özel savunma tedbirlerinin ne olabilece i
konusunda hiç bir karar veya plân ortaya çıkarılmamı tır. Paktın gayesi, içinde bir
memleket ismi belirtilmemekle birlikte, Rusya'dan gelecek bir saldırıya kar ı koymak
oldu u için, Pakistan'ın, 1965 ve 1971 yıllarında, Hindistan’la yaptı ı iki sava ta CENTO
hareketsiz kalmı , hatta üstelik ABD ile ngiltere, Pakistan ve Hindistan'a silâh ve
malzeme vermeme politikası takip etmi lerdir. Özellikle 1971 sava ında Rusya, mevcut
1268
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Siyasî Dayanı ma Antla ması çerçevesinde Hindistan'a uçakla malzeme sevk ederken,
ABD ve ngiltere'nin bu ekilde davranı ı Pakistan'da son derece kötü bir etki yapmı , pakt
üyesi olmakla bir kazancı de il, kaybı oldu u kanaatini uyandırmı tır. Türkiye ve ran
kendi imkânları dairesinde ikili olarak Pakistan'a yardıma çalı mı lardır. Yukarıda
bahsedildi i gibi Türkiye’nin Rusya’ya yakla ma çabaları, Ortado u savunmasında
ABD’nin Türkiye yerine ran’a yaslanma dü üncesi, ran’ın kendine güvenini arttırmı , bu
da Pakt içinde i birli i imkânlarını kısıtlamı tır. Bu durumda CENTO, politik ve askerî
bakımdan ciddi bir mana ifade etmekten yava

yava uzakla mı , çe itli sebeplerle

bölgesel üyelerin ilgisinin azalması kaçınılmaz olmu tur1272.
Ayrıca evket Süreyya Aydemir’in CENTO ile ilgili cevapsız soruları, Türkiye ve
pakta üye ülkelerin dü tükleri durum açısından önemlidir. Aydemir;
imdi de, asıl u CENTO esasına dayandırılan ve ama kolektif bir
mahiyet arz etmeyen iki ana mukavele ve muhtevası üzerinde biraz
durmalıyız. Çünkü aslında ikili, fakat fiiliyatta tek taraflı, yani sadece bizi
ba layan bu anla malar hala yürürlüktedir. Hem tek bir ki inin, yani
Zorlu’nun imzasıyla. Ve hemen imzalandı ı anda yürürlü e girmek
suretiyle? Hâlbuki Amerika’ya ba lanılan bu taahhütlerde Amerika,
CENTO’ya üye dahi de ildir.
Bu CENTO antla maları, Ba dat ihtilalinden (1958) sonra sahneye
çıktı. Önce 28 Temmuz 1958’de Amerika, eski Ba dat Paktı’ndan arta kalan
ülkelerin temsilcilerini Londra’da toplayarak, bir Londra deklarasyonu
yayınladı. Bütün bunlar, adına Eisenhower doktrini denilen, tek taraflı bir
tasarrufa dayanıyordu. Londra deklarasyonu, Amerika’yı ba lamadan ve
hatta Amerika, üye dahi olmadan, Amerika’nın, bu tebli i yayınlayan
devletlerle, “güvenlik ve savunma” i birli i yapaca ını açıklıyordu. lk i ,
Ba dat Paktı’ndan arta kalan ülkeleri, umumi bir isim altında, ekli bir
ittifaka götürmek oldu. te bunun adına CENTO, yani Merkezi Antla ma
Te kilatı dediler.
Gene bu antla maya göre Amerika, bu antla maya dâhil devletlerle,
ayrı ayrı ikili antla malar yapacaktı. Bu ikili antla maları Pakistan, ran ve
Türkiye ile Amerika Dı i leri Bakanı imzalayacaktı. Ve Bakan Dulles’in
attı ı imza, ABD Anayasası’na göre, Amerika Reisicumhuru’nun imzası ve
Kongre’nin taahhüdü manasına gelmeyece i için, bu ikili antla malar,
gerçekte tek taraflı taahhütler oluyordu. Amerika’nın taahhüt etti i sadece
kendisi karar verirken “durumu dikkatle mütalaa etmekten” ibaretti. Takdir
hakkıysa, Amerika’ya aitti1273!...
diyerek, hem ülkemizin ve hem de pakta üye ülkelerin ABD’nin Ortado u’daki ta eronları
konumuna geldiklerine dikkat çekmektedir.
1272
1273

Kamuran Gürün, a.g.e., ss. 361-362.
evket Süreyya Aydemir, 1984, a.g.e., ss. 297-298.

239
Nihayetinde ABD, olu turmu oldu u düzeneklerle Ortado u’yu, özellikle Sovyet
Rusya’yı adres göstererek, birle tirmek yerine parçalamı ve etkileri bu günlere kadar
uzayan sorunlar yuma ı haline getirmi tir.
4.2. CENTO Ba lamında Türkiye- ran li kileri
CENTO’nun üç bölge ülkesi olan Türkiye, ran ve Pakistan arasında, ekonomik ve
kültürel i birli i geli tirme ile ilgili çalı malar, 1964 yılının Nisan ayında Washington’da
yapılan Bakanlar Konseyi toplantısında bu ülkelerin Dı i leri Bakanlarınca ele alınmı tır.
Bu toplantıdan bir kaç ay sonra, Kalkınma için Bölgesel

birli i (Regional Cooperation

for Development-RCD) adlı bir örgütün kurulu belgesi, 21 Temmuz 1964’te stanbul’da,
üç devletin Ba bakanları’nca Ortak Bildirge olarak yayımlanmı tır. Parlamento onayına
gerek olmadı ından Bildirge derhal yürürlü e girmi tir1274.
CENTO’nun bünyesinde bulunan Ekonomik Komite bölgedeki üç üye ülkenin
beklentilerini kar ılamadı ı için, RCD’nin kurulması dü üncesi hâsıl olmu tur. Örgütün
merkezi Tahran’dadır. Bir yürütme organı ve ona ba lı bir sekretarya ve çe itli çalı ma
gurupları mevcuttur. 1985 yılında di er ülkelerin de katılımıyla, Tahran’da alınan bir
kararla, adı Ekonomik

birli i Örgütü (Economic Cooperation Organization-ECO)

olmu tur. Ancak yeni örgütün çalı maları sınırlı kalmı tır1275.
Nihayetinde yakla ık yirmi yıl varlı ını sürdüren Merkezî Antla ma Te kilâtı
(CENTO), üye ülkelerle ilgili çe itli bölgesel problemlerin çözümünde rol oynamak
istemi se de, fazla bir katkıda bulunamamı tır. 1960-1970 yılları arasındaki on yıllık
dönemde, ekonomi, ula tırma, alt yapı yatırımları, e itim, bankacılık, sa lık, finansman,
tarım ve hayvancılık, teknik i birli i, turizm, ticaret ve sanayi gibi alanlarda ülkeler arası
ortak politikalar ve çözümler üretmeye gayret gösteren te kilâtın nispeten daha ba arılı
oldu u söylenebilir. O dönemde hazırlanan bir ekonomik kalkınma programı dâhilinde
Türkiye, ran ve Pakistan arasında özellikle kara ve demiryolu ula ımı ile haberle me
alanlarında çe itli projeler uygulamaya konulmu tur. Bunlardan Türkiye- ran-Pakistan
demiryolu ve karayolu ba lantılarının iyile tirilmesi, Trabzon ve skenderun limanlarında
kapasite arttırılması ve Karaçi-Kirman, Lasbela-Benderabbas karayolu projelerinin hayata
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geçirilmesi gibi bazı projeler ba arılmı , ayrıca slamabad, Tahran ve Ankara’yı birbirine
ba layan daimî nitelikte bir askerî haberle me sistemi dahi kurulabilmi tir1276.
4.2.1. CENTO Kapsamında Karayolu Çalı maları
CENTO, üç bölge ülkesinin karayollarını geli tirerek ve yeni yollar in a etmek
suretiyle, ülkeleri gerek güneyde, gerekse kuzeyde tüm iklimsel ko ullara dayanıklı
karayollarıyla ba lamayı da amaçlamı tır. Karayolları konusunda ngiltere ve ABD yine
maddi yardım yapmı tır ki, bunlar yolların yapımında oldukça önemli rol oynamı tır.
Türkiye- ran arasındaki karayolu yapımında ngiltere ran’a 154 bin dolar tutarında yol
in aat makineleri vermi tir. Bunun haricinde iki kez daha 280 bin dolar yardım sa lamı tır.
Türkiye ise kendi adına 2,2 milyon dolar harcamı , ABD ise Türkiye’ye 1,34 milyon dolar
yardımda bulunmu tur. Pakistan ve ran’ı ba layacak farklı güzergâhlardan geçen ba ka
bir karayolu projesi daha faaliyete geçirilmi tir ki, ngiltere bu proje için 980 bin dolar
harcamı tır. Zencan’dan ba layan ve Hakkâri, Cizre üzerinden Akdeniz’deki skenderun
Limanına ula acak karayolunun 1967 yılında bitirilmesi hedeflenmi tir.
Merkezi Antla ma Örgütü (CENTO) bölge ülkelerini karayolları a ı ile birbirine
ba lamak amacıyla uyguladı ı projenin bir bölümünü de, Kerman’dan ba layan
karayolunun do uya do ru uzatılarak Bam ve Zahidan üzerinden Batı Pakistan’da Ketta’ya
ve nihayet güneyde Karaçi’ye ba lanmayı amaçlamı tır. CENTO’nun yürürlü e soktu u
karayolu projeleri ile Türkiye de yakla ık 300 km., ran da 5200 km., ve Pakistan da 5700
km. karayolu in a edilerek ula ıma açılmı tır.
Karayollarını geli tirmek suretiyle CENTO, demiryolu faaliyetlerinde oldu u gibi
ticarete yeni ve geni sahalar açmak, ithal ve ihraç pazarlarını geli tirmek ve ula tırma
sistemini düzelterek, ihmal edilmi bölgeleri medeniyete kavu turmayı amaçlamı tır1277.
4.2.2. CENTO Kapsamında Demiryolu Çalı maları
kinci Dünya Sava ından sonra ngiltere’nin ba ını çekti i di er Avrupalı ülkeler,
Süvey Kanalı’nda ortaya çıkan bunalımın ardından, Asya ve Hindistan’a giden deniz
yolunun tehlikeye girdi ini görmü lerdi. Bu nedenle bahsi geçen ülkeler, yeni imkânlar
ara tırmı

ve Türkiye- ran-Pakistan arasında yapılacak demiryolunun buna çözüm

olaca ını dü ünmü lerdi. CENTO mekanizması ise, kurulması öngörülen bu hattı, üye
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ülkeler arasında kurulmaya çalı ılan güvenlik ve savunma alanlarındaki i birli inin bir
parçası olarak görmü tü1278.
Bu konuyla alakalı olarak CENTO’nun amacı, en büyük CENTO projelerinden biri
olarak dü ünülen bu demiryolu ba lantısının, 1971 Eylül ayında tamamlanmasıdır. Türkiye
ve ran’ın kurucu liderleri 1934 yılında yaptıkları görü meler sırasında, ülkeleri arasında
kurulacak demiryolu ebekesi ile sa lanacak faydaları daha o senelerde görmü lerdir.
1934’te ran

ahı Rıza Pehlevi, Türkiye’yi ziyareti sırasında iki ülke arasında bir

demiryolu in a edilmesi hususunda Atatürk ile görü birli ine varmı lardı. ki liderin bu
dilekleri, yıllar sonra CENTO projeleri yardımıyla gerçekle mi tir1279.
CENTO vasıtasıyla in a edilen demiryolu projesi 1955 yılında Do u Anadolu’daki
hali hazırdaki hatların da ba lanması ile Mu ’tan ba layıp, ran’da bulunan

erefhane

kentine kadar uzanmaktadır. CENTO demiryolunun bir amacı da, ran ile Türkiye arasında
direkt bir ba lantı kurmaktır. lk toplantısını 1956 yılında yapan ekonomik komite,
Türkiye- ran demiryolu hattı projesini onaylamı ve çalı malar ba lamı tır. Bu projeye
önderlik etmek amacıyla, ba ta ABD olmak üzere Türk ve ran hükümetleri de yatırım
yapmı lardır. 1957 yılında ABD, Türkiye- ran demiryolunun da bulundu u CENTO
projelerine, programları dâhilinde 12 bin 571 dolar yatırım yapaca ını açıklamı tır. 1960
yılında açıklanan yatırımın 6 bin dolarlık kısmı, demiryolunun 103 km.lik bölümü için
yerine ula mı tır. Türkiye’de kalan bölümünün yapımına 1959’da ba lanmı tır. ran
hükümeti ise,

erefhane’ye kadar uzanan 40 km.lik demiryolu hattına1960 yılında

ba lamı tır. Bu demiryolu, 82 bin dolarlık bir harcamayla ve oldukça zor bir iklim
ko ulları altında, altı yıllık bir süre zarfında bitirilebilmi tir. Do u Anadolu’nun da lık
alanlarında demiryolunun ilerleyebilmesi için çok sayıda tünel açma problemi, gölün her
iki kıyısı arasında trenlerin feribotlarla ta ınması suretiyle çözülmü tür. Bu proje için ABD
toplam 24,4 milyon dolar,

ngiltere 300 bin dolar yardım sa lamı tır.

ran kendi

topraklarındaki kısım için 42 milyon dolar ve Türkiye ise 24 milyon dolar harcamı tır1280.
Yapımı için o günün artlarında ola anüstü bir çaba sarf edilmi tir. Ancak projenin
gerçekle mesiyle birlikte, demiryolunun Türkiye, ran ve Pakistan’a sa layaca ı faydaların
yanında, sarf edilen emek ve para çok önemsiz kalmaktadır. Zira demiryolu nakliyatı ile
birlikte o ana kadar önemsenmeyen tarım alanları kalkınacak, dokunulmamı maden
1278
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yatakları i lenebilecekti. Sonuçta, tamamlanan bu proje ile Türkiye’de yakla ık 550 km.
ran da 1200 km. demiryolu yapılarak ula ıma açılmı tır. Bu proje sayesinde Avrupa ve
Asya kıtaları, demiryolu üzerinden, Pakistan’dan ngiltere’ye kadar kesintisiz bir ekilde
birbirine ba lanacaktı. Bu demiryolu hattı ile Avrupa’nın büyük ticaret merkezleri ile
CENTO bölgesi arasındaki ticaretin canlanması sa lanıp, bölgenin ekonomik olarak
geli mesi hedeflenmi tir1281.
4.2.3. Bir CENTO Limanı Olan Trabzon Limanı’nın Türkiye- ran li kileri
Açısından Önemi
Limanlar, bir ülkenin di er ülkelere açılan kapıları olup, deniz ticareti yo un olan
ülkelere ekonomik avantajlar sa lamaktadırlar. Türkiye, co rafî konum olarak deniz
ula ımına son derece elveri lidir. Bir liman

ehri olan Trabzon ise, Anadolu’nun

kuzeydo usunda, Asya ve Ortado u transit yolunun ba langıcında kurulmu bir merkez
durumundadır. Co rafi konumu nedeniyle Trabzon hemen her dönemde bir liman ehri
olarak önemini korumu tur. Korunaklı bir koy, geni hinterland, ne kadar zorlu da olsa
Anadolu, Güney Kafkasya ve ran ’a ula an yollar üzerinde bulunması, Trabzon’u
Karadeniz ’in en önemli limanlarından biri haline getirmi tir1282.
Yukarıda bahsedildi i gibi, dünya’nın do usu ile batısı arasında bir köprü olan pek
Yolu’nun önemli bir yan kolu, Tebriz-Erzurum-Trabzon güzergâhından geçmektedir.
Karadeniz ve Do u Anadolu’yu Kafkasya ve Kuzey ran’a ba layan bu güzergâh,
Asya’dan gelen ticaret yolunu Trabzon Limanı marifetiyle stanbul’a veya Tuna nehri
kanalıyla Avrupa’nın orta kısmına ba lamaktadır. Trabzon Limanı’nın tabii ba lantıları
olan Do u Anadolu ve Kuzey ran’ın yanında Kafkasya, Hazar co rafi bölgesi, Afganistan
ve Pakistan co rafyası ile irtibatı vardır1283. Bu gibi nedenlerle Trabzon Limanı, tarihin
birçok döneminde faal ve stratejik bir liman olma özelli ini korumu tur1284.
Bu güzergâh sayesinde Trabzon, eski ça larda geni ülkelerin ticaret limanı olma
rolünü oynamı tır. Roma mparatorlu u zamanında M.S. 130-131 yıllarında mparator
Hadrian tarafından kendi ismine izafe edilen liman yaptırılmı tır. Trabzon, büyük bir
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ticaret yolunun denize açılan bir kapısı ve do u ile batıyı birle tiren bir ticaret merkezi
olarak, Ortaça larda çe itli milletlere mensup tüccarların mallarını takas ettikleri önemli
bir pazar yeri olmu tur. Osmanlı döneminde Trabzon’un büyük limanlarından olan
Çömlekçi’nin yanında Tuzluçe me, Ta direk ve Moloz gibi küçük limanların üzerinden
her türlü ihracat ve ithalat yapılmaktadır1285.
1461 yılında Türk hâkimiyetine geçen Trabzon, ticari hayattaki önemini Osmanlılar
devrinde de korumu tur. Ancak Karadeniz’e yabancı bandıralı gemilerin girmesinin
yasaklanmasıyla Trabzon Limanı’ndaki ticari faaliyetler uzun zaman Türk bandıralı
gemilerle sınırlı kalmı tır. 1768 Osmanlı-Rus Sava ı’nın sonunda yapılan 1774 Küçük
Kaynarca Antla masıyla Ruslar ilk defa ticari gemilerinin Karadeniz’de serbest dola ma
hakkını almı lar, onları Avusturya ve XIX. yüzyılın ba larında ngiltere ve Fransa ile di er
Avrupa devletleri takip etmi tir. Karadeniz’in uluslararası ticarete açılmasıyla bu bölgedeki
ticaret de hareketlenmi , özellikle

ngilizler, eski

ran-Trabzon transit ticaretini

canlandırmak amacıyla, bu i e büyük önem vermi lerdir. Di er taraftan ran mallarının
stanbul yerine Trabzon’dan satın alınmasını, sermayeyi kısa zamana ba lamak
bakımından tercih nedeni sayan ngilizler, 1830 yılında Trabzon’da bir konsolosluk açtılar.
Böylelikle Batılılar Asya için sa lam ve güvenilir bir yol bulmu lardı. 1852’li yıllarda
Batılı firmalar Trabzon’a geldi ve i e ba ladı. Do u ve batı arasında hem alıcı hem satıcı
ve hem de nakliyeci olarak i görüyorlardı1286.
Batılı firmaların gelmesiyle hareketlenen liman trafi inden dolayı 1902 yılına
gelindi inde ise Trabzon Fırka Komutanı Hasan Pa a tarafından bir liman ve rıhtım
yapılmaya ba lanmı

ve 1903 yılında Mazhar Pa a tarafından tamamlanarak küçük

teknelerin karaya yana ması sa lanmı tır. Büyük tonajlı gemilerin yana masına imkân
veren bugünkü liman ise Güzelhisar burnu ile De irmendere vadisi arasındaki sahada 1946
yılında temeli atılarak 25 Haziran 1954 tarihinde “Trabzon Vapuru” rıhtıma yana tırılmak
suretiyle hizmete açılmı tır1287.
Do u ile batı arasındaki bu ticaret için birçok yol in ası ba latılmı tır, ancak
bunlardan Trabzon-Erzurum yolu ayrı bir önem kazanmı tır. Lakin Rusların bu ticareti
kendi taraflarına çekmeye çalı maları ve Osmanlı’nın bunun akabinde makul önlemleri
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alarak bu yolu cazip hale getirememeleri sonucu, Trabzon üzerinden yapılan bu ticarette
önemli gerilemeler olmu tur1288.
Bu konuyla alakalı olarak, Trabzon Limanı’nın Türkiye için önemini bilen ve
zamanın hükümetlerine bu konularda yardımcı olmaya çalı an yerel güçlerden biri olan,
Orman Yüksek Mühendisi Fatih Akyürek’in Do u Karadeniz Limanları’nın stratejik
önemini kaybetmemesi için alınması gereken tedbirleri u ekilde sıralayabiliriz;
Çok arızalı arazinin bulundu u Do u Karadeniz bölgesinin, Devlet
programına alınması halinde, kısa zamanda en iyi yollara kavu abilece i bir
gerçektir. n aatına ba lanan yollar, iç kısımlara do ru devam etmektedir.
Halkın devlet hizmetinden yararlanması ancak bu yollarla mümkün
olacaktır. Kıyı ve kıyıdan 10 km. içeride normal hayatın varlı ından söz
etmek mümkünse de, daha iç kısımlarda hayat yoktur diyebiliriz.
Do u Karadeniz’de üç önemli ehir vardır; bunlardan Rize hariç,
Trabzon ve Giresun modern limanlara kavu turulmu tur (1950’li yılların
sonları). Hopa Limanı hâlen yapılmaktadır. Son elli yıldan beri iç politikada
ve dı ülkelerdeki ula ım politikasında meydana gelen geli meler, hep
Trabzon’un aleyhine cereyan etmi bulunmaktadır. Rusya, ran Transitini
Batum ve Poti limanları ile kendi ülkesine çekmeye çalı maktadır.
ç ula ım sisteminde ise, 1939 yılında Demiryollarının Erzurum’a
ula ması, Do u Anadolu’nun Haydarpa a limanına ba lanmasına sebep
olmu tur. Bu yola paralel olarak Trabzon-Erzurum demiryolu yapılmasına
iddetle lüzum ve zaruret vardır. Hiç de ilse, Do u’da ran sınırından
ba layarak, Aras Vadisi’ni izleyen büyük devlet yolunu Erzurum’a ve Kop
Da ı’nın en iyi geçidini bulup, Çoruh Vadisi’nden Bayburt’a ba lamak
zorunlulu u vardır.
Bayburt, denizden 1550 m. yüksekte ve Bayburt ile Torul (900 m.)
arasında Varuk Da ı mevcut oldu undan (2000 m.), hem uzun bir yol ve
hem de Torul’dan sonra korkunç Zigana Da ı’nı a ıp (2025 m.) Trabzon’a
inmek mecburiyeti, Trabzon Limanı’nın sönmesine sebep olmaktadır.
Bayburt’tan sıcak Har it Vadisi’ne geçmeden, Çoruh Nehri’nin bir
kolu olan Toronsos Deresive Kıtova Boynu’ndan (2213 m.) Karadere
Vadisi’nden Karadeniz’e inmek mümkündür. Bu yolla A rı ilinde Tahir
Da ı geçidi (2475 m.) kalkacaktır. Vavuk, Zigana Da ları belası ve Har it
Vadisi’nin bo ucu sıca ı yok olacak, nakliyat ucuza mal olacaktır.
Karayollarının geli me devresinde, yanlı bir tutum olarak, milli
gelir artı ına do rudan etkili olaca ı üphesiz olan, ekonominin can damarı
diyebilece imiz yolların yapımı yerine, daha az öncelik ta ıyan yolların
yapımına çaba sarf edilmi oldu u görülmektedir. Bu noksanlarımızı
tamamladı ımız gün, Trabzon Limanı’nın eski kıymetini alaca ından üphe
edilmez. Aksi takdirde Gümü hane-Tirebolu ve Erzurum-Hopa yolları
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yapıldı ında, Trabzon ticari yönden gerilemek zorunda kalacaktır. Trabzon
Liman tesislerine normal çalı ma imkânını verecek iki yol vardır.
Bunlardan biri, Trabzon-Gümü hane yolundan ayrı olan, TrabzonAraklı-Bayburt-Erzurum- ran yolu, di eri yine Trabzon-Araklı-Gümü hane
(Pirahmet)-Kelkit-Erzincan-Tunceli-Elazı -Malatya- skenderun yoludur. Bu
yollar, Trabzon’u Erzurum’a 80 km. ve Trabzon’u Erzincan’a 25 km. kısa
yolla ba lar. Aynı zamanda, en önemli husus ise her iki yol, hem Zigana
Da ı belasından, hem de Har it Vadisi’nin bo ucu sıca ından kurtarır.
Bilinen bir gerçek udur ki, hiçbir kamyon sahibi yazın gündüz sıca ında
Zigana Da ı’na kamyonunu vurmaz1289.
Sayın Fatih Akyürek’in de üstüne basa basa tekrarladı ı konulardan biri de
Trabzon-Erzurum demiryolunun in asıdır. Nitekim 05.03.1927 tarihinde Mustafa Kemal
Pa a’nın imzası ile bir kararname yayınlanmı tır. Nafıa Vekâletinin 05.03.1927 tarihli 121
numaralı tezkiresi üzerine cra Vekilleri Heyeti kararı ile hazırlanmı olan kararnameyle,
Trabzon Limanı ve Trabzon-Tebriz demiryolu hattının Türk- ran sınırına kadar in a
edilmesine ve bu i için de Türkiye

Bankası’nın görevlendirilmesine karar verilmi tir.

Fakat kanun çıkmasına, ilgili kararnameler yayınlanmasına ve güzergâh olarak da
Trabzon-Karadere-Bayburt-Erzurum istikameti belirlenmesine ra men Trabzon-Erzurum
demiryolu üzerinde 1930 yılına kadar ke if dı ında bir çalı ma yapılamamı tır. Bu
dönemde Trabzon-Erzurum demiryolu hattının yapımının önündeki engel, bütçe
yetersizli idir. Kendi bütçesini kullanmaya çalı an Hükümet marifetiyle demiryolunun
yaptıramayaca ı görülünce, irketlere ihale edilerek yaptırılması gibi de i ik çözümlere
gidilmi tir. Fakat Cumhuriyet Hükümetinin, milli iktisat anlayı ı çerçevesinde yabancı
irketlere imtiyaz vermeyi benimsememesi giri imlerin sonuçsuz kalmasına neden
olmu tur.
ran Transit ticaret yolunun 1939 yılında tamamlanması ile Trabzon Limanı’nın
yapımına öncelik verilece i anla ılmı tı. Hatta bu süreçte Trabzon Limanı ve TrabzonErzurum demiryolunun birlikte yapılaca ı 1942 yılında TBMM Kanunlar Mecmuası’nda
belirtilmi ti. Fakat kinci Dünya Sava ı’nın ba laması ve sava ın ülke ekonomisine
olumsuz etkileri liman yapımını ertelemi tir1290. Hâlihazırda bu yıllarda Trabzon limanı
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yük elleçlemelerinde1291 önemli bir dü ü gözlenmektedir. Bunun nedeni Avrupa’dan
ran’a olan ticari faaliyetlerin sava nedeniyle durmasıdır. Ve sava sürdü ü sürece
Trabzon transit yolunun do uya açılan kapısı kapanmı tır. Dünya Sava ı devam ederken,
liman in aatı için gereken malzemeler ve Toprak Mahsulleri Ofisinin Orta Anadolu’dan
getirerek Trabzon Limanı’nda yükledi i hububat, Trabzon Limanı’nın a ırlıklı olarak
yükünü olu maktaydı. 1955-1960 yılları arasında artan tahliye oranlarının nedeni ise çe itli
irketlere

ait

akaryakıt

depolarının

hizmete

alınmasıdır.

Depo

in aatlarının

tamamlanmasını müteakip transit geçen akaryakıt yüklerinin Trabzon’da depolanmaya
ba laması ve do rudan Trabzon limanının kendi yükü haline gelmesi nedeniyledir1292.
1960’lı yıllara gelindi inde ran transit ticaretinde önemli bir merkez olarak görülen
Trabzon Limanı’nı modernle tirilmesi için Türkiye’nin de üyesi bulundu u CENTO Paktı
çerçevesinde çalı malar yapılmı tır. Trabzon Limanı’na yükleme bo altma tesislerinin
yapımı için Birle ik Krallık Hükümeti tarafından Bayındırlık Bakanlı ına ba ı yolu ile
vinç, seyyar yedek parçalar, makine ve aksamları gibi malzemeler gönderilmi tir. 1962
yılına kadar ngiltere, 83 bin sterlin tutarında malzeme yardımı yapmı buna ilaveten de
yüz bin sterlinlik bir malzeme listesi çıkartmı tır. ngiltere’nin yardım olarak gönderdi i bu
malzemeler her türlü vergiden muaf tutulmu tur. ngiltere’nin deste i ve yapılan çalı malar
sonucunda Trabzon Limanı’na kurulan yükleme ve bo altma tesisleri, yapılan bir törenle
23.07.1963 tarihinde hizmete açılmı tır. Törene katılan CENTO Genel Sekreteri Dr.
Khalatbary yaptı ı konu mada, ran ve Türkiye arasında Atatürk ve Rıza Pehlevi ile
ba layan transit ticaretini geli tirme amacı ile hazırlanmı olan projenin Türkiye, ran ve
ngiltere’nin i birli i ve kar ılıklı yardımları ile ula tırma alanında tamamlanan ilk
CENTO projesi oldu unu söylemi tir1293.
Sonuç olarak Trabzon Limanı’nı iç bölgelere, Karadeniz sahilindeki di er illere
hatta

1291
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yüksekli i gerekçe gösterilerek söylemlerde ve kâ ıt üzerinde kalmı günümüze kadar
faaliyete geçirilememi tir1294.
4.2.4. Transit Ta ımacılık Ve ki Ülke Arasında Ya anan Sorunlar
Tanım olarak transit ta ımacılık, bir ülkeden ba ka bir ülkeye gönderilen malların
yol üzerinde üçüncü bir ülkenin sınırları içerisinden geçmesi anlamına gelmektedir.
Sa ladı ı istihdam olanakları açısından ve döviz gelirleri açısından bakıldı ında, yapıldı ı
bölgeye ticari canlılık getirmektedir. Türkiye üzerinden yapılan transit ta ımanın ana
nedeni, Ortado u ülkelerinin dı ticaret yüklerinin fazlalı ı içindir. Türkiye’de genelde
Transit ta ımacılıkta kullanılan önemli limanlar Akdeniz Bölgesinde Mersin, skenderun,
Karadeniz Bölgesinde ise Samsun ve Trabzon’dur. Trafik yükünün arttı ı dönemlerde,
Trabzon’a ek olarak Hopa ve Giresun Limanları kullanılmaktadır1295.
Bunlardan Karadeniz Limanlarını kullanan, Trabzon-Tebriz Ticaret yolunun
iyile tirme çalı maları ve transit ta ımacılık konularıyla alakalı olarak, iki ülke arasında
yapılan çalı malar göze çarpmaktadır. Özellikle Rıza ah’ın l0 Haziran-6 Temmuz l934
tarihleri arasında Trabzon-Tebriz yolundan geçerek Türkiye’ye gerçekle tirdi i geziden
sonra siyasi ve ekonomik ili kilerde büyük bir geli me ya anmı ve iki ülke arasında
ili kiler güçlenmi tir. Özellikle Rıza ah’ın Atatürk’ü ziyaretinin ardından, Türkiye- ran
sınır sorunları tamamen ortadan kalkmı ve ekonomik ili kilerin geli tirilerek bunların
hayata geçirilmesi konusunda birçok anla ma imzalanmı tır. Bu antla malardan biri de
“Trabzon-Tebriz-Tahran Transit Yolu Antla ması’dır.” Bu transit yol antla masının
yürürlü e giri tarihi ise 7 Haziran 1937’dir1296.
Yapılan transit yol antla malarının ardından bakanlıklar arası yazı malar
incelendi inde, transit yolarda yo unla ma ya andı ı ve bu nedenle de köprülerin onarımı
ile Bazargan yolunun özellikle açık tutulması gerekti i belirtilmektedir. Bakanlıklardan
alınan raporlara göre ise, transit yolların Türkiye tarafında onarım ve düzeltme i lemlerinin
yapıldı ı ve yolun yıl boyunca açık tutulması için gerekli çalı maların yıl sonu itibarıyla
bitirildi i bildirilmi tir1297.
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ran Ticaret Bakanlı ı’nın, Nisan 1938 aylık ekonomik raporunda, o günkü de erler
ile bazı fiyatlar ve yol durumu öyle özetlenmi tir: Trabzon-Tebriz yolculuk süresi, üç
güne inmi olup, ücret ki i ba ına 19.90 TL. dir. Haftada üç gün kar ılıklı seferler
yapılmaktadır. Erzurum ve Karaköse’de 14 yataklı iki otelden bahisle tek ki ilik odaların
1.50 TL. di er odaların ise ki i ba ı 0.50 TL. dır. Trabzon ambar aylık kira bedeli (ton
olarak) 10 kuru tur. A ırlı ını yabancı basın kaynaklı yayınların olu turdu u, yolların
geçmi i ve geldi i noktalara ili kin bazı bilgiler veren raporun içeri inde, köprülerin
onarıldı ı çökme ihtimali olan yerlerde sa lamla tırma yapıldı ı belirtilmi tir. Ayrıca
ran’ın Ankara’daki büyükelçisinin, kendi Dı i leri Bakanlı ı için kaleme aldı ı raporunda,
büyük zahmetlere katlanarak yapılan çalı malar neticesinde, yolların durumlarında
düzelmeler oldu u ve bu konuyla ilgili olarak her tarafta çalı maların devam etti i
belirtilmektedir. Devamında 1938 yılı itibariyle yolun Türkiye tarafında kalan 100 km.lik
kısmı halen yapım a amasındadır ve kı ın yolun kapanma tehlikesi bulunmaktadır.
Bununla birlikte sorunlar a ılmaya çalı makta ve yolun düzenli bir ekilde i lemesi için
gerekli çabalar sarf edilmekte ve karayolu ta ımacılı ı kapasitesinde geli me sa lanmaya
devam edilmektedir1298.
Yine aynı konuyla alakalı olarak, o dönemde Orman Yüksek Mühendisi olarak
çalı an Ferhat Akyürek’in tespitleri de u ekilde özetlenebilir;
Basında zaman zaman ele alınan, fakat her nedense daima bir
tarafından incelemeye tabi tutulan bir mesele vardır: Türk- ran transit
anla maları ve fiili durum…
Mesele Atatürk ve ehin ah Rıza Pehlevi devrine kadar giden bir
geçmi e sahiptir. ehin ah’ın Atatürk’ü ziyareti ile ba layan ve bu tarihten
itibaren türlü ekiller arz eden bu mesele, müteaddit protokollere
sabitlenmi tir. Ancak buna ra men transit geçi lerin salim bir esasa
ba landı ı iddia edilemez. Senelerdir devam eden görü melerin,
anla maların bu güne kadar bize verebildi i sadece “Gürbulak-Bazargun”
hudut binası ve “Gürbulak-Erzurum-Trabzon” transit yolundan ibaret
kalmı tır.
Ba langıçta sadece Trabzon Limanı’nı bir transit liman olarak
tanımaya matuf olan anla malar, kara nakil vasıtalarının ve kara yollarının
zamanla tekâmülü ile skenderun ve stanbul limanlarını da içine alır hale
dönmü ve protokoller bu esasa göre de i ikli e u ramı tır.
Devletler arasındaki anla maların her iki taraf için evvela menfaat
temin edici olması ve ayrıca tam bir mütekabiliyet esasına istinat etmesi
arttır. Bu güne kadar geçen zaman zarfında Türkiye, ran transit nakliyatı
1298
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için her türlü kolaylı ı göstermi tir. Gürbulak’tan ba layan kara yolu gerek
Trabzon ve gerekse skenderun’a kadar beynelmilel normlara uygun ve yaz
kı daima geçit verir ekilde ve tam mükemmel de ilse bile ikâyete konu
olmayacak derecede düzgündür. Ancak Gürbulak’tan sonra ve ran içine
girildi i andan itibaren bu mükemmel yol, yerini tarla ve dere yataklarından
ibaret bir yola terk etmektedir. Böyle oldu u halde Tahran’dan Gürbulak’a
kadar yolu görmek için bir seyahat zahmetine katlanmayan temsilcilerimiz,
her defasında hakikate uygun olmayan ran taleplerini hakikat olarak kabul
ve maalesef Ankara’ya bu ekilde aksettirerek yanlı neticelere ula masına
sebebiyet vermektedirler1299.
Türkiye’den transit geçi lerde zorlu a u radıklarını iddia edecek
kadar gerçe e aykırı beyanları, hatta ah’ın a zından devlet adamlarımıza
intikal ettiren ran makamları, bir Türk kamyonunun transit olarak ran’dan
geçmesinin yasak oldu unu bilmez görünürler. Dı temsilcilerimiz de bu
güne kadar daima ikâyetçi olan ran makamlarına bu hususu bir tek defa
daha hatırlatmak lüzumunu duymu de illerdir. Devletler arasında
mütekabiliyet, hükümranlık hakkının birinci artıdır. Türk nakliyat
firmalarına, mesela Afganistan’a gitmek için, transit geçi serbestîsi
tanımayan bir ran Hükümeti’nin, Türkiye’den serbest geçi talep etmesi, bu
artlar de i medikçe, Türkiye’nin hükümranlık haklarına aykırıdır.
Bugün Türkiye’den transit geçmek isteyen ran kamyonları aynen
Türk firmalarına transit nakliyatta tanınan haklar misille, hudut kapılarında
yüz bin liralık teminat mektubu veya nakit depo etmek artıyla serbestçe
geçerler. Aynı durumda bir Türk kamyonunun ran’a girmesi için ise
150.000 Deutsche Mark tutarında banka teminat mektubu vermesi veya bu
miktar parayı yatırması ve ayrıca kamyon bedelinin iki misli kadar teminat
depo etmesi ve ayet kamyon içindeki mal bu miktar Mark’tan kıymetli ise
ayrıca o kıymet kadar dövizin hudut kapısında yatırılması arttır. Görülüyor
ki iki devlet arasında mütekabiliyet diye bir husus mevcut de ildir. Ve
mevcut durum Türkiye’nin hükümranlık haklarına aykırıdır.
ran kamyonlarının transit geçi te Türkiye’nin döviz bakımından
menfaati olaca ı hususunun da aslı yoktur. Zira bugün Türkiye’den transit
olarak geçen ran kamyonları tamamen Türkiye’nin zararına çalı maktadır.
Türkiye’de karayollarından geçi te, bütün Avrupa memleketlerinde cari
olan, “geçi ücreti” diye bir ücret veya vergi alınmamaktadır. Türk
kamyonları nakliyatlarının vergisini devlete gelir vergisi, kurumlar vergisi
ve akaryakıttan alınan resim ile öderler. Türkiye’den geçen ran kamyonları
ise bu vergilerin hepsinden muaftırlar. Akaryakıttan alınan resmi de, bir
veya iki tonluk akaryakıt deposu yapmak ve depoyu ran’dan doldurmak
suretiyle, bertaraf ederler. Böylece a ır ran kamyonlarının kara yollarımıza
verdikleri a ınma ve harabiyetten dolayı devlet zararı ve bunun yanında
ucuz ve vergiden muaf akaryakıtla dü ük ton-kilometre nakliyatı ile
Almanya’da Türk firmaları aleyhine fiyat kırmaları, Türkiye’nin döviz
kaybına sebebiyet vermekte ve neticede devletimiz aleyhine olmaktadır1300.

1299
1300

Ferhat Akyürek, a.g.e., ss. 32-33.
Ferhat Akyürek, a.g.e., s. 34.
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Ayrıca, bu kadarla da kalmayıp, ran ve CENTO Devletleri ile iyi
artlar altında ticari imkânlar ve döviz tasarrufu sa lanması, yapılacak olan
anla malarla mümkün olsa dahi, idarece iyi oldu u dü ünülen ve Türkiye
hudutları içinde kalan Trabzon- ran yolu, bu günkü yol yapım tekni i
açısından hiçbir anlam ifade etmemektedir. ran Transit yolu ıslaha
muhtaçtır. Güzergâh, teknik imkânlara göre yeniden etüt edilmelidir. Transit
yolun Bayburt-Trabzon arası 198 km. olup, hiçbir tabii ve teknik sebep
yokken, Çoruh Vadisi’nden Har it Vadisi’ne ve oradan korkunç Zigana
silsilesini a ıp Trabzon’a indirilmesi, Karayolu politikamızın bu günkü
imkânlar kar ısında bir yüz karası olmaktan ileri gidemez.
Bunun için Trabzon- ran Transit yolu, 6-8 saat fazla zaman kaybı
tehlikeli dönemeçlerle kaplı 3150 m. daha çok ini çıkı ı olan mevcut yol
yerine, Trabzon-Araklı-Varzahan-Bayburt yolu olarak tashih olunabilir.
Geçidi sa lamak için, halen 20 km. yol yapımına ihtiyaç vardır. Bu da
Erikli-Toronsos yoludur. Böylelikle yol, Karadeniz kıyıları için 110 km. ve
Trabzon için 80 km. kısalmı olacaktır.
O zaman Türk- ran ve Do u ülkelerinin batı ile ilgisi, hem
Karadeniz’in en yakın limanı olması ve hem de en kısa karayolu olması
sebebi ile çok daha ilgi çekecek ucuz nakliye sisteminden deniz yollarının
tercih olunma imkânları kolaylıkla sa lanabilecektir. Bu yüzden bir milyon
ton kapasiteli Trabzon CENTO Limanı’nın halen yüz bin ton kapasite ile
çalı tırılmakta oldu u bir gerçektir. Bunların sebeplerine e ilmek
gerekmektedir1301.
Anla ılaca ı üzere bu konuyla alakalı olan bakanlıklar ve altlarında çalı an
bürokratlar, konuya vakıf olmadıkları gibi kendilerine gelen sorunlara kar ı da duyarsız
davranmaktadırlar. Bu a ırdan almalar hem ülkemize döviz kaybettirmekte ve hem de
mütekabiliyet haklarına sahip çıkamamak manasına gelmektedir. Böylece sanki ülkemizin
ran’a kar ı bir dü üklü ü varmı gibi algılanmaktadır. Bu yüzden konuyla alakalı tüm
çalı anların ülke menfaatlerini gözeterek i lerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

1301

Ferhat Akyürek, a.g.e., ss. 34-35.
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SONUÇ VE ÖNER LER
Lider bir bölge ülkesi olma çabası, her iki ülkeyi tarihin her döneminde kar ı
kar ıya getiren bir unsur olmu tur. Fakat bu iki ülke ili kilerinde yüz yıllardır devam eden
sürecin temeli, özellikle Safevi Hanedanı’nın kurulmasıyla ba layan ve Osmanlı Hanedanı
ile aralarında son dönemlere kadar artarak devam eden, Do u Anadolu Bölgesi ve Irak
toprakları üzerindeki siyasi ve ideolojik mücadeleye dayanmaktadır. Birçok akademisyen
ve bu konunun uzmanı yazarın belirtti i gibi, Osmanlı Devleti kimli ini kurulu
a amasında Türkmen gelenekleri üzerine bina etti i halde, devlet mekanizmasının
kurumla ması sonucu Türkmen hayat tarzından uzakla mı tır. Osmanlı Devletinde ya anan
süreç içerisinde Sünni kimli i de bu devletin bünyesinde geli me imkânı bulmu tur.
Türkmen hayat tarzından gittikçe uzakla an Osmanlı Devleti’nde, yabancıla manın
sorunlarını ya ayan göçebe Türkmenler ise kendi üzerlerinde, mezhebi bir etki alanı
olu turan, Türkmen kökenli Safevi Hanedanlı ı’na yönelmi lerdir. Bu yönelimle
geli meye ba layan Sünni ve ii kimlik arasındaki dini, ekonomik ve stratejik mücadele
sonucunda Türkmenler ran’a, Sünni Kürtler ise Osmanlı’ya avdet etmi lerdir. Bölgede
meydana gelen bu mezhebi keskinle me, her iki devlet arasındaki ba ta sınır sorunları
olmak üzere, birçok sorunun sosyolojik ve psikolojik temelini olu turmu tur.
slam Dünyası’nda Safevi Hanedanı’nın kurulmasıyla ya anan kırılmaların bir
benzeri de, dünya siyaseti üzerinde böyle bir etki yaratan Birinci Dünya Sava ı’nın
meydana gelmesidir. Birinci Dünya Sava ı’nın sonuçlanması ile birlikte dünyada
mparatorluklar devri kapanmı

ve ulus devletler dönemi ba lamı tır. Ortado u’da,

Türkiye ve ran’ın da aralarında bulundu u birçok ülke, bu sürecin bir sonucu olarak
ba ımsız ulus devletler olarak ortaya çıkmı lardır. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti,
kurucusu Mustafa Kemal’in önderli inde, özü “Yurtta barı , dünyada barı ” sözüyle
ba da ır bir

ekilde, ya amını devam ettirmek ve barı ı tesis etmek maksadıyla,

çevresindeki ülkelerle paktlar kurmaya çalı mı tır. Bu tür paktların bu süreçte artmasının
yegâne sebebi, Osmanlı mparatorlu u’nun çökmesiyle birlikte gerek Balkanlar’da gerek
Ortado u’da ortaya çıkan birçok ulus devletin, emperyal ülkelere kar ı kendilerini koruma
içgüdüsüdür.
Mustafa Kemal, 1934’te Balkan Paktı’nı hayata geçirmeyi ba ardıktan sonra,
ülkenin do usunu da güvence altına almak amacıyla, ran, Irak, Afganistan gibi ülkelerle
bir pakt kurmak için gerekli alt yapıyı hazırlamaya çalı mı tır. Atatürk bu yapıyı
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olu tururken hem emperyal ülkeleri bu bölgeden uzak tutmak ve hem de bünyelerinde
Türk nüfusu barındıran ülkeleri bir araya getirmek amacını ta ımı tır. Atatürk’ün bakı
açısına göre, emperyal güçler yerlerinde kaldı ı sürece, Türkiye bu co rafyada
ya ayabilmek için, hem sınır kom usu ve hem de içerisinde Türk nüfusu barındıran ran ile
yakınla mak zorundaydı. Paktın adının Sadabad Paktı olması, özellikle muhatabının ran
oldu unu göstermektedir. Bazı akademisyenlere göre Türk asıllı bir toplum olarak
tanımlanan ran ile Türkiye’nin dayanı ma ittifakı çerçevesinde bir araya gelebilmesi,
Ortado u gibi dünyanın jeopolitik merkezlerinden birinde, Osmanlı sonrası olu an bo lu u
dolduracak nitelikte bir giri imdi.
Ayrıca Mustafa Kemal, bu paktı olu tururken Güney Avrasya hattını esas alarak bu
hat üzerinde bulunan

ran ve Afganistan’ı da pakt içerisinde bir araya getirmeye

çalı mı tır. Keza Milyonlarca Türkmen’in ya adı ı Irak’ı da bu pakta dâhil ederek
dünyanın merkezi sayılacak bu bölgesinde bölgesel bir ittifakın temellerini atmı tır.
Mustafa Kemal, Paktın stratejisini belilerken, stratejinin temellerini Ortado u ülkelerinde
ya ayan Türk kökenli toplulukların üzerine kurmu tur. Bu ekilde Atatürk, hem Orta Asya
yolunu açarak emniyete almayı planlamı ve hem de gelecekte Ortado u’da hesabı olan
birçok devletin hesaplarını bozmayı amaçlamı tır.
Birinci Dünya Sava ı’nın galipleri olan ülkelerin, sava sonrası düzeni sa lıklı
temeller üzerine oturtamaması ve ma lup devletlerden a ırı isteklerde bulunması
neticesinde, çok geçmeden Dünya, topyekûn yeni bir sava a daha girmek durumunda
kalmı tır. Henüz kurulmu ve geli imini tamamlayamamı bir ülke olarak, çok kritik bir
co rafyada bulunan Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurba kanı smet nönü, sava
ba lamadan evvel ngiltere ve Fransa ile ittifak anla ması imzalamayı ba armı tır. Böylece
smet nönü, Atatürk gibi ittifaklara üye olarak, yakında çıkması muhtemel sava ların
önleminin alınması yönünden, onun bir devamı olarak görülebilir. Fakat Sadabad Paktı
hükümleri tüm gerçekli iyle ortada dururken, 1941 yılında ran’ın Rusya ve ngiltere
tarafından i gali sırasında, Rıza

ah’ın tüm beklentilerine ra men, paktın di er üyeleri

tarafından ran’a politik olarak yeterli destek verilememi tir. Türk ulusal basını ran’ın
i galini ciddi ekilde ele tirseler de pek yeterli oldu u söylenemez. Yine aynı yıl Rusya ve
ngiltere tarafından Rıza ah Pehlevi’ye tahttan el çektirilmi tir. Yerine o lu Muhammed
Rıza getirilmi ve kendisi de sürgüne gönderilmi tir.
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Sava ın ilerleyen safhalarında özellikle ngiltere, Rusya ve sava a sonradan dâhil
olan ABD’nin yöneticileri, Almanların Rusya steplerinde yenilebilmesi için Türkiye’nin
Almanlara kar ı ikinci bir cephe açmak maksadıyla sava a i tirak etmesini ısrarla
istemektedirler. Türkiye bu istekleri sarıldı ı “aktif tarafsızlık” ilkesiyle önlemeye
çalı ırken, Almanların da Türkiye’yi sava ta yanına çekebilmek adına Türkiye’de yaptı ı
propagandalar sonucunda Turancı akımlarda bir artı
etkisiyle Türkiye,

gözlemlenmi tir. Bu akımların

ran içindeki soyda larımıza zaman zaman yardım eli uzatma

bahanesiyle ran’ın iç i lerine müdahalede bulunabilmi tir. Örne in, kendilerine sı ınan
Almanları ısrarla ngilizlere teslim etmeyen Ka kay Türkleri’nin ya adı ı yerlere ngilizler
tarafından

yapılan

hava

bombardımanını

durdurmaya

çalı an

dönemin

Tahran

Büyükelçisi’nin yaptı ı çalı malar bu ba lamda de erlendirilebilir. Keza yine CHP’nin
parti olarak, özellikle Azeri kökenli ranlı ö rencilere Türkiye’de e itim verilmesi
çalı malarını da bu kapsamda de erlendirebiliriz. Turancı akımların etkisiyle ran içindeki
soyda larımıza hassasiyet gösteren Türkiye Cumhuriyeti, 1945 yılında kurulan Azerbaycan
Demokratik Cumhuriyeti’nin 1946 yılında ortadan kaldırılmasına sessiz kalarak ran’a
destek vermi tir. Türkiye’nin bu politik gel-gitleri, ran içerisinde Türkiye Cumhuriyeti’ni
bir a abey gibi gören soyda larımızın tüm ümitlerini alıp götürmü tür.
Türkiye- ran ili kilerine direk etkisi olmasa da, 1945’in Ocak ayında kurulan ve
1946 yılında ortadan kaldırılan Mahabat Kürt Devleti’nin durumu, artık Kürt ba ımsızlık
hareketinin uluslar arası bir boyut kazandı ını göstermektedir. Bu geli me, bölge ülkeleri
olan Türkiye, ran ve Irak’ın, kendileri için sorun te kil etme emareleri gösteren bu
harekete kar ı, ileride ortak politikalar üretmek ve yürütmek zorunda kalacaklarını
belirtmektedir.
Türkiye, yukarıda belirtildi i gibi sava ın devamlı de i en artları altında aynı
duru u sergilemek için, “aktif tarafsızlık” ilkesine sarılmı tır. Bu ekilde de i ik ittifak ve
pazarlıklara girebilirken, daha sonra yapılan anla malarda dahi üzerine dü eni yapmadan
sava ın sonunu getirmi tir. Fakat sava a girmeden, ülkeyi bu kaostan uzak tutmayı
ba arması Türkiye’nin, galip devletler tarafından dı lanmasına sebep olmu tur. kinci
Dünya Sava ı sonunda kurulmaya çalı ılan yeni dünya düzeninde yalnız kalan Türkiye ile
ngiltere ve Rusya tarafından sık sık i gal edilmekten kurtulamayan kom usu ran, saflarını
yava yava belli etmeye ba layan Do u ve Batı blokları arasında sıkı ıp kalmı lardır.
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Türkiye Cumhuriyeti, sava sonunda Rusya ile daha önce aralarında imzalanmı
oldukları 1925 Anla malarının iptalini önleyememi tir. Türkiye ve Rusya arasında yapılan
teatiler sonunda, Rusya Türkiye’den, Türkiye Cumhuriyeti için hayati öneme sahip olan
bölgelerinde toprak ve bo azlarda üs isteklerinde bulunmu tur. smet nönü, 8 Temmuz
1945 stanbul-Hadımköy ve 9 Temmuz Dolmabahçe’de iki adet gizli toplantı yapılmasını
sa lamı ve Rusya’nın bizim için hayati öneme sahip olan isteklerinde fazla ısrarcı
olamayaca ını sebepleriyle anlatmı tır. Rusya’nın, bu isteklerde ileri gidemeyece i
anla ılmasına ra men, Türkiye’yi yönetme salahiyetini elinde bulunduranlar ve politika
belirleyenler yine de gelecekte Batı Blo u içerisinde konumlanmak amacıyla politikalarını
o yönde geli tirmi lerdir. Aynı

ekilde Rusya’dan baskı gören Muhammed Rıza

yönetimindeki ran da, Batı Blo u’nun deste ini aramı tır. Bu dönem, Türkiye ve ran’ın
yollarının Batı Blo u’nda kesi ti i bir dönem olmu tur.
Türkiye Cumhuriyeti’nin,

kinci Dünya Sava ı’ndan sonra de i en Dünya

konjonktüründe ya amak durumunda kaldı ı hadiselerden biri de, o zamana kadar tek
partili bir yönetim sergileyen Türkiye Cumhuriyeti’nin, gelen baskılar sonucu çok partili
bir hayata geçmek durumunda kalmasıdır. Yapılan genel seçimlerde CHP, iktidarı
kaybederek yönetimi Demokrat Partiye bırakmı tır. Çe itli ngiliz istihbarat raporlarına da
yansıdı ı gibi, Demokrat Parti, CHP’nin devamıymı gibi davranmı ve de i enin sadece
yeni iktidar sahiplerinin yüzleri oldu u kanaatine sahip olan ngilizleri haklı çıkarmı tır.
1950’li yıllarda kom umuz ran’da iktidarda Ba bakan Musaddık vardı ve o dönem
alınan kararlarda ah’ın bir adım önüne geçmi ti. Türkiye, TUDEH’in deste iyle iktidarda
olan Ulusal Cephe’nin ve Musaddık’ın, her an Rusya’nın güdümüne girmesinden endi e
etti i için bu yönetime mesafeli davranıyordu. Musaddık, ngiltere tarafından i letilen
Anglo ran Petrol

irketi’ni millile tirmi ve 1951 yılının Eylül ayından beri ambargo

altında olan ran ekonomisini tutmaya çalı ıyordu. Türkiye, ran’ın Sovyetler Birli ine
meyletmesinden endi elendi i için, hem ambargoyu ve hem de 1953 senesinde CIA
tarafından Musaddık’a yapılan “Ajax” operasyonunu desteklemi tir. Bu yıllar Türkiye ile
ran arasında ya anan kriz yıllarıdır. Operasyondan sonra ah kaybetti i idareyi tekrar ele
almı ve Türkiye- ran ili kileri çok kısa zamanda eski haline dönmü tür.
So uk Sava döneminde, iktidarda olan Demokrat parti ısrarla NATO’ya girmeye
çalı arak, Ortado u’da Batı’nın jandarmalı ına talip olmu tur. Ortado u’da kurulan
paktlarda kurucu rolü üstlense de, bölge ülkelerinin algıladı ı, ekliyle Batı Blo u’nun bir
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ajanı gibi hareket etmek durumunda kalmı tır. 1955’de kurulan Ba dat Paktı ve öncesinde
kurulmaya çalı ılan di er mekanizmaların neredeyse tüm stratejileri, tüm politikaları o
zamanın emperyal güçleri olan ngiltere ve Amerika tarafından tasarlanmı tır. Fakat
ABD’nin mahiyetine girmenin maliyeti, Türkiye için epey pahalı olmu tur. Özellikle
Truman Doktrini’nin olu turdu u havayla, dı yardım almak u runa, üsler kurdurulması,
alınan silahların yedek parçalarının yardım sa lanan ülkeden alınma zorunlulu u gibi
nedenlerle, Türk ekonomisi için a ır faturalar ödenmi tir. Hem iç politikada, hem de dı
politikada,

politika

belirleyici

Batı

Blo u

önderli inde

ABD

olmu tur.

ran,

Cumhurba kanı Celal Bayar’ın Eylül ayında ran’ı ziyaretinden hemen sonra 1955 yılının
Kasım ayında Ba dat Paktı’na dâhil olmu tur. ran ahı Muhammed Rıza, 1956 yılında
iade-i ziyaretle, yakla ık 15 gün süreyle Türkiye’yi ziyaret etmi tir. Bu ziyaretle iki ülke
arasındaki ili kiler tazelenmi ve kuvvetlendirilmi tir.
Türkiye özelinde, kinci Dünya Sava ı sonrası hem dı hem de iç politikada Batı
Blo unun etkisi çok fazladır ve Atatürk sonrası kadrolar, bir nebze kinci Dünya
Sava ı’nın sonuna kadar onun devamıymı gibi görünseler de, So uk Sava Döneminde
sava ın, Türkiye üzerinde yarattı ı büyük travmalar ve sava sonrası Sovyet Rusya’nın
baskısı yüzünden, Atatürk gibi belirleyici olamamı lardır. Ayrıca, Demokrat Parti
döneminde, özellikle 1960’lı yıllara do ru, ABD’den aldıkları dı yardımların da i e
yaramaması sonucu, Türkiye ekonomik olarak krizlere maruz kalmı tır. Bütün bunların
sonucunda, arayı içinde Rusya’ya yakla ma emareleri gösteren iktidar, Batılı güçlerin
etkisiyle Ortado u’da ya anan darbeler dalgasında, bir askeri darbe neticesinde
devrilmi tir. Darbeden önce Türkiye’nin Rusya’ya yakla masından çekinen

ah’ın

politikaları nedeniyle gerilen ran ve Türkiye ili kileri, Milli Birlik Komitesi’nin Birle mi
Milletler, NATO ve CENTO yükümlülüklerine ba lı kalacaklarına dair taahhütleriyle
darbeden sonra eski haline dönmü tür.
Türkiye’den bekledi i politik ba arıları göremeyen ABD, Türkiye ve

ran

üzerinden yürüttü ü Ortado u politikalarını, 1960’lı yıllardan sonra Türkiye’den ziyade,
özellikle Ba kan Yardımcısı Nixon’un da etkisiyle ran ve Suudi Arabistan’a yöneltmi tir.
Lakin Suudi Arabistan’ın çekinceleri nedeniyle bu politikaların yürütülmesinde aksamalar
ya anınca, ABD politikaları sadece

ran üzerinden yürütülmeye çalı ılmı tır.

ran

Ortado u’da ABD’nin yegâne orta ı olmu tur, ta ki 1979 ran slam Devrimi’ne kadar.
1979 devriminden sonra yıllara sâri olarak zamanla ran, çevresindeki ülkelerde ii bir etki
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alanı olu turmayı ba armı tır. Bu etki alanı günümüz Ortado u’sunda, dı

güçlerin,

amaçlarına ula mak u runa civar ülkelerde ya ayan halklar arasındaki slami mezhep
farklılıklarını kullanmalarına sebebiyet vermektedir. Bu farklılıklar ülkeler arasındaki
çatı maları körüklemek amacıyla kullanıldı ı gibi, ülke içindeki farklı mezhepten insanları
kar ı kar ıya getirme eklinde de cereyan edebilmektedir.
Bu tür çatı maların önlenebilmesi amacıyla, 1740’larda Nadir ah’ın yaptı ı gibi,
tüm slam ülkelerinin üzerinde ittifak olu turdu u bir din urası toplanarak, aldı ı karar ile
u anda ran’ın kabul etti i sna A eri mezhebi ya slam’ın be inci mezhebi olarak kabul
edilebilir, ya da ran’ın Sünni fıkhını kabulü sa lanabilir. Bir zamanlar Osmanlı’nın kendi
siyasi ko ullarından dolayı onay vermekte zorlandı ı veya Birinci Dünya Sava ı’nın
yitirilmeye ba landı ı dönemlerde, slam ttihadı anlayı ıyla tekrar ran ia’sıyla birle me
çabalarına ra men ba arılamayan bu birle me, belki bu dönemde gerçekle tirilebilir.
Böylece Ortado u’da mezhep kökenli ülkeler arası anla mazlıkların önüne geçilebilir. Her
ne kadar bu süreç zorlu da olsa, dünya üzerinde ya ayan slam halklarının bunu
kabullenmesi için gerekli anlayı olu turulmalıdır. Bunun neticesinde, emperyal güçlerin
Ortado u’daki ülkeler arasındaki anla mazlıklarda kullanacakları en önemli silahlardan
biri ellerinden alınmı olabilir.
Bu ve buna benzer silahları ellerinden alınan Batılı güçler, ran ile Türkiye’nin
birbirlerine yakınla masıyla olu an iklimin Araplara müspet ekilde tesir etmesinden
çekinmektedirler. Çünkü ko ul gözetmeksizin Ortado u co rafyasında olu an böyle bir
birlikteli in gerçekle mesi, Batı’nın Ortado u’daki egemenli inin sonu olacaktır. Bu
ekilde birbirine yakınla maya ba layan Ortado u’nun slam ülkeleri, Ortado u’nun
gelece i ile ilgili kararlar alırken, masaya e it ko ullarda oturacaklar ve daha sa lıklı
kararlar alacaklardır.
Özellikle kinci Dünya Sava ı’ndan günümüze kadar olan Türkiye- ran li kilerinin
tarihine bakacak olursak, Ortado u’daki karga a ve darbeler tarihine ahit oluruz. Buradan
çıkarılacak yegâne sonuç u olabilir; co rafik olarak Ortado u’nun bir parçası olan
Türkiye ve ran gibi ülkeler, istikrarlı ekonomi politikalarıyla önce ayakları üzerinde
durmalı, bilimsel çalı malara ve e itime önem vererek geleceklerini güvence altına
almalıdırlar. Kendileri gibi çevrelerini de istikrarlı politikalarla stabil hale getirerek,
gelecekte güçlü ülkeler arasına girebilmelidirler. Çevresi istikrarsız olan ülkelerin dâhili
yönetimleri de istikrarlı olmayacak, nihayetinde geçmi te görüldü ü üzere, ba ka ülkelerin
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politikalarının uygulayıcısı ülkeler olacaklardır. Her ne kadar Türkiye ve ran yüzyıllardır
bölgesel güçler olarak birbirleriyle rekabet halinde olsalar bile, birinin yok olması di erinin
yok olmasına vesile olacaktır. Bu bilinçle hareket ederek birbirlerine sırtlarını dayamalı ve
Ortado u’nun gelece ini emperyal güçlerin insafına terk etmemelidirler.
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BCA. Ba bakanlık Cumhuriyet Ar ivi. 490100-11941852-21.
BCA. Ba bakanlık Cumhuriyet Ar ivi. 490100-11941852-22.
BCA. Ba bakanlık Cumhuriyet Ar ivi. 490100-11941852-29.
BCA. Ba bakanlık Cumhuriyet Ar ivi. 490100-11941852-30.
BCA. Ba bakanlık Cumhuriyet Ar ivi. 490100-11941852-32.
BCA. Ba bakanlık Cumhuriyet Ar ivi. 490100-11941852-33.
BCA. Ba bakanlık Cumhuriyet Ar ivi. 490100-11941852-6.
BCA. Ba bakanlık Cumhuriyet Ar ivi. 490100-11941852-60.
BCA. Ba bakanlık Cumhuriyet Ar ivi. 490100-11941852-7.
BCA. Ba bakanlık Cumhuriyet Ar ivi. 490100-11941852-8.
BCA. Ba bakanlık Cumhuriyet Ar ivi. 490100-11941852-9.
BCA. Ba bakanlık Cumhuriyet Ar ivi. 490100-11921791-85.
Resmi Gazete, sayı 6053, 10.07.1945.
TBMM Meclis Tutanakları, D.6, C.21, T.3, B.3.Y.1941.
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EKLER
EK 1
RAN VEL AHDI’NIN DÜ ÜN TÖREN

Ç N TAHRAN’A G DEN

D YARBAKIR HAVA ALAYI’NA MENSUP B R F LO’NUN DÖNÜ
YOLUNDA

K

UÇA ININ

OLDU UNU B LD REN YAZI.

DÜ TÜ ÜNÜ

VE

EH TLER N
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EK 2
31.08.1942 TAR HL DI
SEKRETERL
YAZILAN YAZI.

LER BAKANLI I’NDAN, CHP GENEL

NE “ RANLI Ö RENC ALINMASI” HAKKINDA

289

EK 3
22.05.1945 TAR HL OLARAK CHP GENEL MERKEZ ’NDEN DI
LER
ED LEN

BAKAN VEK L NE GÖNDER LEN YAZIDA “KABUL
RANLI

ANLATILMI TIR.

Ö RENC LER N

O

ZAMANK

DURUMU”
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EK 4
YOKSUL OLARAK TESP T ED LEN 34 ADET RANLI Ö RENC YE
TÜRK DEVLET
YAZI.

TARAFINDAN YAPILACAK YARDIMA DA R

291

EK 5
RAN’DA

YAYINLANAN

Ö RENC LER N

“DAR A”

GAZETES ’N N

KÂYETLER YLE LG L

DD ALARI.

RANLI

292

EK 6
27.05.1945
E

TAR H NDE

RAN

MECL S ’NDE

“TÜRK YE’DE

T M GÖREN RANLI Ö RENC LER” HAKKINDA YAPILAN

GÖRÜ ME LE LG L TUTULAN ZABIT.

293

EK 7
TÜRK YE’Y

Z YARETE

GELEN

AH

MUHAMMET

RIZA

PEHLEV ’N N CUMHURBA KANI CELAL BAYAR TARAFINDAN
KAR ILANMASINA DA R B R FOTOGRAF.
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EK 8
AH VE PRENSES SÜREYYA’NIN, TÜRK OCA I’NDA YAPILAN
ANKARA’NIN

FAHR

HEM EHR L

NN

TÖREN N M TEAK P, CELAL BAYAR VE D
B RL KTE
FOTOGRAF.

B NADAN

AYRILIRKEN

AH’A

TAKD M

ER ZEVAT LE

GÖRÜNTÜLEND

BR
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EK 9
25.05.1956,

RAN

AHI,

E

KRAL ÇE

SÜREYYA

VE

CUMHURBA KANI CELAL BAYAR’I, GAZ ANTEP MUHR B ’N N
KOMUTANI
FOTOGRAF.

VE

PERSONEL

LE

B RL KTE

GÖSTER R
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ÖZGEÇM
Ki isel Bilgiler
Soyadı, Adı

: Atilla YALÇIN

Uyru u

: T.C.

Do um Tarihi ve Yeri

: 1968 - ANKARA

Telefon

: 505 921 70 59

Faks

: …………………

E-mail

: atillayalcin26@gmail.com

E itim
Derece

E itim Birimi

Mezuniyet Tarihi

Yüksek Lisans

……………………….

……………

Lisans

9 Eylül Ünv. BF

1995

Lise

Elektronik

Astsubay 1986

Hazırlama Okulu

Deneyimi
Yıl

Yer

Görev

1987

Ke an/ED RNE

TSK Mensubu

Yabancı Dil
ngilizce
Yayınlar
………………

