
 

 1 

 

LİSANS BİTİRME TEZİ 

 

ORTADOĞU ÇALIŞMALARI 

 

ORTADOĞU’DA SOĞUK SAVAŞIN ETKİLERİ; 

TÜRKİYE ve MISIR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

HAZIRLAYAN  

HASAN ALİ HAMARAT 

0511120044 

 

DANIŞMAN 

PROF. DR. NURAY MERT 

                           TESLİM TARİHİ: 17.06.16  

                                                                                                                                

 

 

 

T.C. 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

İKTİSAT FAKÜLTESİ 

SİYASET BİLİMİ ve ULUSLARARASI 

İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 

 

 



 

 2 

ÖZET  

Türkiye ve Mısır arasındaki gerilim 1956’daki Süveyş krizi ile zirve yapacaktır. 

Ancak bu tezde inceleme alanı olarak Süveyş Krizi öncesinin önemli olayları da 

anlatılacaktır. Fakat asıl incelenmek istenen dönem Ortadoğu Komutanlığı’ndan 

Bağdat Paktı’na giden süreç olarak ele alınabilir. Ancak gelişmelerin takibinin 

okuyucular tarafından sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için iki ülkenin bu dönem 

öncesi yaşadığı önemli gelişmelerin tarihsel analizi de yapılmıştır. Mısır’ın Batı 

Bloğu ile yaşadığı gerilimlerin sebebi ve Arap Milliyetçiliğinin bu dönemde 

yükselişini sağlayan etkenler ele alınmıştır. Türkiye açısından ise; özellikle İkinci 

Dünya Savaşı sonrası oluşan atmosferin yönetici elitleri yönlendirişi anlatılmaya 

çalışılıp, bu dönemde Türkiye’nin SSCB ile yaşadığı gerginlik ve akabinde ABD ve 

Batı Bloğu ile yakınlaşmasının gerekçeleri analiz edilmiştir. İki ülkenin yaşadığı 

gerginliğin kökenleri ele alındıktan sonra, Ortadoğu Komutanlığı’ndan başlayarak 

Bağdat Paktı’na kadar yaşanan önemli gelişmeler ele alınmıştır. Ayrıca bu sancılı 

süreç, Türkiye’deki gazetelerden takip edilip ve oluşan tepkiler okuyucuya 

aktarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca Demokrat Parti’nin gazeteleri kullanarak halk 

üzerinde tahsis etmeye çalıştığı etki analiz edilmeye çalışılacaktır. İki ayrı blokta iki 

ayrı fikrin liderliğini yapan iki lider ve onların ülkeleri arasındaki gerilimler ele 

alınacaktır. 

Anahtarlar Kelimeler: Ortadoğu, Soğuk Savaş, Arap Milliyetçiliği, Cemal 

Abdül Nasır, Demokrat Parti, Bağdat Paktı, Bağdat Paktı, Türkiye, Mısır, 

ABD, SSCB 
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1. GİRİŞ 

8 Mayıs 1945’te Avrupa’daki bölümü biten 2. Dünya Savaşı, ardında yıkık bir kıta 

ve iki savaş kahramanı ülke bırakmıştır. Savaştan dönemin diğer güçlü ülkelerine 

nazaran daha iyi bir durumda çıkan ABD ve SSCB, çok kısa bir sürede iki kutuplu 

yeni düzenin iki ayrı hamisi olacaktır. Savaş sırasında müttefik olan bu güçler, daha 

savaş bitmeden Berlin’in ilhakı konusunda görüş ayrılıklarına düşmüştür.  
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Nitekim ideolojiler savaşı diye tabir edilen bir yüzyılda ayakta kalan iki ideoloji ve 

bu iki ideolojinin lokomotifliğini yapan iki ayrı ülke olmuştur ABD ve SSCB.  

Ortak bir düşmanları varken (Nazi Almanya’sı) bir arada olan bu iki süper güç, 

düşmanlarının ortadan kalkması sonucu oluşacak boşluğu kendi lehine doldurmak 

niyetinde olacaktır. Bu bağlamda SSCB daha revizyonist ve saldırgan bir politika 

izleyecektir. Ancak ABD Başkanı Roosevelt, kısa sürede SSCB’nin bu bölgede 

güçlenmesinden rahatsız olmuştur. Bu sebeple Almanya’nın işgaline İngiltere ve 

Fransa’yı da dahil ettirmiştir. Ayrıca Roosevelt SSCB’yi Birleşmiş Milletler’e üye 

yapmak için Japonya’ya karşı savaş ilan etmesini de istemektedir. Bu sayede 

SSCB’nin bir kontrol mekanizması altında tutulması hedeflenmektedir. Bu arada 

Roosevelt’in beklenmeyen ölümü sonrası yerine yardımcısı Harry S. Truman 

geçmiştir. Harry S. Truman dış politika yapımında öncüsü olan Roosevelt’ten daha 

cesur hamleler yapan bir başkan olarak lanse edilmiştir. Nitekim fiili savaş halinde 

bulunduğu Japonya’ya karşı 6 ve 8 Ağustos 1945’te nükleer silah kullanacaktır.
1
 

Dünyada daha önce hiç kullanılmamış bu korkutucu güçteki yeni silah, ABD’yi 

askeri anlamda dünyanın zirvesine taşıyacaktır. Ancak çok geçmeden bu yeni silah, 

1949’da SSCB’nin de eline geçecektir. Birbiriyle rakip olan iki büyük gücün elinde 

böylesine güçlü silahların oluşu, insanlığı “Soğuk Savaş” diye anılan yeni bir 

döneme taşımıştır. Olası bir sıcak çatışma anında dünyanın yok olma tehlikesi ile 

karşı karşıya kalması, bu iki süper gücü sıcak çatışmadan uzak tutmuş ve dönemin 

genel karakterini belirlemiştir. Ancak belirtmek gerekir ki bu dönemde sıcak 

çatışmalar, bu iki süper gücü doğrudan doğruya karşı karşıya bırakmayacak şekilde 

de meydana gelmiştir. 

Üçüncü Dünya diye nitelendirilen bölgelerde olan bu savaşlara 1948 Filistin, 1951 

Kore,1954 Vietnam Savaşlarını örnek olarak gösterebiliriz. Hegemon güçler bu 

savaşlara doğrudan müdahil olmak yerine, desteklediği yerel güçlerin arkasından 

savaşı yönlendirip, kaybını minimize etmiştir.
2
 Ayrıca bu dönemde eski emperyal 

güçlerin (İngiltere ve Fransa gibi) zayıflaması sonucu oluşan güç boşluğundan, 

Hindistan, Mısır, Cezayir gibi birçok devlet bağımsızlığını kazanarak faydalanmıştır.  

                                                      
1
     Baskın Oran, Türk Dış Politikası-Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt 

1:1919-1980, İletişim Yayınları, s. 414 
2
 Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl:1914-1991 Aşırılıklar Çağı, Everest Yayınları, 8. Basım, Kasım 

2014, s. 307 
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Sonuç olarak; bu dönemde ABD ve SSCB, yeni düzenin iki hegemon gücü olarak 

yerini almıştır. İngiltere ve Fransa gibi eski düzenin süper güçleri, kaybolan 

prestijlerini kazanabilmek için zaman zaman revizyonist bir tutum almıştır. Kuzey 

Afrika’ da yer alan Mısır, İngiltere’nin bu tavrına fazlasıyla maruz kalmıştır. Ayrıca 

bağımsızlığını 2. Dünya Savaşı öncesi kazanmış ve bu prestijini korumak isteğinde 

olan Türkiye gibi ülkelerde dönemin diğer aktörleri olmuştur. 2. Dünya Savaşı 

sonrası alınacak tüm kararların, SSCB ve ABD tarafından alınacağı gibi bir görüş 

realistler tarafından öngörülmüştür. Ancak çok geçmeden 3. Dünyanın bu yeni 

bağımsız olmuş ve güçsüz olarak nitelenen devletlerinin uluslararası sistemi 

şekillendirmede sanıldığından çok daha etkin olacağı görülecektir. Büyük güçler bu 

devletleri kendi etki alanına çekmeye çalışırken, bu devletlerin ne kadar önemli 

olduğunun farkına çok geçmeden varmıştır. Daha da önemlisi Cemal Abdül Nasır 

gibi yöneticilerde ülkelerinin bu artmakta olan değerini çok geçmeden fark edecektir. 

Hatta öyle ki sadece ulusal düzeyde bir fark ediliş olmayacaktır bu ve bütün Arap 

coğrafyasını hedefleyen bir doktrine dönüşecektir. Nasır, umutsuz kitlelerin aradığını 

onlara sunacak ya da öyle olduğuna onları inandıracaktır.  Türkiye özelinde bir şeyler 

söylemek gerekirse; SSCB tarafından algıladığı güvensizlik, Türkiye’yi karar alma 

konusunda rahat olmasına müsaade etmemiştir. Bu bağlamda Türkiye güvenliğini 

sağlamak adına batı bloğu ile yakınlaşmış ve jeo-stratejik konumunu kullanmak 

konusunda fazla cesur davranamamıştır. Şimdi Mısır ve Türkiye’nin Soğuk 

Savaş’taki durumları hakkında bilgi verilecektir ve iki ülke arasında ileride 

yaşanacak olan gerilimlerin arka planı anlatılmaya çalışılacaktır. 

 1.1. Araştırmanın Amacı 

Çalışmanın amacı, Soğuk Savaş’ın Ortadoğu’daki iki ayrı ülke üzerindeki etkisini 

analiz etmektir. Aynı coğrafyada iki farklı söylemin Bağdat Paktı gibi platformlarda 

nasıl karşı karşıya kalacağı ve bu iki ülkenin oluşan bu gerginlikte nasıl refleksler 

verdiği analiz edilmektedir. Nasır ve anti-emperyal söyleminin; Süveyş Krizi, 1967 

Haziran Savaşları gibi Ortadoğu için önemli lanse edilen olaylardaki etkisi hakkında 

okuyucuda temel oluşturması amaçlanmaktadır. 
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 1.2 Araştırmanın Önemi 

 

*Türkiye gazetelerine yönelik incelemeleri ile dönem ile alakalı araştırma yapan 

kişilere birincil kaynak sunmak 

*Nasır ve milliyetçi söyleminin, Ortadoğu’daki etkilerini araştırmak isteyenlere 

katkıda bulunmak 

*1950-1955 Türk Dış Politikası ve Ortadoğu diploması araştırmaları yapanlara 

yardımcı kaynak olarak katkıda bulunmak 

*Benzeri bir araştırmaya katkıda bulunmak 

 1.3 Araştırmanın Yöntemi 

 

Bu tez için öncelikli kaynaklarımız; Arap milliyetçiliği, Ortadoğu tarihi, Modern 

Türkiye Tarihi ve Dış Politika analizi kitapları olmuştur. Ayrıca gerilimlerin arttığı 

1953-1955 dönemleri için, bu dönemi anlatan Türkiye gazeteleri incelenmiştir. Bu 

kaynaklara yardım amaçlı yazılan makale, rapor ve TBMM meclis tutanaklarından 

yararlanılmıştır. 

2. SOĞUK SAVAŞIN ORTADOĞU’DAKİ İKİ AYRI YÜZÜ; 

TÜRKİYE VE MISIR   

 2.1. Mısır 

Soğuk Savaş’ın Ortadoğu’daki gelişimini anlamak adına 1948’te gerçekleşen Arap-

İsrail Savaşları çok belirleyici bir role sahip olmuştur. Bu savaş Araplar nezdinde 

milli bir düşman (İsrail) ve en önemlisi anti-emperyalist tavrın doğmasında önemli 

bir dönüm noktasıdır. Ancak her şeyin bu savaş ile başladığını söylemek kendi 

nezdimce basite kaçmak olacaktır. Modern Ortadoğu diye adlandırdığımız dönemi 

sağlıklı bir şekilde analiz edebilmemiz için geçmişe bakmakta fayda vardır. Araplar 

arasında oluşan bu anti-emperyal tavrın kökenlerinde, yaklaşık 400 yıl süren Osmanlı 

egemenliği ve sonrasında da varolan İngiliz hegemonyası yatmaktadır.  
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Basit bir örnek vermek gerekirse; Kavala’lı bir Arnavut olan Mehmet Ali Paşa, 

Modern Mısır’ın oluşumundaki reformları sebebiyle birçok kişi tarafından Arap 

Milliyetçiliği’nin babası olarak ifade edilmiştir. Soğuk Savaş’ın önemli bir faktörü 

olacak bu Arap Milliyetçisi söylemin, uluslararası ilişkilerde tam manasıyla etkisini 

göstermesi için Mısır, 1952’de bir darbe ile başa gelen Hür Subaylar Hareketini ve 

bu hareket içerisinden çıkacak olan Abdül Nasır’ın Devlet Başkanı olmasını 

bekleyecektir. Bu sebeple Mısır’ı tarihsel olarak incelerken 1952 Devrimi öncesi ve 

sonrasını ayrı ayrı ele almak daha faydalı olacaktır. 

  2.1.1. 1952 Devrimi Öncesi Gelişmeler 

Mısır’da 1. Dünya Savaşı sonrası artan bağımsızlık söylemi 1919’daki kitlesel 

eylemlerde kendini iyice belli etmiştir. Saad Zaglul, 1918’deki ateşkes sonrası 

ülkesini Paris-Versailles Barış Konferansı’nda temsil etmek istemiştir. Zaglul, bunun 

için bir delegasyon oluşturmuştur. Ancak İngiltere, Mısır Britanya Yüksek Komiseri 

Reginald Wingate’in tüm uyarısına rağmen Zaglul’un Mısır’da resmi bir görevi 

olmamasını gerekçe gösterip bu isteğini reddetmiştir. Bunun üzerine Zaglul ve  

arkadaşları, uluslararası platformlarda destek arayışlarına başlamıştır. Dile getirdiği 

talepler; bağımsız bir Mısır, anayasal hükümet, yabancılara güvenlik ve Süveyş 

Kanalı için 1888 Anlaşması’na geri dönülmesi gibi İngiltere açısından kabul görmesi 

ihtimal dahilinde olmayan isteklerdir
3
. İngiltere bu duruma Zaglul ve arkadaşlarını 

sürgüne yollayarak cevap vermiştir. Bunun üzerine Mısırlı kalabalıklarda sokaklara 

dökülüp, geniş çaplı gösteriler yaparak tepkilerini dile getirmiştir. Ayrıca Milletler 

Cemiyeti’nden Mısır’a giden bir kurul, şartların Mısır lehine değişmesini öngören bir 

rapor hazırlamıştır.  Bütün bu gelişmelere üzerine İngiltere, Mısır ile anlaşmak 

zorunda kalmıştır. 1922 yılında İngiltere Mısır’ı bağımsız bir devlet olarak tanımış 

ve Fuad, kral unvanını almıştır.
4
 1 sene sonra antlaşma yürürlüğe girecektir. Vefd, 

yapılan seçimlerde mecliste çoğunluğu elde edecek ve Saad Zaglul, ülkenin ilk 

başbakanı olacaktır. Ancak İngiltere bölgeden tam anlamıyla çekilmeyecektir. 

 

                                                      
3
 William L. Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi, Agora Kitaplığı, 2. Basım 2015, s 220. 

4
 a.g.e. s.220  
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Bu gelişmelerden sonra Mısır Siyaseti 3 ana aktör arasında şekillenmiştir. Bunlar; 

Kral, İngiltere Yüksek Komiseri ve Vefd Partisi’dir.
5
 Bu üçlü denklem içerisinde 

halk, söylemlerini Vefd ile dile getirmeye çalışmıştır. Fakat önce Saad Zaglul’un 

1927’de ölümü ve sonrasında parti içinde ve bürokratik kademelerde baş gösteren 

yolsuzluklar, Vefd’in karizmasını ciddi anlamda sarsacaktır. Özellikle partinin 

İngiltere ile sürdürdüğü yakın ilişkiler, bir zamanlar Mısır Milliyetçiliğinin 

sözcülüğünü yapan Vefd’in tüm prestijini yok edecektir. Ayrıca bu 3 ana aktör 

dışında, Hasan El-Banna liderliğindeki Müslüman Kardeşler, geniş halk kitlelerini 

mobilize etmek konusunda önemli faaliyetlerde bulunmuştur. Öyle ki El-Banna, 

taleplerini iletmek adına krala doğrudan mektuplar bile yazmıştır. Ayrıca yine bu 

yıllarda ekonomideki kötü gidişat, özellikle alt kitleleri daha yönlendirebilir hale 

getirmiştir. Ekonomide varolan kötü gidişata rağmen gelir, dar bir elitler zümresinin 

elinde toplanmıştır. Bu durumda toplumsal gerilimi yüksek tutan bir unsur olmuştur. 

Yine bu dönemde orta ve yüksek öğretimden mezun olan gençlerin sayısının artması 

ve bunların istihdamının gerçekleştirilememesi, bu kitleyi Batı karşıtı bir muhalefete 

yöneltecektir. Bu gelişmeler akabinde İngiltere ve Mısır arasında 1936 Antlaşması 

yürürlüğe girmiştir. Bu yeni anlaşma ile birlikte İngiltere’nin etki alanı daha da 

daralmıştır. Ancak İngiltere hala Süveyş Kanalı’nın idaresini elinde bulunduracaktır. 

Özellikle bu durum Müslüman Kardeşleri İngilizlere yönelik birtakım şiddet 

eylemleri yapmaya yöneltecektir. Mısır bu yeni anlaşmayla görece daha bağımsız 

olmuştur. Hatta aynı yıl Mısır, Milletler Cemiyeti’ne girecektir. Ayrıca 2. Dünya 

Savaşı yıllarında İngiltere’nin savaşın başında Almanya karşısında yaşadığı 

hezimette önemli bir etken olmuştur. Bu gelişmeler üzerine Mısır daha milliyetçi ve 

bağımsız bir görünüme bürünmüştür. Öyle ki Mısır Sarayı ve bazı bürokratlar, aldığı 

kararlarla İngiltere ile ciddi krizlere yol açabilmektedir (Nazi Almanya’sı yetkilileri 

ile görüşme yapmak gibi). İngiltere savaş yıllarında bu anlaşmazlıkları çözmek için 

zaman zaman askeri güç kullanmıştır.
6
 İngiltere’nin Mısır Büyükelçisi Lord Sir 

Milles Lampson, tanklar eşliğinde Kral Faruk’un bulunduğu Abidin Sarayı’nın 

etrafını sarmış ve Başbakan Ali Mahir Paşa’nın görevine son verilmesini ve yerine 

Vefd’in ünlü lideri Nahas Paşa’nın geçmesini istemiştir. Nitekim gelişmeler 

akabinde Vefd, İngiltere yanlısı yeni bir hükümet kurmayı başaracaktır.  

                                                      
5
 E. Zeynep Güler, Arap Milliyetçiliği: Mısır ve Nasırcılık, Yazılama Yayınevi, 1. Baskı 2004, s 72. 

6
 Adid Davişa, Arap Milliyetçiliği-Zaferden Umutsuzluğa, Literatür Yayınları, 1. Basım 2004, s. 124 
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Ancak bu gelişme Mısırlıların zihninde ağır bir aşağılanma olarak hep yer 

edinecektir. Vefd partisi de İngiltere olan yakın ilişkilerinden son derece zararlı 

çıkmıştır. Savaşın sonunda Mısır, İngiltere’nin ülkelerinden tam anlamıyla çıkmasını 

istemektedir. Bu konudaki taleplerini İngiltere’ye iletmişlerdir. Ancak İngiltere bu 

konudaki görüşmeleri sürekli sekteye uğratarak Mısır’daki kazanımlarını elinde 

tutmak istemiştir. Bunun üzerine Kral Faruk İngiliz adamı diye bilinen Nahas Paşa’yı 

görevden alıp yerine Saadist Parti’den Nukraşi Paşa’yı atamıştır. Nukraşi Paşa, 

konuyu BM gündemine taşımış ancak olumlu bir sonuç alamamıştır. Ayrıca o sırada 

Filistin’deki gelişmeler, dikkatleri bu konuya çevirmiştir. 14 Mayıs 1948 tarihinde 

İsrail kurulmuş ve akabinde 6 Arap devleti İsrail’e savaş açmıştır. Ancak sürpriz bir 

şekilde İsrail Arap devletlerini yenmiştir. Bu savaş Araplar üzerinde tam manasıyla 

bir şok etkisi yaratmıştır. Öfkeli kalabalıklar ülkesindeki yolsuzlukları bu savaştan 

sonra iyice fark etmiştir. Mısır’da da ciddi gösteriler olmuştur. Özellikle bu 

gösterilerin başını Müslüman Kardeşler yürütmektedir. Nukraşi Paşa bu dönemde 

Müslüman Kardeşleri yasa dışı ilan etmiş ve akabinde uğradığı suikast sonucu 

öldürülmüştür. Sonrasında Hasan El-Banna muhtemelen hükümet tarafından yapılan 

bir suikast ile öldürülmüştür. Bu gelişmeler üzerine Vefd 1950’de yeniden hükümeti 

kurma görevini devralmıştır. Ancak partinin sırtını zengin toprak sahiplerine 

dayaması ve bir türlü gerçekleşmeyen vaatler sonucu kalabalıklar yine sokaklara 

dökülmüştür. Halk yabancılara ve İngiliz askerlerine saldırmıştır. Akabinde 26 Ocak 

1952’de “Kara Cumartesi” olarak adlandırılan olaylar yaşanmıştır. Bu olayları 

takiben Kahire’de büyük bir yangın çıkacaktır. Kral gelişmeler üzerine Nahas 

Paşa’yı görevden alacak ve sıkıyönetim ilan edecektir. 

Orduda uzun zamandır örgütlenen alt rütbeli bir grup subay için ilan edilen bu 

sıkıyönetim, darbe için bekledikleri bir sinyal olarak algılanmıştır.
7
Tarihler 23 

Temmuz 1952’yi gösterdiğinde kendilerini “Hür Subaylar” diye adlandıran bir grup 

asker, yönetime el koyduklarını açıklayacaklardır. 

   

 

                                                      
7
 E. Zeynep Güler, Arap Milliyetçiliği: Mısır ve Nasırcılık, Yazılama Yayınevi, 1. Baskı 2004, s. 75. 
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2.1.2. 1952 Devrimi Sonrası Gelişmeler 

Önceki bölümde üzerinde fazla durulmasa da, Filistin Sorunu, Arap Milliyetçiliği ve 

Mısır’ın geleceği üzerine çok etkili bir süreç olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sonrası 

bölgeye başlayan Yahudi göçü, 1920’lerin başından itibaren Arap basınında hep 

gündemde kalmıştır. 1930 ve 1940’lı yıllarda bu sorun daha belirgin bir hale 

gelecektir. Bu bağlamda Mısır, Filistin Sorunu’nda her zaman etkili bir aktör 

olmuştur. Özellikle Müslüman Kardeşler, Filistin’deki Araplara destek için sürekli 

yardım kampanyaları düzenliyor ve iç basının bu konuyu gündemde tutması için 

sürekli baskı yapmıştır. 1937 yılında İngiltere’nin yayınlamış olduğu “Peel 

Komisyonu Raporu” ise Arapların İngiltere düşmanlığını pekiştiren bir başka olay 

olacaktır.
8
 Raporda Filistin’in Araplar ve Yahudiler arasında paylaştırılması Araplar 

nezdinde kabul edilebilir bir olgu olmayacaktır. Filistin Sorunu Araplar nezdinde o 

kadar önemliydi ki, 1936-37 yıllarında iktidardan uzak olan Vefd bile, Filistin için 

yardım kampanyalarına girişmiştir. Bu yıllar İngiltere ve Mısır ilişkilerinin nerdeyse 

kopma noktasına geldiği bir yıl olacaktır. Hatasının farkına varan İngiltere “Beyaz 

Raporu” yayınlayacak ancak bu kaybettiği prestijini kazandırmamakla birlikte 

Yahudiler ile bağını da kopartacaktır. İngiltere sonrası Yahudi Lobiciliğinin yeni 

merkezi olan ABD’de Araplar ile olan ilişkilerine büyük bir handikap ile 

başlayacaktır. Tüm bu anlatılan gelişmeler Nasır ve arkadaşlarının iktidarının temel 

karakterinin oluşumunda Filistin sorununun ne denli önemli olduğunu gösterir. 

Ayrıca Nasır, 1953 yılında yazdığı “Devrimin Felsefesi” adlı kitabında devrimin 

nedeninin Filistin Savaşı’ndaki yenilgi olmadığını, yozlaşan siyaset ve bozulan 

yönetim şeklinde yorumlamıştır.  

Bir ifadesinde: “Filistin’de savaşıyorduk, ama düşüncelerimiz Mısır üzerine 

yoğunlaşmıştı. Mermilerimiz düşman siperlerine yönelmişti ama yüreklerimiz aç 

kurtların utanmazca yağmaladığı uzak anavatanımız üzerinde uçmaktaydı.”
9
 

demiştir. Nasır’ın söyleminde belirttiği aç kurtlar; devrim öncesinin yönetim 

aktörleri olan Kral, Vefd ve Britanya olmuştur. Devrimin ilk hedefleri de bu aktörleri 

elimize etmek şeklinde kurgulanmıştır. Öncelikle Kral Faruk ülkeden çıkarılacaktır.  

                                                      
8
  William L. Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi, Agora Kitaplığı, 2. Basım 2015,  s. 286. 

9
 E. Zeynep Güler-Arap Milliyetçiliği Mısır ve Nasırcılık, Yazılama Yayınevi, 1. Baskı 2004, s. 85. 
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Yerine geçmek isteyen oğlu Ahmed Fuat da etkisiz kılınacaktır. Daha sonra ülkedeki 

tüm partilerden önce kendilerini kontrol etmeleri istenmiştir. Daha sonra 1953’te ilan 

edilecek olağanüstü hal ile hepsi kapatılacaktır. Aynı tarihlerde yönetim “Devrim 

Komuta Konseyine” geçecektir. 1954 Müslüman Kardeşler yasadışı ilan edilir. Bu 

dönemde Taha Hüseyin’in Firavunculuk Doktrinine vurgu yapılıp Nil Vadisi’nin 

bütünlüğünün hedeflendiği vurgulanır. Ayrıca 1954 Cumhurbaşkanı olan General 

Necip, Müslüman Kardeşlerle işbirliği içinde olduğu öne sürülüp, ev hapsine 

mahkum edilmiştir.
10

 Necip 1952 darbesinde, Hür Subayların darbenin prestijini 

artırmak için hareketin lideri görüntüsü verdikleri ünlü bir askerdir. Ancak başından 

beri hareketin beyni olan Albay Nasır iç politikada rakiplerini birer birer ortadan 

kaldırdıktan sonra General Necip’ten de kurtulacak ve devletin resmiyette de 

başındaki kişi olacaktır. İktidarı eline geçirdikten sonra Cemal Abdül Nasır, eski 

rejimden kalan yoksulluğu ortadan kaldırmak, Süveyş Kanalı’nı millileştirmek ve 

toprak reformu gibi oldukça iddialı bir programı gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. 

Aslında bu program Nasır ve arkadaşlarının ürettiği bir program değildir. Bu hedefler 

bizzat Hür Subayları iktidara taşıyan etkenlerin ta kendisi olmuştur. Artan Arap 

Milliyetçiliği ve sosyal reformist söylem, Nasır iktidarının karakterini şekillendiren 

ana unsurlar olarak söylenmektedir. Taha Hüseyin’in Firavunculuk Doktrini’nden 

yukarıda bahsetmiştik. Bu doktrinin en ateşli savunucularından birisi olarak Nasır, 

Sudan’ı Mısır topraklarına katmak ve Nil Vadisi’nin bütünlüğünü sağlamak için 

birtakım faaliyetlere girişmiştir. Ancak İngiltere, Nasır’ın bu yeni politikalarına sıcak 

bakmamaktaydı ve bu girişimlerinin önüne kesmek adına Sudan’ın bağımsız 

olmasına ön ayak olmuştur. Sudan’ın bağımsızlık kazanması başlangıçta Mısır’da 

sevinç ile karşılanacaktır.  Mısır, Sudan’ında kendileri ile birleşeceği gibi bir fikre 

kapılmıştır. Ancak yanlış fikre kapıldıklarını çok geçmeden anlayacaktır Mısır.  

Sudan’da yaşanan hezimet, Nasır ve arkadaşlarında tam bir şok etkisi yaratmıştır. Bir 

Arap Devleti’nin kendilerinin değil de İngiltere ile işbirliğine gitmesi onların 

inandıkları Arap davasını yeniden gözden geçirmeye itecektir. Ayrıca Nasır 

1948’deki hezimeti de unutamamıştır. Savaşan Arap Devletleri, kişisel hırsları 

uğrunda yeni kurulmuş bir devlet olan İsrail’e karşı utanç verici bir hezimet 

yaşamıştır.  

                                                      
10

William L. Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi, Agora Kitaplığı, 2. Basım 2015,   s. 341. 
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Nasır, Araplar arasında var olan bu yozlaşmayı Sudan hezimetinden sonra daha 

yoğun hissedecektir. Bu olaydan sonra Nasır, Mısır çıkarlarını geri plana atmamak 

koşuluyla ilgisini tüm Arap Coğrafyasına yöneltecektir. Hatta 1955’deki Kahire 

Konferansı’nda Nasır, söylemini 3. Dünya ülkelerine yönelik olacak şekilde dahi 

genişletecektir. Özellikle 1956 Süveyş Krizi sonrasında, Nasır özgüveni daha 

yükselen bir lider olarak tüm Araplar arasında tanınan bir isim olacaktır. Nasır artık 

“Gücümüz Var” diyecek kadar kendine güvenmektedir.
11

 Öyle ki Nasır bir 

söyleminde Araplar arasında yaşanan tüm sorunların kökeninde bölgede bulunan 

yabancı güçleri işaret edecek ve Arapların kendi sorunlarını kendi başlarına 

çözebilecek güçte olduğunu vurgulayacaktır.  Bu söylem Ortadoğu’nun iki ayrı 

yüzünden birinin söylemi olarak Batılı güçlerin ve bazen de SSCB’nin karşısında 

dile gelecektir. Bu söylem eski Irak Başbakanlarından F. Cemali’nin ifadesiyle 

“Nasırcılık” olarak tarihteki yerini alacaktır.
12

 

 2.2. TÜRKİYE 

1945-1960 arası dönem, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ciddi değişikliklere 

yol açmıştır. Çok partili hayata geçilmiş ve nitekim 27 yıllık CHP iktidarı son bulup, 

DP iktidarın yeni sahibi olmuştur.
13

 Dış politika alanında konuşacak olursak, Batı 

Bloğuna girmek için verilen çaba, bağımsızlığımızı sağlayan bazı etkenleri zaman 

zaman hegemon güç ile paylaşmamıza yol açmıştır. Bu durum ülke içinde ve 

dışındaki anti-emperyalist çevrelerce ciddi eleştiriler doğurmuştur. 

Dönemin büyük çoğunluğunda iktidarı elinde bulunduran DP, kuşkusuz bu 

eleştirilere en fazla maruz kalan kesim olacaktır. Elbette bu eleştirilerin haklı yanları 

olmuştur. Ancak durum analizini iyi bir şekilde sonuçlandırmak istiyorsak, Türkiye 

Devleti’nin neden Batı Bloğunun yörüngesine girme ihtiyacının kökenlerini 

irdelememiz gerekmektedir. Gerçekten de tarihsel bir analiz yaparsak, gerek 

cumhuriyet elitleri gerekse de Osmanlı’nın son dönem yöneticileri, ilgi alanı olarak 

hep Batı’ya yakın olmuştur. Bu dönemin genel karakteri elbette bu tarihsel 

sempatiyle de açıklanmamalıdır.  

                                                      
11

 E. Zeynep Güler-Arap Milliyetçiliği Mısır ve Nasırcılık, Yazılama Yayınevi, 1. Baskı 2004, s. 179 
12

 Adid Davişa, Arap Milliyetçiliği-Zaferden Umutsuzluğa, Literatür Yayınları, 1. Basım 2004, s.136. 
13

 Behçet Kemal YeşilBursa, A General Review Of Turkey’s Foreign Affairs During The Democrat 

Party Era(1950-1960), Alternative Politics, Vol.1 No.2 s 142-189 September 2009 
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İkinci Dünya Savaşı sonrasının politikalarının kökenlerinin büyük bir kısmı, savaş 

döneminde uygulanan politikalar ve şüphesiz savaşın sonucu ile neticelenecektir.  

  2.2.1. Demokrat Parti Öncesi Türkiye 

İsmet İnönü ve CHP’nin 2. Dünya Savaşı’nda uyguladığı politikalar, Cumhuriyet 

Tarihi’nde çok fazla tartışmaya yol açan bir konu olmuştur hep. İnsanlık tarihini 

gördüğü en kanlı savaştan tek kurşun dahi atılmadan çıkılması kuşkusuz bir 

başarıdır. Nitekim İnönü savaş sonrası bir meclis oturumunda kendisine yöneltilen 

“Çayı bizlere şekersiz içirdiniz” eleştirisine, “Çayı şekersiz içebilirsiniz ama hala 

çocuklarınızın yanındasınız” tarzında bir cevap vererek, politikasının meşruiyetini 

artırmaya çalışmıştır. Ancak Türkiye savaş sırasında fiili bir savaş halinde hiç 

bulunmasa da yaptığı diplomatik ve ekonomik hamlelerle savaşın bir aktörü 

olmuştur. Kendi tabiriyle Türkiye savaşın “Aktif Tarafsız” ı olacaktır.
14

 Aslında 19 

Ekim 1939’ da Ankara’da, İngiltere ve Fransa ile imzalanan 3’lü ittifak, Türkiye’nin 

savaşta bu ülkelerin yanında yer almasını gerektiriyordu. Ancak Türkiye 18 Haziran 

1941 Türk-Alman Dostluk Antlaşması’nı imzalayarak önceki müttefiklerinin 

tepkisini çekecektir. (Özellikle silah yapımında kullanılan Krom Ticareti)
15

  

Türkiye’nin aşırıya kaçan bu pragmatist tavrı, dış politikada imajını ciddi ölçüde 

sarsacaktır. Türkiye bu eleştirilere mevcut gücünün yetersizliğini öne sürerek cevap 

verecektir. Zaten Türkiye savaşta her iki taraf ile ilişkilerini sürdürse de, hiçbir 

zaman tarafsız bir ülke olmayacaktır. Savaş başında imzalanan 3’lü ittifak, savaşın 

Akdeniz’e inmesi durumunda Türkiye’yi savaşa girmekle sorumlu tutmuştur. 

Nitekim bu şart, İtalya’nın Arnavutluk ve Yunanistan’ı işgali ile gerçekleşecektir. 

Ancak Fransa’nın savaş başında Almanya tarafından işgale uğraması ve Türkiye’nin 

güvenliğini sağlayacak güçten yoksun olması, Türkiye’yi savaşa girmekten 

alıkoymuştur. Zaten Türkiye Almanya’dan ziyade İtalya’yı daha tehditvari 

algılamıştır. Bu sebeple doğrudan Almanya ile karşı karşıya gelmeyi göze 

alamamıştır. Tüm bu gerekçeler Türkiye’yi yukarıda belirttiğimiz bir aktif tarafsızlık 

politikası izlemeye zorunlu kılmıştır.  

                                                      
14

 Baskın Oran, Türk Dış Politikası-Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt 

1:1919-1980, İletişim Yayınları, s. 393. 
15

 a.g.e. s. 442 
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Savaştan sonraki ilişkileri anlamak adına iki ülkeden özel olarak bahsetmek daha 

aydınlatıcı olacaktır. Bunlar; İngiltere ve SSCB’dir.  

   2.2.1.1. İngiltere 

Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren dış politikada en çok karşılaştığımız 

devletlerden birisi olmuştur İngiltere. Birinci Dünya Savaşı, gücünün büyük bir 

bölümünü tüketse de, İngiltere hala dünyanın en güçlü devleti olarak lanse 

ediliyordu. Dolayısıyla yaklaşan bir savaş arifesinde İngiltere ile müttefik olmak, 

Türkiye için son derece makul görülecektir. Özellikle Mustafa Kemal, bu görüşün 

önemli bir destekleyicisi olmuştur. Ancak 1938’deki ölümü, savaşta Türkiye’yi yeni 

lider İnönü’nün yönlendirmesine yol açacaktır.
16

 İnönü, Atatürk’le aynı çizgide kalıp 

1939’da bilindiği üzere Üçlü İttifak’ı imzalamıştır. Ancak Almanların savaşın 

başındaki elde ettiği üstünlük, Sovyet-Alman ilişkilerinin değişkenliği gibi etkenler, 

Türkiye’yi pragmatist bir dış politika yapım sürecine götürmüştür. O sırada İngiltere 

Başbakanı olan Churchill, Türkiye’nin savaşa girmesi konusunda çok fazla baskıda 

bulunacaktır. Öyle ki İnönü ve Churchill birçok kez görüşmede bulunmuştur. Ama 

Türkiye her seferinde güçsüzlüğünü öne sürüp İngiltere’nin baskısına direnmiş ve 

Almanya ile fiili bir savaşta bulunmamıştır.  

   2.2.1.2. SSCB 

SSCB, Türkiye’nin ilk yıllarından beri müttefiki bir ülke olmuştur. Ancak iyi giden 

bu ilişkiler 1937’de imzalanan “Montrö Boğazlar Sözleşmesi” ile bozulmaya 

başlamıştır. Öyle ki 3’lü İttifak’ın imzalandığı duyurulduğunda, SSCB bunu 

kendisine yönelik bir tehdit olarak algılamış ve rahatsızlığını beyan etmiştir.  

Türkiye ise Sovyet dostluğunu önemsediğinden (ya da düşmanlığından 

çekindiğinden) antlaşmaya 2 Numaralı Protokolü ekletmiştir.
17

 Türkiye 3’lü İttifak’a 

SSCB’yi ekleme gibi planlar yaparken, 23 Ağustos 1939’da SSCB-Almanya 

Saldırmazlık Paktı’nın imzalanmasının duyurulması, Türkiye’de şok etkisi yarattı. 

Türkiye bu antlaşma sonrası Almanya ile ilişkiler kurmaya daha sıcak bakmaya 

başlamıştır.  

                                                      
16

 Kemal H. Karpat, Türk Siyasi Tarihi-Siyasal Sistemin Evrimi, Timaş Yayınları, 6. Baskı 2015, s. 

65. 
17

 Cumhuriyet Gazetesi, 19 Ekim 1939, s. 6. 
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Gerekçe olarak da Almanya karşıtı tüm tercihlerinin tükenmiş olması 

gösterilmektedir. Türkiye’nin savaşın iki tarafı ile yürüttüğü ilişkiler, başlangıçta 

SSCB tarafından fazla önemsenmemiş ancak Hitler’in 1941’de kendilerine 

saldırması sonucu SSCB, Türkiye’nin Almanya ile ilişkiler yürütmesinden rahatsız 

olmuştur. Hatta İngiltere ile birlikte Türkiye’nin Almanya’ya karşı savaş açmasını 

talep etmiştir. Ancak Türkiye’nin bu belirtilen taleplere olumlu bir refleks 

verememesinden ötürü SSCB, Türkiye’ye karşı açık bir düşmanlık beslemiştir. Savaş 

sonunda SSCB Dışişleri Bakanı Molotov, Türkiye Büyükelçisi Selim Sarper’le 

görüşecek ve boğazların denetimi, Doğu Anadolu’dan toprak talebi gibi ağır şartlar 

içeren bir nota verecektir.
18

 Ayrıca savaşın kazananları “Potsdam Konferansı’nda” 

SSCB’nin Türkiye hakkındaki taleplerine göz yumacaktır. Ancak müttefikler ABD 

ve SSCB arasındaki ilişkiler, henüz Berlin’in işgalinde bozulmaya başlayınca, 

SSCB’nin Türkiye hakkındaki politikalarına göz yumulması fikri, ABD tarafından 

gözden geçirilecek ve Türkiye’yi cezalandırma fikri, oluşan yeni dünya koşullarında 

doğru bulunmayacaktır. 1947’de ABD’nin Soğuk Savaş’ın ana karakterini belirleyen 

“Çevreleme”  Politikası nezdince Türkiye, bir anda jeo-stratejik açıdan çok önemli 

bir devlet haline gelecektir. Bu gelişmeler üzerine Türkiye’de SSCB tarafından olası 

bir işgalden korunmak için Batı Bloğuna yanaşma ihtiyacı hissedecektir. SSCB ile 

oluşan gergin atmosfer ve Batı ile kurulan iyi ilişkiler, Türkiye’ye mevcut sistemini 

gözden geçirme ihtiyacı hissettirmiştir. Dış politikada Batı Bloğuna yakınlaşmayla 

birlikte Türkiye, kurumsal anlamda bir Doğu Bloğu ülkesini daha fazla andırıyor 

görünmektedir. Devletin ekonomi ve sosyal yaşama müdahalesi çok üst seviyelerde 

olmuştur. Ayrıca savaş sırasında da uygulanan Varlık Vergisi gibi politikalar, ciddi 

insan hakları ihlalleri yapıldığını gözler önüne sermiştir.
19

 Türkiye bunlar üzerine 

ciddi reformlara gitmiştir. 1946 yılında yeni partilerin kurulmasına izin 

verilmiştir.1950’deki seçimlerde iktidar olacak Demokrat Parti’de, 7 Ocak 1946’da 

kurulacaktır. Hemen ardından 1947 yapılması beklenen seçimler bir yıl erkene alınıp 

1946 yılında yapılacaktır.  

                                                      
18

   Baskın Oran, Türk Dış Politikası-Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt 

1:1919-1980, İletişim Yayınları, s. 501 
19

   Baskın Oran, Türk Dış Politikası-Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt 

1:1919-1980, İletişim Yayınları, s. 392 
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İlki 1933 yılında SSCB’li uzmanlarla yapılan Devlet Planlaması, 1948 yılında 

Türkiye’nin ricası üzerine ABD’li uzmanlar tarafından yapılacaktır. ABD, 

Türkiye’yi kendi safına çekmek için “Marshall Planı” ve “Truman Doktrini” 

çerçevesinde milyonlarca dolarlık ekonomik ve askeri yardım yapmıştır. Bu arada 

CHP elitleri yaşanan bu radikal değişimler karşısında İnönü’yü daha ihtiyatlı 

davranması hususunda uyaracaktır. Ancak İsmet İnönü, 12 Temmuz 1947’deki 

beyannamesinde kendisinin tüm partilere eşit mesafede olduğunu belirterek eski 

rejimin elitlerine sırtını dönmüştür.
20

 Gelişmeler üzerine dönemin Başbakanı Recep 

Peker istifasını sunacaktır. Gelişmelerin sonrasında Türkiye’de batılılaşma 

çerçevesinde 1950 seçimlerine gidilecek ve CHP’nin 27 yıllık iktidarı son bulup 

Türkiye tarihinde yeni bir dönem başlayacaktır.  

  2.2.2. Demokrat Parti Dönemi 

 

Menderes ve arkadaşları iktidara geldiğinde, öncülleri CHP’den farklı bir görüşleri 

yoktur. Öyle ki iki partinin 1950 seçimleri öncesi parti programları neredeyse aynı 

olacaktır. Dış politikada DP, öncülleriyle paralel olarak olası bir SSCB işgalini 

önlemek için çözüm üretmek isteyecektir. Bunun için ilk öncelik, 1949 yılında 

kurulan NATO’ya üye olmak şeklinde hedeflenmiştir. İlk üyelik başvuruları CHP 

döneminde başlamış ancak istenilen üyelik bu dönemde elde edilememiştir. 

NATO’ya üyelik oy birliği olmaktadır ve İskandinav ülkeleri, Türkiye’nin savunma 

masraflarını üstlenmek istememektedir. Ancak 1951 yılında gerçekleşen Kore Savaşı 

bu tutumu değiştirecektir. Aslına bakılırsa İskandinav ülkelerinin fikirlerinde değişen 

bir şey olmayacaktır. Ancak Nato’nun lideri ABD,  Kore Savaşı’ndan sonra 

Türkiye’nin bu birliğe Yunanistan ile birlikte üye olması gerektiğini anlamıştır.  

Çevreleme politikası gereği bu iki ülke, kendi güçlerinden kat ve kat daha fazla önem 

arz etmektedir. Ayrıca belirtmekte fayda vardır ki Türkiye ABD’yi etkilemek için 

Kore Savaşları’na asker yollamış ve savaşın en kanlı muharebelerinden birisi olan 

Kunuri Muharebeleri’nde ABD askerlerini olası bir kıyımdan kurtarmıştır. Sonuçta 

Türkiye 3. başvurusunda Yunanistan ile birlikte 1952 yılında NATO’ya üye 

olmuştur.  
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Bu tarihten sonra Türkiye NATO’ya üye olmanın verdiği güven ile daha rahat bir 

görüntü sergilemiştir. Artık Soğuk Savaş’taki yeri daha da pekişmiş bir ülke olarak 

kendini tanımlayacak ve daha cüretkar adımlar atacaktır. Menderes ve arkadaşları, bu 

dönemde hareketlenen Ortadoğu’da aktif bir şekilde yer almak ve içinde bulunduğu 

Batı Bloğu’nun bölgedeki sözcüsü olmak için oldukça cesur adımlar atabilecektir. 

Bunun sonucu bazen Batı Bloğu içindeki devletlerle bazen de Ortadoğu’da Mısır 

başta olmak üzere yerel devletlerle sorunlar yaşayacaktır. NATO’ya girişi sonrası 

Türkiye, kendisini Batı Bloğu’na kabul ettirmek gibi bir çaba içerisinde 

olmayacaktır. Artık kendisini batılı bir devlet olarak tanımlamaktadır Türkiye. Öyle 

ki 1949 yılında yapılan Asyalı Devletler Kongresi’ne dahi katılmayacaktır. Batı 

Bloğu içerisindeki prestijini arttırmak isteyen Türkiye, sıradan bir Ortadoğu ülkesi 

olmadığı görüntüsü verebilmek için, Ortadoğu Komutanlığı’ndan Bağdat Paktı’na 

dek bölgedeki tüm antlaşmalarda aktif rol üstlenecektir. 

 2.3. Ortadoğu Komutanlığı’ndan Bağdat Paktına; Gerilimin 

Zirvesi 
 

Türkiye’nin yeni talepkâr politikası, Batı ekseninde başlangıçta fazla 

önemsenmemiştir. Özellikle 1953’e kadar olan dönemde Batı Bloğunun lideri ABD, 

dikkatini daha çok Uzakdoğu Asya üzerine yoğunlaştırmıştır. Elbette ABD bölgedeki 

gelişmeleri takip etmektedir. Ancak o dönem hala Ortadoğu’da ciddi üsleri olan 

İngiltere, kendi çıkarlarını korumak maksadıyla bölgede yapılan ve amaç olarak 

Sovyet tehdidini  önlemek olan her türlü faaliyette aktif rol almıştır. O yüzden bu 

yıllar arasında İngiltere ve Türkiye ilişkileri, sürekli iyileşecek ve iki iyi müttefik 

olacaktır. Ancak iki ülkede yaptıkları girişimlerin ABD’yi memnun etmesi 

konusunda ciddi bir titizlik göstermiştir. 

ABD için; önce Kore Savaşı’nın istenilen şekilde sonuçlanmaması ardından 1949 

yılında komünist Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulması, komünist karşıtı hareketi 

güçlendiren unsurlar olmuştur.
21

 1953 yılında göreve gelen yeni Başkan Eisenhower, 

öncülü Truman’a göre Ortadoğu bölgesini daha fazla önemseyen bir lider olacaktır. 
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ABD öncesinde İngiltere’nin savunma fikirlerine göz yummuş ama bu projelerin 

beklenen sonucu vermemesiyle insiyatifi tamamıyla kendi eline alacaktır. 

Türkiye’nin müttefikliği ise ABD tarafından başlangıçtan beri önemsenmiştir. 

Araplarla tarihsel bağı olan ve nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan 

Türkiye’yi, uyguladığı politikalarda önemli bir koz olarak görecektir. 

  2.3.1. Ölü Doğan Antlaşmalar Dönemi 

 

Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası Ortadoğu coğrafyasında ciddi ayrıcalıkları bulunan 

İngiltere’nin sahip olduğu bu ayrıcalıkları kaybetme niyetinde olmadığını 

belirtmiştik. Ancak İngiltere bölgede kendisine karşı oluşan negatif havanında 

bilincindedir. Bu sebeple İngiltere, güvenlik zafiyetlerini öne sürerek (Sovyet 

tehdidine karşı) bazı Ortadoğu devletleri ile bir savunma örgütü kurup, kendi 

çıkarlarını bu örgüt kanalıyla koruma niyetinde olmuştur. Ayrıca İngiltere, Türkiye 

ve Yunanistan’ında bu örgüte üye olmasını isteyecek bu sebeple bu iki devletin 

NATO’ya üyeliği konusunda bir takım zorluklar çıkaracaktır. Zaten İngiltere, 

kurulacak bu savunma örgütünün NATO’nun bir alt birimi olmasını istemiştir.
22

 

İngiltere’nin bu “Akdeniz Paktı” düşüncesi ABD tarafından destek görmemiştir. 

ABD desteği olmadan böyle bir oluşumun altından kalkamayacağını bilen İngiltere 

bu düşünceden vazgeçmek zorunda kalacaktır. Bunun üzerine Türkiye ve 

Yunanistan’ın tekrar NATO’ya üyeliği söz konusu olacaktır. Nitekim İngiltere yeni 

bir savunma projesi üretmekte gecikmeyecektir. Yeni savunma projesinin adı 

“Ortadoğu Komutanlığı” olacaktır.  

    

 

   2.3.1.1. Ortadoğu Komutanlığı 

Türkiye ve Yunanistan’ın Ortadoğu Komutanlığı’nda kullanılmak istenilmesi, bu iki 

devlete NATO’ya giriş sürecinde kullanabilecekleri ciddi bir koz vermiştir. 

Özellikle Türkiye elde ettiği bu kozu oldukça verimli bir şekilde kullanacaktır. 
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NATO’ya üyeliği gerçekleşmeden hiçbir savunma örgütünde yer alınmayacağı, 

dönemin Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü tarafından kesin ifadelerle dile 

getiriliyordu.
23

 Sonuçta 20 Eylül 1951’deki NATO’nun Ottowa’daki toplantısına 

Türkiye’de davet edilerek Ortadoğu Komutanlığı’na yönelik ilk somut adım 

atılmıştır. Kore Savaşı’nın etkisi altında olan ABD’de bu savunma fikrine sıcak 

bakacaktır. Ancak ABD önemli bir şart ile destek vereceğini açıklamıştır. O da Arap 

devletlerinin bu savunma paktında olması şeklindedir. Ayrıca ABD “Mısır” ismi 

konusunda özel bir vurgu yapmıştır.
24

 Nitekim Mısır, İngiltere’nin de Ortadoğu’da 

ilişkilerini en çok düzeltmek istediği ülke olmuştur. Süveyş’teki üsleri ve Mısır ile 

yaptığı 1936 Antlaşması’nı korumak için İngiltere Mısır’a eşit üye statüsü teklif 

edecektir. Ayrıca  İngiltere, bölgede Ortadoğu Komutanlığı dışındaki tüm askeri 

varlığını çekeceğini de beyan etmiştir. Ancak Mısır, İngiliz askeri varlığı ülkesinde 

hala barınırken hiçbir savunma görüşmesinde yer almayacağını duyurmuştur. Ayrıca 

1936 Antlaşması’nı tek taraflı olarak feshetmiştir. Sonuç İngiltere açısından tam bir 

hüsran olmuştur. Ayrıca ABD’nin uyarısına rağmen resmi teklif sadece Mısır ve 

Irak’a yapılmıştır. Komutanlığın diğer Müslüman ülkesi Türkiye ise 1949 yılında 

İsrail’i tanımış ve Ocak 1950’de ilk maslahatgüzarını Tel Aviv’e atayınca Araplar 

tarafından ciddi eleştirilere maruz kalmıştır. Ayrıca İngiltere zaman zaman paktın 

eşit üye kuralını esnetecek bazı girişimlerde bulunacaktır. Tüm bu gelişmeler 

Arapları bu tarz bir savunma paktından uzak tutan gelişmeler olarak 

gösterilmektedir. Bu gelişmelere ilk tepki ABD’de gelmiştir. Ayrıca Mısır’da Arap 

Birliği Paktı ile emperyalizm karşıtı havayı güçlendirecektir. Ancak yine de ABD, 

İngiltere, Fransa ve Türkiye hür dünyanın bekası için Ortadoğu savunması elzemdir 

tarzında bir söylemde bulunacaklardır. Komutanlığın mimarı İngiltere’de, Arapların 

bu savunma girişimine soğuk bakmalarının sebebi olarak Mısır’ı hedef  gösterecektir. 

İngiltere, Mısır’ı dışarda bırakacak bir yeni savunma planı ile hazırlıklarına 

başlayacaktır. Örgütün adında ki “Komutanlık” ibaresi yerine, “Savunma Örgütü” 

getirilecektir. Örgütün yeni merkezide Mısır değil, İngiltere gözetiminde ki Kıbrıs 

olacaktır.  
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ABD bu yeni gelişmeler karşısında müttefiklerine Mısır olmadan Arapların bir 

savunma paktında olmayacağı uyarısında bulunmuştur. Ancak ABD yine de 10 

Kasım 1951’de İngiltere, Fransa ve Türkiye ile birlikte Ortadoğu’da bir savunma 

paktından vazgeçmediklerini belirten ortak bir demeç vermişlerdir. Örgütün askeri 

komutanlık yapısı da yukarda bahsettiğimiz üzere, Haziran 1952’de Savunma Örgütü 

şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca bu tarihlerde  İngiltere’de gerçekleşen yeni 

Kraliçe’nin taç giyme töreninde Türkiye Başbakanı Menderes:  “Arap devletleri 

İsrail’in varlığını tanımalıdır” şeklinde dönem şartlarında oldukça fevri bir açıklama 

yapacaktır.
25

 Bu açıklama Araplar nezdinde bekleneceği üzere büyük bir öfke 

yaratacaktır. Türkiye’nin emperyalizmin bölgedeki ajanı olduğu düşüncesi, bu demeç 

sonrasında yaygınlaşacak ve Türkiye karşıtı bir hava yaratacaktır. Nitekim 

İngiltere’nin bu son girişimi de bu demecin bir katalizör işlevi görmesiyle yerle bir 

olmuştur. Gelişmeler üzerine ABD bölgede ki aktifliğini daha fazla arttırma ihtiyacı 

hissedecektir. Müttefikleri İngiltere’nin öne sürdüğü projelerin beklenilen sonucu 

vermemesinin elbette bu durumdaki payı büyük olmuştur. Yine bu dönemde 

ABD’nin yeni Başkanı Eisenhower’da, kendisinden önceki iktidarlara nazaran 

Ortadoğu bölgesini tanımlarken; Avrupa’nın güneydoğu kanadı ifadesini 

kullanmakla yetinmeyecektir. Yeni ABD yönetimine göre bu bölge; stratejik açıdan 

oldukça önemli bir coğrafya olarak görülmektedir.
26

 Kore Savaşları sonrası artan 

SSCB tehdidi, Ortadoğu’nun bu bahsedilen stratejik öneminin artmasında son derece 

belirleyici olmuştur. Yeni ABD Dışişleri Bakanlığı, Arapları bir savunma fikrine 

ikna etmek için SSCB tehlikesini öne sürmenin mantıklı olmadığının farkına 

varacaktır. Gerçekten de Araplar için asıl tehdit SSCB değil İsrail olarak 

algılanmaktadır. Bu sebeple ABD hem başarılı bir savunma girişimi başlatmak hem 

de müttefiki İsrail’i korumak amacıyla bölgesel bir savunma paktı düşüncesinden 

vazgeçmiştir. Yeni savunma örgütü fikri; SSCB tehdidini en fazla hisseden ülkeler 

olan; Türkiye, İran, Pakistan ve Irak arasında yapılacak olan ikili antlaşmalar yoluyla 

sağlanacaktır. “Kuzey Kuşağı Projesi” diye tarihe geçen bu yeni projenin mimarı 

ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı John Foster Dulles olacaktır.  
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Dulles 1953 yılındaki Bermuda’da İngiltere Dışişleri Bakanı Salisbury ile görüşecek 

ve bu yeni savunma paktının İngiltere tarafından benimsenmesine yol açacaktır.
27

 Bu 

gelişmeler, Bağdat Paktı’na giden sürecin mihenk taşı olacaktır.  

  2.3.2. Bağdat Paktı 

Eisenhower yönetimi iktidara gelir gelmez, yeni Dışişleri Bakanı Dulles, Ortadoğu 

ülkelerinin çoğunu kapsayan bir ziyaret programını başlatacaktır. Dulles bu 

programında Türkiye’yi düşünmemiştir. Ancak Türkiye Başbakanı Menderes’in 

daveti üzerine Türkiye’yi de ziyaret edecektir. Menderes, Dulles ile görüşmesinde 

Ortadoğu’nun savunması konusunda Türkiye’nin öncü bir rol oynaması gerektiğini 

ve Pakistan’ın da bu projede yer alması fikrini vurgulayacaktır. Ayrıca Menderes, 

Arapların Ortadoğu’daki her türlü savunma fikrini sekteye uğrattığını bu sebeple bu 

tarz savunma girişimlerinden uzak tutulması gerektiğini söylemiştir. Dulles 

Menderes’in düşüncelerinin büyük çoğunluğunu olumlu karşılayacak ancak 

Arapların olası bir savunma paktından uzak tutulması fikrine karşı çıkacaktır. 

Türkiye dile getirdiği bu talepler ile aslında Ortadoğu coğrafyasındaki bölünmenin 

sinyallerini gözler önüne sermiştir. Nitekim Mısır için konuşacak olursak Nasır bu 

gelişmelerden 1 yıl sonra General Necip’i iktidardan uzaklaştıracak ve kendisi 

yönetimi ele geçirecektir. Ortadoğu’daki iki ayrı söylem ve bu iki söylemin 

öncülüğünü yapan iki cesur lider ve onların ülkeleri, karşıt görüşünü elimize etmek 

için her şeyi yapacaktır.  Kuzey Kuşağı programı bu gelişmeleri takiben yürürlüğe 

konulacaktır. Atılan ilk somut adım 28 Aralık 1953’te ABD ve Pakistan arasında 

imzalanan “Teknik ve Ekonomik Yardım Antlaşması” olmuştur.
28

 Bu antlaşmaya ilk 

tepki SSCB’den gelecektir. Ancak bu tepki, gelişmeleri etkileyemeyecektir. Türkiye 

istediği hareket alanını bulacak ve bu hareket alanını kullanmakta hiçte çekimser 

davranmayacaktır. Özellikle 1954 sonrası bozulan ekonomik koşullar, Menderes ve 

arkadaşlarını dış politikada daha cesur davranmaya iten sebepler olarak 

gösterilmektedir. 
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   2.3.2.1. Türkiye-Pakistan Dostane İşbirliği Anlaşması 

 

Hindistan ile sorunlar yaşayan ve SSCB tarafından işgal tehdidi algılayan Pakistan, 

ABD ile imzaladığı antlaşmanın verdiği güven sonucu Türkiye ile ikili görüşmeler 

yapmaya başlayacaktır. 18 Şubat 1954’te Türkiye ve Pakistan ortak bir demeç 

yayınlayarak, bir savunma antlaşması yapacaklarını duyurmuşlardır. Bu açıklamayı 

birçok olumsuz tepki izleyecektir. SSCB iki devlete de birer nota göndermiştir. 

Mısır’da benzer içerikte bir açıklama yapıp ve bu tarz bir antlaşmanın savunmadan 

ziyade bölge devletleri için bir tehdit teşkil edeceğini vurgulayacaktır. Irak diğer 

Arap devletlerinden gelecek tepkileri kestiremediği için çekimser bir tavır 

takınmıştır. İran ise söz konusu antlaşmaya katılmayacağını duyuracaktır. Tüm bu 

olumsuz tepkilere rağmen “Karaçi Antlaşması” olarak bilinen antlaşma 2 Nisan 

1954’te imzalanmıştır.
29

 

   2.3.2.2 Türkiye-Irak Karşılıklı İşbirliği Antlaşması 

Karaçi Antlaşması’nı takip eden günlerde çok önemli bir olay meydana gelecektir. 

27 Temmuz 1954’te İngiltere ve Mısır, bir antlaşmaya vardıklarını 

duyuracaktır.
30

İngiltere bu antlaşma ile Süveyş’teki üslerinden çekilmeyi kabul 

etmiştir. Haber ABD ve Türkiye’de büyük bir heyecan ile karşılanacaktır. Menderes 

hemen Nasır ile bir görüşme talep edecektir. Ancak Türkiye’nin beklemediği şekilde 

Nasır, Menderes ile görüşmeyi yoğunluğunu gerekçe gösterip reddedecektir. Bu 

cevap Türkiye’de deyim yerindeyse şok etkisi yaratacaktır. Aslına bakıldığında 

Mısır’ın bu tavrı sürpriz sayılmamalıdır. Demokrat Parti yönetimindeki Türkiye, 

özellikle Cezayir-Fransız Savaşı’nda konunun BM’de görüşüldüğü her oturumda 

Fransa lehinde oy kullanmıştır.  

Öncesinde İsrail hakkındaki politikaları da Araplar nezdinde Türkiye karşıtlığını 

arttırmıştır. Nasır’ın Türkiye ile ilişkilerini bir anda normale döndürmesi, objektif bir 

bakış açısı olmayacaktır. Türkiye bunun üzerine eski politikasına geri dönecektir.  

                                                      
29

 Karaçi Antlaşması’nın 6. Maddesi , antlaşmayı diğer devletlerin katılımına serbest kılmaktadır. 
30

 Behçet Kemal YeşilBursa, A General Review Of Turkey’s Foreign Affairs During The Democrat 

Party Era(1950-1960), Alternative Politics, Vol.1 No.2 s 142-189 September 2009 



 

 23 

Ayrıca bu dönemde Türkiye açısından olumlu sayılabilecek bir gelişme meydana 

gelecektir. 12 Eylül 1954’te Irak’ta Nuri Said Paşa yeni bir hükümet kurmuştur. Nuri 

Said Paşa Araplar nezdinde İngiliz adamı diye lanse edilen bir kişiliktir. Bu sebeple 

Türkiye Nuri Said Paşa’nın hükümet kurmasına en çok sevinen ülkelerden birisi 

olmuştur. 9 Ekim’de İngiltere dönüşü Türkiye’ye uğrayan Nuri Said Paşa: “Süveyş 

Kanalı ve Filistin Meselesi Arap memleketlerini tatmin edecek münasip bir hal 

çevresine bağlanırsa, bütün Arap devletleri Batı ile işbirliği yapabileceğine kani 

bulunmaktadır.” şeklinde bir açıklama yapmıştır.
31

 Bu açıklama nezdinde Türkiye 

dikkatini Irak üzerinde yoğunlaştırmıştır. Çünkü Süveyş sorunu İngiliz-Mısır 

antlaşması ile çözülmüştür. Gelişmeler akabinde Menderes 6-12 Ocak 1955’te iade-i 

ziyarette bulunmak üzere Bağdat’a gitmiştir. İki devlet tarafından yapılan açıklamada 

bir antlaşma üzerinde mutabakata varıldığı bildirilmiştir. İmzalanacak antlaşmanın 

hususları şu şekilde belirtilecektir; bu antlaşma bölgeden veya bölge dışından 

gelebilecek saldırılara karşı işbirliğini sağlayacaktır. Bölge dışından kastedilen 

saldırılarla SSCB,  bölgeden gelecek saldırılarla İsrail, hedef olarak kastedilmiştir. 

Yine bu antlaşma BM ilke ve kararlarına istikrarlı olarak uyacaktır. Bu madde ile de 

BM’nin Filistin sorunundaki Arap haklarını koruyan kararlarına uyulacağı 

vurgulanmıştır. Son olarak bu antlaşmanın barışçı amaçlarını gerçekleştirme 

amacındaki kararlığını göstermiş ve elindeki olanakları bu yolda kullanabilecek her 

devlet bu antlaşmaya katılabileceklerdir. Bu madde ile de antlaşmaya ABD ve 

İngiltere’nin katılımı sağlanmak istenmiştir. Irak gezisi verimli geçen Menderes öteki 

bölge devletlerini bu antlaşmaya davet edebilmek için 14-15 Ocak’ta Suriye’yi, 15-

17 Ocak’ta Lübnan’ı ziyaret etmiştir. Ancak her iki ülkede bu öneriyi reddedecektir. 

Bu kararların altında şüphesiz Mısır’ın etkisi oldukça büyük olmuştur. Bu 

antlaşmaya Mısır ile birlikte tepki gösteren diğer bir devlet de İsrail olmuştur.
32

İsrail, 

Türkiye’nin Araplar ile yakınlaşması sonucu kendisine yönelik politikalarının 

değişeceğinden endişe etmektedir. Türkiye ve Irak bu olumsuz gelişmeler karşısında 

İngiltere ve ABD’nin desteğini aldığı için 24 Şubat 1955’te “Türkiye-Irak Karşılıklı 

İşbirliği Anlaşması’nı” imzaladığını bildireceklerdir.
33

  

                                                      
31

 Baskın Oran, Türk Dış Politikası-Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt 

1:1919-1980, İletişim Yayınları, s 622. 
32

 Tan Gazetesi, 9 Ocak 1955 s 1. 
33

 Tan gazetesi 25 Şubat 1955 s 1. 
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Bağdat Paktı olarak bilinen bu antlaşma 8 maddeden oluşmaktadır. Antlaşmanın 1. 

Maddesi amacı tanımlamaktadır: “Bağıtlı taraflar, güvenlik ve savunmaları için 

BM’nin 51. Maddesine uygun davranacaktır.” . 2. Maddede “(…) Bağıtlı Yüksek 

Tarafların yetkili makamları (…) alınması gereken önlemleri belirleyip 

saptayacaklardır.” denilerek, uygulama konusunda hükümetlere geniş bir yetki alanı 

bırakılmıştır. Bu maddeye dayanarak, İngiltere’nin katılımına ilişkin antlaşmalarla 

1958’de Irak’ın çekilmesinden sonra ABD ile CENTO’nun üyesi üç bölge devleti 

arasında 1959’da ikili antlaşmalar imzalanacaktır. Tarafların birbirlerinin içişlerine 

karışmamayı ve aralarındaki tüm sorunları barışçı yollardan çözümlemeyi 

yükümlendikleri 3. Maddeden sonra, (…) 4. Maddede “bu antlaşma hükümlerinin, 

içlerinden biri tarafından üçüncü bir devlet ya da devletlerle üstlenilen uluslararası 

yükümlülüklerden hiçbirisi ile çelişmediği” belirtilmektedir. Burada kastedilen 

Türkiye’nin NATO ve Balkan Paktı, Irak’ın da Arap Birliği ve 1950 Arap Ortak 

Güvenlik ve Ekonomik İşbirliği çerçevesinde üstlendikleri yükümlülüklerle bu 

antlaşmanın çelişmediği ve çelişebilecek biçimde yorumlamayacağıdır. 5. Maddede “ 

İş bu antlaşmanın Arap Birliği üyesi devletlerden herhangi birisinin ya da bu 

bölgenin güvenlik ve barışı ile aktif biçimde olan ve taraflarca kesinlikle tanınan 

herhangi bir devletin katılımına açık bulunacaktır.” denilerek, çok ince bir dille 

antlaşmaya tüm Arap devletleri, Pakistan, İran, İngiltere ve ABD’nin katılabileceği 

ama Irak’ın tanımadığı İsrail’in katılımının kesinlikle söz konusu olamayacağı 

belirtilmektedir. 6. Maddede de , antlaşmaya taraf olanların sayısı en az dördü 

bulunca, antlaşmayı ilgilendiren amaçlar çerçevesinde çalışmak üzere, bakanlar 

düzeyinde bir Sürekli Konsey kurulacağı öngörülmektedir. 7. Madde de, antlaşmanın 

yenilenmek üzere 5 yıllık süresi olduğunu belirtmektedir. 

İçeriği yukarda tanımlanan Bağdat Paktı’nın imzalanmasını takiben 4 Nisan 1955’te 

İngiltere bu pakta katıldığını duyurmuştur. İngiltere’yi önce 23 Eylül’de Pakistan 

sonrada 3 Kasım’da İran takip etmiş ve paktın 6. Maddesi uyarınca Sürekli Konsey 

oluşturma şartı sağlanmıştır. ABD pakta doğrudan üye olmayacaktır. ABD’nin bu 

kararında gerek Arapların gerekse de Ortadoğu’daki en büyük müttefiki İsrail’in 

takındığı olumsuz tavrın etkisi büyük olmuştur. Türkiye Bağdat Paktı’na katılan üye 

sayısını arttırmak için özellikle Ürdün ve Lübnan üzerinde baskı yapılması taraftarı 

olmuştur.  
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Özellikle Menderes, İngiltere’yi bu konuda adım attırmak için elinden geleni 

yapacaktır. Menderes, ABD’nin bu yönde bir politikaya destek vermeyeceğini bildiği 

için İngiltere’ye yönelecektir. ABD o sıralar yürürlüğe soktuğu “Alpha Projesi” 

kapsamında, Arapların tepkisini çekecek her türlü hareketten uzak kalmayı 

yeğleyecektir.
34

 Bu sırada Bağdat Paktı imzalandığı günden beri tepkilerin 

lokomotifliğini yapan bir ülke olacaktır. Hiç şüphesiz o ülke Cemal Abdül Nasır 

yönetimindeki Mısır olacaktır. Nasır, Nuri Said Paşa’nın bu girişimini Irak’ın Arap 

Birliği’ne ihaneti olarak yorumlayacaktır. Nitekim Bağdat Paktı’nın kurulacağının ilk 

duyurusu üzerine tüm Arap devletlerini 22 Ocak 1955’te Kahire’ye toplanmaya 

çağıracaktır. Yine paktın imzalanmasında bir hafta kadar sonra Suriye ile birlikte 

alternatif bir pakt oluşumuna gidileceği duyurulacaktır.
35

 Gerçekten de Bağdat Paktı 

imzalandıktan sonra Suriye ve Türkiye ilişkileri çok hızlı bir şekilde bozulacaktır. 

Öyle ki savaş ihtimali dahi manşetlerde kendini gösterecektir. Suriye’nin bu 

dönemde Mısır ile ilişkilerinin iyileşmesi bizlere Ortadoğu’daki bu denklemin 

değişkenleri hakkında fikirler vermektedir. Nasır, yine bu dönemde tüm Arap 

Devletleri’ndeki milliyetçi grupları desteklemiştir. Ayrıca 1955’te ABD’nin Aswan 

Barajı’nın kredilerini karşılamaktan vazgeçmesi üzerine SSCB ile anlaşmaya 

gidecektir. Nasır yine bu dönemde Çekoslovakya ile bir silah antlaşması 

imzalayacaktır. Tüm bu gelişmeler, ABD’ye İsrail’in güvenliği ve Ortadoğu’da 

komünizmin yayılması gibi endişelerini hatırlatacak ve Mısır’ın isteklerini daha fazla 

dikkate alan bir politika yapımına yönelmesine yol açacaktır. Nitekim 1956’daki 

Süveyş Krizi’nde ABD müttefikleri İngiltere ve Fransa ve İsrail’i SSCB ile birlikte 

ilk kınayan devlet olmuştur. Nasır Süveyş Krizi sonrası Araplar nezdinde ki 

karizmasını iyice arttıracaktır. Ayrıca İsrail’in Süveyş Krizi’ndeki takındığı saldırgan 

tavır, Araplar arasındaki milliyetçi duyguları iyice güçlendirecektir. Bağdat Paktı’nın 

tek Arap üyesi olan Irak, artan bu milliyetçi eğilimlerden en fazla endişe duyan 

Devlet olacaktır. Nuri Said Paşa, Irak’taki milliyetçi güçlerin artan faaliyetleri 

konusunda defalarca Bağdat Paktı Daimi Konseyine raporlar vermiş ancak uyarıları 

dikkate alınmamıştır.  

                                                      
34

 Türkiye Günlüğü Dergisi, İki Cihan Aresinde Yarınki Türkiye, sayı:77 yaz 2004, Behçet Kemal 

YeşilBursa, İngiltere ve ABD’nin Ortadoğu Projeleri, s 75-118 
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 A.g.e. s 75-118 



 

 26 

Ancak Pakt üyesi devletler bölgede oluşan güvenlik boşluğunun farkına varacaktır. 

Bunun içinde ABD’ye baskı yapma yoluna gideceklerdir. ABD bu duruma çözüm 

olarak ve de Ortadoğu’da komünizm karşıtı hareketlere güven vermesi açısından 

“Eisenhower Doktrini” ile karşılık vermiştir.
36

 Bu gelişme üzerine Irak ve Türkiye 

Lübnan ile görüşmeleri hızlandıracaktır. Ancak Lübnan ile Irak’ın olası bir birleşimi 

gerçekleşmeden 14 Kasım 1958 General Kasım liderliğinde kendilerini Bağımsız 

Subaylar olarak adlandıran bir grup asker tarafından Irak’ta darbe yapılacaktır. Kral 

Faysal ve Nuri Said Paşa bu darbede öldürülmüştür. Haber Türkiye’de büyük bir şok 

yaratacaktır. Türkiye tek Arap müttefikini kaybetmekle birlikte, Menderes için Kral 

Faysal ve Nuri Said Paşa’nın ölümü kişisel olarak da kabul etmesi zor bir durum 

olacaktır. ABD Başkanı Eisenhower ve İngiltere Başbakanı Macmillan, yayınlanan 

anılarında Türkiye’nin Irak’a fiili bir müdahalede bulunmayı düşündüğünü itiraf 

etmiştir.
37

 Ancak İngiltere ve ABD’nin telkinci tavrıyla böyle bir müdahale meydana 

gelmeyecektir. Ancak bu darbe Bağdat Paktı’nın sonunu getirecektir. Irak’ın paktan 

çekilmesiyle merkez Bağdat’tan Ankara’ya alınacak ve “CENTO” olarak yeniden 

adlandırılacaktır. 

 

 2.4. Türkiye Basınında Mısır Algısı (1950-1958) 

Öncelikle Türkiye’de bu dönemki Mısır algısını anlamak için, Demokrat Parti’nin 

basına yönelik politikalarını bilmekte fayda vardır. Demokrat Parti, basının gücünü 

tam manasıyla keşfeden ilk parti olarak lanse edilmiştir. Öyle ki iktidara gelebilmek 

için basın propaganda aracı olarak çok iyi kullanılmış ve bunun karşılığı da seçim 

sonuçları ile alınmıştır. Ayrıca Demokrat Parti öncesi basına uygulanan ağır sansürde 

Türkiye’deki basın çevrelerinin Demokrat Parti’ye sempati duymasına yol açmıştır. 

Demokrat Parti, kendisine yönelik bu olumlu tavrı korumak için 1952’de bir basın 

yasası çıkarmıştır.
38

 Gazetelerin durumunu önceki dönemlere nazaran oldukça 

iyileştiren bu antlaşma, basın çevrelerince sevinçle karşılanacaktır.  

                                                      
36

 5 Ocak 1957’de Kongre’de konuşma yapan Eisenhower’ın Ortadoğu’da dileyen her devlete 

ABD’nin askeri ve teknik konusunda yardımda bulunacağını söylemiştir. 
37

 Eisenhower, Waging Peace, ss.277; Harold Macmillan, Riding the Storm,1956-1959(London 

Macmillan, 1971), ss 522 
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Öyle ki gazetecilik, Türkiye’de devlet memurlarından sonra resmi tatil hakkı kazanan 

ilk meslek olmuştur. Ancak 1954 sonrası başlayan ekonomik bunalım, Demokrat 

Parti’yi otoriter bir görünüme itecektir. Demokrat Parti, kendisine yönelik eleştirilere 

sert bir tavır takınacak ve bu durum gazeteler ile arasının bozulmasına yol açacaktır. 

Sadece Tan ve Zafer Gazeteleri Demokrat Parti’ye olan desteğini sürdürecektir. 

Ancak dış politika söz konusu olduğunda nerdeyse tüm gazeteler Demokrat Parti’nin 

politikalarını destekleyen bir tutum takınmıştır. Nitekim Demokrat Parti’nin Batı 

yanlısı politikaları, en büyük muhalefeti olan CHP tarafından bile desteklenmiştir. 

Gazeteler, batı hayranlığını halka empoze etmek için elindeki tüm imkanları 

kullanmıştır. Bu süreçte gazetelerde ABD ve Avrupa’dan gelen kısa hikayelere 

oldukça fazla yer verilmiştir. Ayrıca Hollywood yıldızlarının yaşam tarzı hakkında 

haberlere geniş bölümler ayrılmış, magazinel haberler aracılığıyla “American 

Dream” fikri insanlara empoze edilmiştir. Ayrıca sosyalizm karşıtı “Hayvan Çiftliği” 

gibi eserlerde gazetelerde yer alıp halka sunulmuştur. ABD ve İngiltere’deki iç 

gelişmeler çok iyi takip edilmiştir. Örnek olarak Bu dönemde Batı Almanya’nın 

ticari başarılarından kendi başarımız gibi bahsedilmiştir. Ayrıca ABD’nin her türlü 

nükleer silah deneyimi, hür dünyanın akıbeti münasebetiyle gerekli gösterilip 

insanların gözünde meşrulaştırılmıştır. Bu dönemde SSCB ile ilgili haberlere 

gazetelerde çok rastlanmamaktadır. Türkiye’nin SSCB hakkında doğrudan doğruya 

olumsuz haber yapmaktan çekindiğini söylenebilir. Bunun yerine SSCB’nin 

müttefiklerinin hedef alacak şekilde komünizm karşıtı temalı haberler yapılmaktadır. 

Özellikle CHP döneminde komünist yaftası yiyen Tan Gazetesi, SSCB ve 

ideolojisini yeren birçok haber yapmıştır. Menderes ve Bayar’ın her türlü diplomatik 

girişimi gazetelerde manşet olmuştur. Bu dönemde Irak, Pakistan, Lübnan, kısmen 

Ürdün basınımızda dost ülke olarak lanse edilmiştir. Mısır ise; özellikle 1954-1957 

yılları arasında sürekli kötülenen bir ülke olmuştur. Öyle ki bazı gazeteler 

haberlerinde Mısır hakkında Çöl Kremlini gibi ifadelere yer vermiştir.
39

  

Özellikle 53-55 arası dönemde Mısır hakkında olumlu tek bir haber bile görmeniz 

olası değildir. Bu dönemde sadece Ulus’ta muhalif bir hava oluşacaktır. Diğer 

gazetelerin hiçbirinde var olan dış politikayı sorgulama hali görülmemiştir.  

                                                      
39

 Tan Gazetesi, 26 Ocak 1955, Hadiselerin Peşinden-Vatansever 
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Tan bu dönemde Demokrat Parti’ye destek olurken başlıklarında çok sert ibareler 

kullanacaktır. Bu dönemde Kahraman Maraş Milletvekili Abdullah Aytemiz, 

hükümetin Mısır hakkındaki bir politikasını TBMM’de yaptığı bir konuşmada 

eleştirmiştir.
40

 Tan ertesi gün ki başlığında Aytemiz’i vatan haini olarak nitelemiştir. 

Yine Mısır’ın Türkiye Büyükelçisi Ahmet Remzi, basınımıza yönelttiği eleştirileri 

sebebiyle 2 gün boyunca gazetelerde çok ağır ithamlara maruz kalmıştır. Tan 

gazetesi, yayınladığı “Hadiselerin Peşinden” bölümünde çok sert ve gazetecilik 

üslubundan uzak haberler yapmıştır. Bu haberlerde Nuri Said Paşa övülüyor, Kral 

Faruk yerilebilmektedir (o sıralar iktidarda olmamasına rağmen). Cemal Abdül Nasır 

hakkında sürekli bir eleştiri durumu hakim olmuştur. Nasır’ın SSCB ile sürdürdüğü 

yakın ilişkiler vurgulanarak, Mısır’ın komünizmin bölgedeki adamı imajı rolü tesis 

edilmek istenmektedir. Aynı tarihlerde Mısır gazeteleri de Türkiye hakkında Batı’nın 

adamı gibi ifadelere yer vermektedir. Hadiselerin Peşinden eki, Bağdat Paktına giden 

1 ay boyunca sürekli Mısır’ı yeren haberlere yer vermiştir. Bu haberlerde Hür 

Subaylar mensuplarının ahlaki yönden geri kalmış, görgü kurallarını bilmeyen 

insanlar olduğu gibi son derece profesyonellikten uzak ifadeler yer almıştır.  

İki ülke arasındaki ilişkilerin gerildiği bu dönemde Mısır hakkında olumsuz haber 

yapmak o kadar popülerleşiyor ki, muhalif Ulus gazetesi bu baskı ortamından 

kurtulmak için içeriğinde dış politikaya yer vermemiştir. Ulus gazetesi iç politika 

konularına ağırlık verip bu yolla Demokrat Parti’yi yıpratmak isteyecektir. Zafer ise 

Demokrat Parti’ye olan desteğini Tan’a nazaran daha resmi bir dille sürdürecektir. 

Cumhuriyet, Hürriyet, Akşam gibi gazeteler bu dönemde Demokrat Parti’yi 

desteklemeseler de, dış politikada eleştirel bir tavır takınmamışlardır. Gazetelerde 

Mısır hakkındaki tek olumlu dönem, 27 Temmuz 1954’teki İngiliz-Mısır antlaşması 

ile yaşanmıştır. Ancak Nasır’ın Menderes’in görüşme teklifini reddetmesi ile bu 

olumlu hava bozulacak ve Mısır karşıtlığı daha da belirginleşecektir. Bağdat 

Paktı’ndan sonraki dönemde ise gazetelerde en çok yer alan ülke Suriye olacaktır. 

Suriye ile yaşanan bu gerginlik gündemi oldukça meşgul edecek ancak bu gerginliğin 

arka planında gösterilen Mısır’da eleştirilerden nasibini alacaktır.  Süveyş Krizi’nde 

de gazeteler Mısır’ı suçlamayacak, ancak eleştirileri bu dönemde doğrudan Nasır’a 

yöneltecektir.  

                                                      
40

 Aytemiz, Din adamı yetiştirmek için Camiülezher’e vatandaş yollanmasının yasaklanması kararını 

eleştirmiştir. 
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ABD’nin Mısır lehine tavır almasından sonra bu karşıtlık azalmaya gidecektir. 

Ayrıca 1958’de Irak’taki darbe sonucu Bağdat Paktı’nın sonunun gelmesi ve 

ekonomide başlayan bozulmalar sebebiyle, basında var olan Mısır karşıtlığı yerini 

başka gündemlere bırakmıştır. Sonuç olarak Demokrat Parti, basın üzerindeki 

hegemonyasını, ülkesindeki popülaritesini tüketene kadar devam ettirmiştir. Cesur 

dış politika hamlelerini, kendisini destekleyen gazetelerin radikal denebilecek 

manşetleri ile meşru bir zemine oturtmuştur. Foucault’nun deyimiyle “Bilgi 

Hegemonyasını” bütün incelikleriyle kullanmasını bilmiştir.   

3. SONUÇ 

Birbiriyle 400 yıllık kültürel ve tarihsel ortak geçmişi olan iki ülkenin nasıl bir anda 

iki karşıt ülkeye dönüştüğünü anlamak için, bu iki ülkenin Osmanlı hükümranlığı 

sonrası yaşadıkları gelişmeler iyi analiz edilmelidir. Gerçekten de Mısır 1805’te 

atanan yeni valisiyle yeni bir sayfa açacaktır. Kavalalı ve ardılları Modern Mısır 

tarihinde önemli bir rol oynayacak ve 1882’deki İngiliz işgaline kadar ülkenin 

yönetimini ikame ettirecektir. 1800 yılında doğmuş bir Mısırlı üç yönetimi de test 

edebilecektir. Ancak bu üç yönetimde de kendisinin yer almadığını çok geçmeden 

fark edecektir. Yoksul bir ailenin çocuğu olarak Mısır’daki sömürü sistemi içine 

doğan Cemal Abdül Nasır, Araplara kendilerini yönetebilecek güce sahip olduklarını, 

bir çözüm için yabancı hiçbir müdahale gerekmeksizin,  kendi sorunlarını  

kendilerinin çözebileceklerini söyleyecektir. Diğer taraftaki Türkiye ise; Mustafa 

Kemal ve arkadaşları tarafından büyük reformlara tabi tutulacak ve Batı Medeniyeti 

çerçevesinde kendini yeniden tanımlamaya gidecektir. Öte yandan SSCB 

Türkiye’nin kalkınmasında ciddi rol oynayacak ve iki ülke uzun yıllar müttefik 

olacaktır. Ancak yaklaşan savaş statükoyu kökünden değiştirecektir. Savaş sonrası 

gelişen koşullar, özellikle yeni hegemon güçler karşısında Türkiye ve Mısır’a seçme 

şansı çok fazla tanımayacaktır. Sadece Cemal Abdül Nasır 1956 yılında bir kumar 

oynayacak ve tüm Araplar nezdinde bir kahramana dönüşecektir.
41

 Gerçekten de 

Soğuk Savaş başlangıcında küçük devletlerin çok fazla seçim yapabilme şansı 

olmayacaktır. ABD ve SSCB, güçsüz devletlerin kendi güvenliği için kendi etki 

alanlarına gireceğini düşünmüştür.  
                                                      
41

 Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Ortadoğu: Siyaset Savaş ve Diplomasi, Dora Yayınları, 6. Baskı, 
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Hegemon güçlere göre bir devlet ya sizinle ya da düşmanınız olabilmektedir. Ancak 

bu durumun böyle olmadığını ilk fark eden hegemon güç SSCB olacaktır. Ekim 

1952’de yapılan Sovyet Kongresi’nde, iki kutuplu dünya düzeni fikri terk edilecek ve 

3. bir bloğun varlığı tanınacaktır.
42

 Sovyetler Ortadoğu ve Uzakdoğu Asya’da 

bağımsızlık mücadelelerini destekleyen bir görüntü verecektir. Özellikle bu durum 

Arap Milliyetçilerinin SSCB ile ilişkilerini iyi tutmasına sebep olacaktır. Ancak 

belirtmekte fayda vardır. Bu durum Nasır gibi liderlerin komünizme müsamahası 

olarak yorumlanmamalıdır. Nitekim Mısır’daki komünist ve sol kesime Nasır’ın 

müdahalesi sonrası Kruşçev: “Kendi kuyunuza işemeyin. Dönüp içmek zorunda 

kalırsınız” şeklinde ki Rus deyimini söyleyerek büyük bir gözdağı vermiştir.
43

 Ancak 

aynı SSCB ve Mısır, 2 hafta sonra bir ticaret antlaşması imzalayacak ve SSCB, 

Aswan Barajı’nın finansörlerinden birisi olacaktır. Kruşçev gibi Nasır’da ülkesinin 

sanıldığı kadarda önemsiz olmadığının farkına varacak ve ABD’nin baraj yapımı için 

vadettiği kredileri durdurması sonucu SSCB ile anlaşabilecektir. Türkiye’de SSCB 

ile düşman olmak zorunda olmadığını anlayacaktır. Ancak Menderes SSCB ile 

görüşmek için planladığı geziyi yapamadan bir darbe sonucu hükümetten indirilecek 

ve ardından idam edilecektir. Elbette Türkiye’nin bunu anlamasında SSCB’nin 

politikaları önemli bir yer edinmiştir. Kruşçev 1957 yılında yaptığı bir konuşmada, 

Stalin dönemini lanetleyecek, Yugoslavya ve Türkiye’den özür dileyecektir. Aynı 

dönemde İngiltere ve Fransa Süveyş’e askeri müdahalede bulunacak, ABD ise 5. 

Filosunu sürekli bu bölgede bulunduracaktır. Oluşan bu tablo gelişmekte olan 

ülkelerin SSCB’ye sempatisini arttıracaktır. Fakat Soğuk Savaş’ın bütün 

denklemlerinde var olan SSCB’nin komşusu olan Türkiye, elbette güvenlik kaygısını 

Ortadoğu ülkelerinden daha fazla hissedecektir. Bağımsız hareketlerini SSCB’nin 

destekleyen tavrından bahsetsek de, aynı SSCB 1956 Macaristan’ı işgal edecektir. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası Sarper-Molotov görüşmesi, Türkiye’nin rotasını belli 

edecektir.
44

 Bu görüşmede Türkiye’den boğazların denetimi, Doğu Anadolu’dan 

toprak talebi gibi ağır istekler vardır. Sonuç olarak Türkiye SSCB’nin taleplerini 

kabul edemezdi ancak SSCB’ye karşı koyacak bir askeri güçten de yoksundu. 
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Kruşçev, bir Fransız gazeteciye verdiği röportajda: “ Bir çatışma vuku bulduğu 

takdirde, Türkiye’nin müttefikleri Türkiye’nin yardımına değil ancak cenaze 

merasimine yetişebileceklerdir.” diyecektir.
45

Dolayısıyla ABD’nin ya da Batı 

Bloğunun gölgesine sığınmak, Türkiye için alternatifi olmayan bir seçenekti. 

Nitekim bu yöndeki ilk adımlarda DP tarafından değil bizatihi CHP tarafından 

atılacaktır. Ancak Kore Savaşı, ABD’nin sandığı kadar güçlü olmadığını 

gösterecektir. Bu sebeple müttefiki olmak isteyen Türkiye’nin önemi artacak ve 

NATO üyeliği sonrasında da Türkiye, kazandığı bu prestiji arttırmak isteyecektir. 

Dolayısıyla Nasır’ın 1956 sonrası politikalarındaki Arap Milliyetçiliği baskısı ile 

Türkiye’nin 1952 sonrası Batı Bloğu’na entegre olma isteği nazarımda paralellikler 

içermektedir. Ayrıca 1952 ile 1956 arası dönemde Türkiye ile Mısır’ı karşılaştırırken 

unutulmaması gereken bir durum vardır. Türkiye bağımsızlığını korumayı amaçlayan 

bir ülkeyken, Mısır bağımsızlığını kazanmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla Kurtuluş 

Savaşı sırasındaki Batı Karşıtlığı insanlarımız için ne ifade ediyorsa, bu dönemdeki 

Mısırlı bir Arap’ta aynı duyguları hissedecektir. Nasır ayrıca kültürel açıdan da Mısır 

sineması ve özellikle Kahire Radyosu ile Araplar üzerindeki kontrolünü arttıracaktır. 

“Arapların Sesi” programı, tüm Arap coğrafyasında Nasır’ın fikirlerini yayacak ve 

milliyetçi duyguyu hep diri tutacaktır. Zaman zamanda milliyetçi güçlere askeri 

yardım yapabilecektir. Bu milliyetçi havaya rağmen İsrail’le iyi ilişkiler kuran, ABD 

ve Batı Bloğu’na her koşulda destek olan Türkiye, uzun yıllar bu coğrafyada nefretle 

anılan bir ülke olarak Arapların zihinlerinde yer edinecektir. Soğuk Savaş’ın iki ayrı 

rol biçtiği bu iki ülke, kendi meşru mücadelelerini verebilmek adına her şeyi 

yapacaktır. 
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