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ÖZET

Cumhuriyet tarihinde 50’li yıllar hem iç politikada hem de dış politikada zorluklarla
ve mücadelelerle geçen bir süreçtir. Cumhuriyet Türkiye’si, İkinci Dünya Savaşı sırasında
benimsediği ve devam ettirmek için elinden geleni yaptığı tarafsız kalma politikası nedeniyle
savaş sonrası oluşan yeni düzende kendine bir yer belirleyememiş ve uluslararası arenada
yalnız kalmış bir devlettir. Bu durum dışarıdan gelen tehditlere karşı Türkiye, kendini
garantiye almak için bir tarafa dahil olmayı, büyük bir gücün desteğini almayı istemektedir.
Dış politikadaki durum böyle iken içeride de büyük bir değişim öncesi sancılı süreçler
yaşanmaktadır. Kuruluşundan buyana iktidarı elinde tutan CHP’nin karşısında Demokrat Parti
gibi bir güç iktidar mücadelesine dahil olmuştur. Sonunda 1950 yılında Demokrat Parti seçimi
kazandığında Türkiye artık çok partili yaşama geri dönüşü olmayan bir adım atmıştır.
Türkiye’deki gelişmeler bu şekilde ilerlerken dünyada da çift kutuplu yapının getirdiği
bölünmeler ve gruplaşmalar yaşanmaktadır. Batı dünyası ABD liderliğinde Sovyetlere ve
komünizme karşı savunma amaçlı bir yapı oluşturmaya gitmiş ve 1949 yılında Kuzey Atlantik
Paktı (NATO) adında askeri bir savunma örgütü kurmuşlardır. Birçok Batılı gücün yer aldığı
bu yapı içerisine dahil olmak isteyen Türkiye pek çok kez başvursa da kabul edilmemiştir.
Demokrat Parti’nin başa gelirken hedeflediği şeylerden biri de NATO’ya dahil olmaktır.
Batı’daki süreç böyle devam ederken dünyanın hiç beklemediği bir noktasında yakın
zaman öncesine kadar işgal altında olan ancak daha sonra işgalden kurtarılan ve yine ne yazık
ki bu kurtarılma esnasında toprakları bölünerek üzerinde iki ayrı devlet kurulan Kore
Yarımadası’nda sular birdenbire ısınmıştır. Savaş beklenmedik bir anda beklenmedik bir
şekilde patlak vermiştir. Kuzey’ini Sovyetlerin ve Çin’in, Güney’ini ABD’nin desteklediği
Kore savaşın başlamasıyla dünya gündemine oturmuştur.
Türkiye başta tereddütle yaklaşan kesimi olsa da bu savaşı kendisi için bir fırsat olarak
değerlendirme yolunu seçmiştir. Birleşmiş Milletler’in Güney Kore için yaptığı yardım
çağrısına yanıt veren ilk devlet olarak asker gönderme kararı almış, hem iç hem de dış
politikada ses getiren bir hamle yapmıştır ve daha sonra bunu NATO’ya girmek için de
kullanmıştır. Türkiye’nin yaptığı bu hamle kararla birlikte Kore Savaşı’nın da Türk basınına
oturmasına neden olmuştur. Gazetelerde Kore Savaşı’na özel bölümler hazırlanmış, Kore’ye
muhabirler gönderilmiş, radyolarda özel programlar yapılmıştır. Bunların yanında Savaş Türk
sinemasına da hemen yansımıştır. Bir dönem Türkiye dünyanın diğer ucunda bulunan
topraklardaki mücadele ile yatıp kalkmıştır. İktidar da kararının meşruluğunu sağlayabilmek
için basın yoluyla Savaş’ın üzerinde durmuş ve Kore dünya ve Türkiye için bir kurtuluş
mücadelesi olarak gösterilmiştir.
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1. 1950’Li YILLARA KADAR ŞEKİLLENEN ULUSLARARASI ORTAM

1.1. 20. Yüzyıl Başındaki Gelişmeler
Tarihin çok eski zamanlarına dayanan güç devinimi ve olaylar örgüsü zaman
zaman artık tarihin sonuna gelindiği ve belki de ‘’Bundan daha kötüsü de olamaz artık!’’
dedirttiği süreçler hep yaşanmış ve yaşanmaya da devam edecektir. İnsanoğlu Haçlı
Seferleri’nden Moğol İstilasına, 18 ve 19. Yüzyıl Avrupa tarihinin kasvetli felaketler
kuşağından 20. Yüzyılın getirdiği Aşırılıklar Çağı’na1pek çok acıyı tatmıştır.
20. Yüzyıl’ın başı büyük ve orta büyüklükteki pek çok gücün küçük güçlerle ve kendi
aralarında karşı karşıya kalmak zorunda kaldıkları bir dönemdir. Avrupa’nın içerisinde
bulunduğu karmaşa hali bir kıvılcımla toptan alev alınacak olduğunu belli etmemiş olacak ki,
bardağı taşıran son damla olarak bilinen Avusturya – Macaristan veliahtının bir Sırp
milliyetçisi tarafından 28 Haziran 1914’te Saraybosna’da öldürülmesi ve akabindeki
gelişmeler aslında kimsenin beklemediği gelişmelerdir. Savaşın patlak vermesi ve bu kadar
hızlı yayılmasının pek çok nedeni elbette bulunmaktadır.
Fransız İhtilali’nden itibaren milliyetçilik düşüncesi kendisini anti-Napolyonculuk
çatısı altında toplanmış bulan devletleri içten içe sarmaya başlamış ve bu doğrultuda her
devlet kendi çıkarlarını gözetmeye başlamıştır. Hammadde ve pazar arayışı artmış,
sömürgecilik faaliyetleri hız kazanmış, toprakları genişletme adımları atılmaya çalışılmış ve
en önemlisi de silahlanma faaliyetleri çoğalmıştır. Sonucunda kaçınılmaz olarak tüm dünyayı
girdap gibi içine çeken bir Dünya Savaşı yaşanmıştır. İşin ilginç bir yönü bu savaşın ‘’Tüm
Savaşları Bitirecek Olan Savaş’’ olarak da anılmasıdır. Savaşın sonunda güç dengeleri
değişmiş ve haritalar yeniden çizilmiş, sınırlar yenilenmiştir. Dünya daha yüzyılın başında
hatta bunun çok daha öncesine kutuplaşmaya başlamıştır.
Savaş bitiminde yapılan antlaşmalar ve koyulan kurallar devletlerin içten içe kin
gütmesi ve durumu kabullenememesine neden olmuştur. Savaş döneminin bir getirisi de
yıkılan ekonomiler ve ağır krizler olmuştur. İki Savaş arası dönem olarak adlandırılan bu
yıllar dünyanın yaralarını sarmaya çalışmaktan çok intikam almayı ve kaybettiğini fazlasıyla
geri kazanmayı hedef belirlediği yıllardır. Milliyetçilik düşünceleri uçlara taşınmış faşizme
bürünmüş, şimdilerde dehşetle okuduğumuz hayatların sonunu bir bir hazırlayacak öfke ve
nefret giderek artmıştır.
Bu esnada bir daha aynı felaketi yaşamamak adına adımlar atılmaya çalışılmış ve
Milletler Cemiyeti adı altında uluslararası bir örgüt kurma yoluna gidilmiştir ancak daha
sonrasında anlaşılacağı üzere maalesef başarısız bir girişim olarak kalacaktır. Sürecin sonu
bütün girişimlere rağmen kaçınılmaz olarak çağın gördüğü en büyük felaket olan II. Dünya
Savaşı’nı da beraberinde getirecektir.
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2.

II. DÜNYA SAVAŞI, SONRASI ve TÜRKİYE

2.1. II. Dünya Savaşı
I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan barış anlaşmalarının, özellikle Almanya ile
imzalanan Versay Antlaşması, yarattığı büyük problemler ve memnuniyetsizlikler başta
Alman militarizmi olmak üzere dünyada yaygın bir militarizm ve faşizmin ortaya çıkmasına
neden olmuştur.İki savaş arası dönemde Almanya, Avrupa’yı etkisine alacak bir yayılmacı
politika izlemiştir. Polonya başta olmak üzere, İngiltere ve Fransa’nın çeşitli Avrupa
devletlerine vermiş olduğu güvencelerin neticesinde, 1939 yılında savaş başlamıştır.2Savaş bu
defa gerçek bir dünya savaşı olma niteliği taşıyordu çünkü Japonya’dan Amerika’ya kadar
bundan etkilenmeyen devlet hemen hemen yoktur. Almanya etrafında toplanmış İtalya,
Japonya gibi Mihver Devletleri ve karşılarında İngiltere, Fransa gibi Avrupa güçleri ile savaşa
dahil olan iki büyük güç SSCB, ABD olması bunu doğrulamaktadır.
Taraflar için inişli çıkışlı ilerleyen savaşın sonu da beklenmedik bir şekilde
gerçekleşmiştir. 7 Aralık 1941’de Hawaii’deki meşhur PearlHarbor saldırısını yapan Japonya,
ABD’nin beklenmedik bu hamle karşısında Müttefiklerin yanında savaşa dahil olma kararı
almasına neden olmuştur. Bu da savaşın kaderini belirleyen en büyük etkendir. ABD daha
önce dünyada görülmemiş nükleer bir silah olan atom bombasını Japonya’nın Hiroşima ve
Nagazaki başta olmak üzere çeşitli şehirlerine atmasıyla gelen yıkım savaşı sona erdirmiştir.
20. Yüzyılın ilk yarısında dünyada güçler tekrar değişmiş düzen yeniden inşa edilmeye
çalışılmıştır. Bu hızlı süreç devamında da çeşitli sıkıntılar getirecektir.
2.2. II. Dünya Savaşında Türkiye
Yeni kurulan ve içeride kalkınma çalışmalarıyla meşgul olan Türkiye bu dönemde dış
politikada (aktif) tarafsızlık ilkesini kendisine esas edinmiş ve savaşın dışında kalabilmek
adına elinden gelen her şeyi yapmaya çalışmıştır. Savaş süresince oluşabilecek bütün sonuçlar
İnönü’nün yönlendirmeleriyle şekillenmiştir. Büyük bir güç olarak Türkiye’nin kuzeyinde
sivrilen Sovyetlerin, Akdeniz üzerinden Afrika ve Güney Avrupa kıtasını tehdit eden tavrı,
Türkiye’yi Batı siyasetinin öncüsü İngiltere ile yakınlaşmaya itmiştir. Bu kapsamda
sürdürülen diyalogların nihayetinde,12 Mayıs 1939’da, Türk-İngiliz Ortak Deklarasyonu
yayınlanmıştı. Asıl tehlike olarak Alman-İtalyan mihver bloğu görülürken, İngiltere ile
yakınlaşılması sürpriz sayılmazdı. Sovyetlerle gerilen ilişkiler, 1939’daki Sovyet-Alman
Saldırmazlık Paktı’nın ilan edilmesi sonrası, Türkiye, safının Batı Bloğu özelinde
netleşmesine katkıda bulunacak ölçüde büyük bir eksen kayması yaşadı. Bu çerçevede 19
Ekim 1939’da imzalanan Türk-İngiliz-Fransız ittifakını, Sovyet-Alman birlikteliğinin
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Eray Konya, ‘’II. Dünya Savaşında Müttefik Devletlerin Türkiye’yi Savaşa Dahil Etme Konusundaki Girişimleri’’,
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yaratabileceği tahribata karşı koymak maksadıyla harekete geçmiş devletlerin ortak
kaygılarının bir ürünü olarak değerlendirmekte fayda vardır.3
Avrupalı güçler savaşa dahil olması konuşunda Türkiye’ye sürekli baskı ve
tavsiyelerde bulunmuş buna rağmen Türkiye savaş dışı kalma politikasını elinden geldiğince
devam ettirmeye çalışmış ve savaşın neredeyse sonuna kadar da bunu başarabilmiştir. Ancak
sonlarına doğru yavaş yavaş şekillenen yeni dünya düzeni, SSCB tarafından gelen toprak
bütünlüğünü ve boğazlarını tehlikeye sokan tehditler sonucunda taraflardan birinin yanında
olmak ve kendini güvenceye alabilmek, yeni kurulacak Birleşmiş Milletler içerisinde konum
elde edebilmek ve dünya düzeninin bir parçası olmak adına kağıt üzerinde Almanya’ya savaş
ilan etmiştir.
Ancak tüm bunlara rağmen Türkiye izlediği başarılı savaş dışı kalma politikasının
sonucunda ilerleyen süreçte kendini yeni dünyadan soyutlanmış ve yalnızlaşmış bulacak,
kendisine yönelen tehditlere karşı savunma amacıyla bir tarafa dahil olma ihtiyacı
hissedecektir. Bu da Türkiye’nin vereceği önemli kararlar için önemli bir gerekçe olacak ve
dış politikasında radikal adımlar atmasına sebebiyet verecektir.
2.3. Soğuk Savaş ve Kutuplaşan Dünya’da Türkiye
Tarihin en yıkıcı felaketlerinden olan II. Dünya Savaşı bittiğinde ardında uzun yıllar
devam edecek etkisi de kalmıştır. İnişli çıkışlı, doğrudan veya dolaylı pek çok olay ve
çatışmanın yaşandığı ‘’Soğuk Savaş’’ düzenin yeniden kurulması ve taşların yerine oturmaya
çalıştığı bir süreçtir. II. Dünya Savaşı dünyadaki güç dengesini de değiştirmiş iki süper güç
etrafında toplanmış iki kutuplu bir düzen ortaya çıkmıştır: ABD ve etrafındaki Batı Bloğu,
karşısında SSCB ve Doğu Bloğu.
Avrupa savaş sonrası yıkılmış ekonomiyi ve düzeni yeniden kurmak ve toparlamak
için çalışmalara hızla başlamıştır. ABD, yeni bir süper güç olarak hem Avrupa’nın
kontrolünü ve bağımlılığını arttırmak adına hem de SSCB tehlikesine karşı onları ve kendini
korumak adına çeşitli yardımlar yapmaya karar vermiştir. Sovyetler ve Doğu bloğu da kendi
aralarında toparlanma çalışmalarına devam etmekteydiler. Dünya aynı yıkımı bir kez daha
yaşamasın diye Milletler Cemiyeti revize edilerek yerine daha işlevsel ve ona göre çok daha
başarılı Birleşmiş Milletler kurulması kararı alınmış ve bu karar 1945’te hayata geçirilmiştir.
Artan silahlanma ve bu silahlanmanın soğuk savaş döneminde de devam etmesi
güvenlik kaygılarını her iki taraf için de arttırmış, bunun sonucunda Soğuk Savaş dönemine
askeri ittifaklar damgasını vurmuştur. ABD öncülüğündeki Batı Bloğu güvenliğini
sağlayabilmek, özgürlüklerini koruyabilmek, askeri sanayisini geliştirebilmek ve SSCB
yayılmasını önleyebilmek adına 1949’da Kuzey Atlantik Anlaşma Örgütü adı altında
NATO’yu kurmuşlardır. Bu örgütün önceliği krizleri barışçıl yollarla çözerek en zararla
çözüm yoluna ulaşabilmektir. Bu örgütlenme karşı bloğu da harekete geçirmiş ve SSCB
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önderliğindeki Doğu Bloğu da Varşova Paktı’nı hayata geçirmiştir. Sovyetler Birliği bu pakt
sayesinde hakimiyet alanını genişletme şansı elde etmiştir.
Soğuk Savaş Dönemi II. Dünya Savaşı’na katılsın ya da katılmasın bütün ülkelerin
kendi güvenlikleri tehdit altında hissettikleri ki çoğu zaman bunun için somut nedenleri
vardır, bir dönem olması itibariyle diğerlerinin de iki kutuptan birinde yer alarak daha büyük
güçler sayesinde kendi bekalarını sürdürebilme, ekonomik ve askeri yardımlarla ayaklanma
ihtiyacını doğrudan hissettiği bir dönemdir. Türkiye de savaş sırasında gösterdiği tarafsız
tutuma rağmen sonrasında uluslararası arenada hissettiği yalnızlık hissini ve güvenlik
kaygılarını bu bloklardan birine dahil olarak aşma düşüncesi içinde olmuştur. Ülkenin
kuruluşundan itibaren benimsediği ilkelerinde Batıcılık hep ön planda olmuş kalkınma ve
geliştirme planları buna göre planlamış ve savaş sonunda Almanya’ya kağıt üstünde savaş
ilan ederek sonraki dönemde nerede durmak istediğini zaten belli etmiştir. Dış politikadaki
hamlelerini bu doğrultuda belirlemeye çalışmıştır. Bu amaç iç politikadaki söylem ve
eylemleri de etkilemiştir.
Türkiye’nin bu isteği olmasa dahi Sovyetlerden gelen tehditler onu bu tercihi yapmaya
zorlamıştır. 19 Mart 1945’te Türkiye’ye verdiği notada 7 Kasım 1945’te bitecek olan 17
Aralık 1925 tarihli Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşmasını yenilemek
istemediğini bildirmiştir.4 Daha sonra Boğazları ve toprak bütünlüğünü tehdit eden natoların
Sovyetler tarafından verilmesi Türkiye’nin bu tehditler karşısında güvenlik sorununu Batı
güvenlik sistemi içinde yer alarak çözebileceği inancını da arttırmıştır. Bunların bir sonucu
olarak da NATO’ya dahil olmak meselesine çok önem verilmiş ve bu Türkiye’nin gündemini
uzunca süre meşgul etmiştir. Bölgenin mevcut tehdidini gören ABD de Avrupa devletlerinin
yanında Türkiye ve Yunanistan’ı da Marshall Planı ve Truman Doktrini kapsamında kabul
etmiş ve bu ülkelere destek olmuştur.NATO’ya girme çabalarının olumlu sonuç vermesi,
Türkiye bakımından sıkıntılı geçen birkaç yılı almıştır. Türkiye bu ittifaka katılmak için ilk
müracaatını Halk Parti iktidarı döneminde Mayıs 1950’de yapmıştır. Türkiye’nin NATO’ya
katılmasına, İngiltere ve Norveç, Danimarka, Hollanda ve Belçika gibi küçük devletler karşı
çıkmaktaydı. Bahsi geçen devletler Türkiye’nin NATO’ya katılışının bir Sovyetler Birliği
saldırısına neden olabileceği savına dayanmaktaydı. Ayrıca NATO’dan aldıkları askeri
yardımın azalacağı endişesini de taşımaktaydılar. Bunlarla beraber söz konusu ülkelerin bu
tutumunda İngiltere’nin de etkin olduğu bilinmekteydi. İngiltere, 1947’de Doğu Akdeniz’in
güvenliğini Amerika’ya devrettikten sonra Ortadoğu’da sömürgecilik faaliyetine yeniden hız
vermiştir. Bu bölgede Süveyş’teki menfaatlerini koruyacak bir savunma sistemi kurma
peşindeydi. Türkiye’yi de NATO’da değil de bu savunma sistemi içinde görmek istiyordu.5
Sonraki süreçlerde üyelik gerçekleşene kadar mesele bir prestij sorunu haline de getirilmiş
özellikler 1950’lerde iktidara gelen Demokrat Parti kesin üyeliği amaçlamıştır. Tesadüf odur
ki bu yıllarda da Demokrat Partinin amacına ulaşmasını sağlayacak sürpriz gelişmeler
oluşmuştur.

4

Saime Yüceer, ‘’Tarihsel Perspektif İçinde Türkiye’nin NATO’ya Girişi ve Meclisteki Yankıları’’, Uludağ
Üniversitesi Rektörlüğü Atatürkçü Bakış, Cilt 1, No 2, 2002, s.71.
5
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Tezimizin asıl kısmını oluşturan Kore Savaşı sürecine ve bu sürecin Türkiye’de nasıl
yankı oluşturduğuna gelirken olayları ve gelinen noktayı anlayabilmek adına süreçte etkisi
olan bazı durumlardan kısaca bahsetmiş bulunmaktayız. Kümülatif şekilde ilerleyen tarihin
bir noktasında gerçekleşen olayın sebeplerinin ve sonuçlarının geniş zaman ve mekan
kitlesine yayılarak bir çok şeyden etkilendiğini ve bir çok şeyi de etkilediğini aklımızda
bulundurarak tezimizin ana konularına giriş yapmaktayız.
3. KORE SAVAŞI
Kore Yarımadası tarih boyunca hem bölge devletleri hem de diğer güçler için
stratejik bir öneme sahip olmuştur. Kore yarımadası sık sık büyük devletlerin
çekişmesine sahne olmuştur. Japonya’nın ana kara ile bağlantı sağlayabileceği en
yakın nokta olması Japonların Kore Yarımadası’na verdikleri önemi çok daha
arttırmıştır. 1904–1905 yılları arasında Kore yarımadasında cereyan gerçekleşen RusJapon Savaşı, Rusların denizde ve karada ağır mağlubiyeti ile bitmiş ve Japonların
Kore'ye tamamen hakim olması ile sonuçlanmıştır.II. Dünya Savaşı sonlarına doğru
Müttefik devletlerin Kırım'da yaptıkları Yalta Konferansında (4–11 Şubat 1945)ve
ardından gelen Potsdam Konferansında (7 Temmuz - 2 Ağustos 1945), Kore'den
Japon‘ları uzaklaştırmak görevinin Amerikan ve Rus orduları tarafından yapılması
kararlaştırılmıştır. 38. Paralel boyunca bölünmesi kararlaştırılan Kore’nin Kuzey kısmı
Sovyetler Birliği güçleritarafından, Güney kısmı ise ABD askeri birlikleri tarafından
korunacaktır.II. Dünya Savaşı öncesi dönemde Japon işgali altında bulunan Kore
Yarımadası, savaşı kaybeden Japonların çekilmesiyle anlaşmalara istinaden iki
süpergücünbirbirleriyle doğrudan sınır paylaştığı bir alan olmuştur.
Soğuk Savaş döneminin yarattığı psikoloji ve savaşın yarattığı yıkım güçlerin
bir daha sıcak çatışma durumunda karşı karşıya kalmamaya özen göstermelerine
neden olmuştur. Bu da sıcak bir çatışmanın doğması ihtimalinin düşük olduğu
düşüncesini taraflarda yaratmıştır. Bu nedenle o zamanlar bölgede gözlemlenen asıl
sıkıntılar iki Kore devletinin kendi varoluş ve kuruluş süreçleri ile alakalıdır.
24 Temmuz 1948'de Güney’de Kore Cumhuriyeti ilan edilmiş, demokratik bir
rejim benimsenmiş ve Amerika’nın yönlendirmeleriyle seçilen hükümet göreve
başlamıştır. Güney Kore'de bu gelişmeler olurken Rus askeri idaresi altında olan
Kuzey Kore'de Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti adı altında Komünist bir idare
kurulmuştur. Böylece, Kore'de 1948 yılında biri Güney'de Birleşmiş Milletler
gözetiminde Kore Cumhuriyeti, diğeri Kuzey'de Sovyet Rusya'nın desteklediği
Demokratik Kore Halk Cumhuriyeti isimlerini taşıyan iki hükümet
bulunmaktadır..Her iki hükümette, kendilerinin yasalara uygun Kore Hükümeti
olduğunu ileri sürerek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kore'yi temsil etmek ve
bu sıfatla konuşmalara katılmak için BM'e başvurmuşlardır.6 Her iki ülke de asıl
Kore’nin kendileri olduğunu ve aslında yarımadanın bölünmesinin şekli bir durum
olduğunu, Güney ya da Kuzey Kore diye bir ayrım olmadan hakimiyetin sadece
kendisinde olduğunu iddia etmekteydiler. Bu da hem uluslararası alanda bir temsil
6
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problemini ortaya çıkartıyor hem de iki devlet arasındaki gerginliklerin artmasına ve
zaman zaman çeşitli müdahale ve tacizlerin yaşanmasına sebebiyet veriyordu.
İki ülke arasındaki münasebetleri düzeltmek amacıyla Birleşmiş Milletler Kore
Komisyonu, Kuzey Kore temsilcileri ile 10 Haziran 1950 günü 38. paralel üzerinde
buluşma gerçekleştirmiştir. Sorunların barışçıl yollarla çözülebileceğini umut eden bu
buluşma maalesef başarı ile sonuçlanamamış belirsiz kalmıştır. Yine de bölgedeki
tansiyonun yükselebileceği maksimum seviyeye ulaştığına inanılmakta ve bir adım
aha ötesinin olamayacağı düşünülerek problemlerin çözülmesi için uğraşılmaktaydı.
Savaş bunca yaşanmışlıktan sonra tahmin edilemeyen bir olguydu. Üstelik II.
Dünya Savaşı sonunda kullanılan nükleer silah, atom bombası, dünyada dehşete yol
açmış ve ülkeleri buna karşı tedbirler almaya veya bu teknolojiye sahip olabilmek
adına çalışmalar yapmaya teşvik etmiştir. Ancak hiçbir şey Kore Yarımadası’nın
Soğuk Savaş’ın sıcak çatışmaya dönüşmesini engelleyememiştir ve korkulan başa
gelmiştir.
25 Haziran 1950 günü Güney Kore’nin, yaptığı sınır tacizlerine verdiği askeri
müdahale yanıtlarını bahane olarak gösteren Kuzey Kore, Güney Kore’nin sınır
ihlalleri yaptığını ön plana sürerek 38. Paralel olarak belirlenen sınırı geçmiş ve
taarruza başlamıştır. Bu hareket ABD için ve dünyanın geri kalanı için bir şok etkisi
yaratmıştır. Çünkü ABD bölgede bir sorun çıkmayacağına o kadar inanmıştır ki bu
olaydan bir süre önce, 12 Ocak 1950 tarihinde Ulusal Basın Kulübü’nde yaptığı bir
konuşmada, Dışişleri Bakanı Dean Acheson Kore’nin Amerikan savunma alanı
dışında olduğunu belirtmekle kalmamış, Asya kıtası ana toprakları üzerinde bulunan
bölgeleri güvence altına almak gibi bir niyetleri olmadığını “Pasifik’teki diğer
bölgelerin askeri güvenliği ile ilgili olarak, kimsenin bu bölgelere askeri saldırıya karşı
güvence veremeyeceği açık olmalıdır. Ancak şu da iyice anlaşılmalıdır ki, böyle bir
güvence vermek, sağduyuya uygun olmadığı gibi, pratik ilişkiler bakımından gerekli
de değildir.” şeklinde vurgulamıştır.7
Aslına bakılırsa yaygın kanı bu gibi görünse de Sovyetler ‘in bu bölgeye
bakışının Amerika’dan daha farklı olması için sebepleri vardır. Sovyetlerin Batı’daki
ilerlemesine karşıt programlar geliştirilmiş ve askeri bir örgüt olan NATO kurulmuştu.
Asya’daysa gerçekleşen Çin komünist devrimi burada Sovyetler için büyük ve yeni bir
müttefikin doğması anlamına gelmekteydi. Sovyetler bu bölgede bir başarı yakalayıp
burada ilerleyebilirdi. Bölgenin Amerikan çıkarları açısından değerlendirenler,
Asya’nın esas kesiminin komünistlerin eline geçmesine Amerika’nın ses
çıkarmamasını göz önüne alınca bir yarımadanın ucu için direnmesini mantık
bulmamış olmalılardı. Bu düşüncelerin sonucunda Kore Savaşı’nın Sovyetler ‘in
buradan hareketle attığı bir adımı olarak görülebilmektedir..
Diğer bir düşünceye göreyse, gerçekleşen başarılı Çin komünist devrimi,
Stalin’in aklındaki çift kutuplu düzenin sarsılmasına neden olacak ve kendi modeline
rakip olabilir, yeni bir komünist model, komünist dünyadaki imajını sarsabilirdi.
Bunun yanı sıra Amerika’nın bölgedeki üsleri ve askeri güç hattı, SSCB’nin kendini
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çevrelenmiş olarak görmesine neden olmuş ve bu bölgede olacak başarılı bir savaş
hem Japonya’ya gözdağı verip ABD’ye üs vermesini engelleyecek, hem de Mao’nun
genişleme eğilimini ve ününü sınırlandıracaktır.8 Bu bakış açıları doğrultusunda ele
alındığındaysa savaşın Sovyetlerin isteği ve gözetimi doğrultusunda ortaya çıktığı
sonucuna ulaşmaktayız. Bu da daha sonra yapılacak çağrılarda ve Türkiye’nin iç
politikasında kullanılacak olan Sovyetlere ve komünizme karşı mücadele, dünyada
barışın korunması amaçlı bir müdahale olması bakımından sahip olunan düşüncelere
bir dayanak noktası sağlamaktadır. Hatta Stalin’in günlüğünden incelenen sayfalarda
daha sonra savaşı direkt olarak onayladığı ancak ABD ile doğrudan karşı karşıya
kalmamak adına daha çok askeri yardım sağlayarak müdahil olacağını planladığı gibi
bulgular olduğu iddia edilmektedir. Kesin olan şey ise iki süper gücün sıcak bir
çatışmada kesinlikle karşı karşıya gelmek istemediği ve buna dikkat ettiğidir.
Savaşın başlangıcında Kuzey güçleri ilerlemesini sürdürmüş ve Seouldahil
olmak üzere Güney’in hemen hemen tamamına yakınını ele geçirmişleridir. Buna ilk
tepki elbette ABD’den gelmiştir.Uzak Doğu'daki Amerikan Kuvvetlerinden en çabuk
müdahale edebilecek olan üç Amerikan tümeninin subay ve erlerinin çoğu terhis
edilmişti. Amerika Kore'de bir müdahale için tam anlamıyla hazır değildi. Bununla
beraber Amerikan hava kuvvetleri 30 Haziran 1950 tarihinden itibaren Kore'de görev
aldı ve deniz kuvvetleri de Kore kıyılarını ablukaya alarak kontrolü ele geçirmiştir.
Diğer taraftan 30 Haziran 1950 tarihinde bazı Amerikan Kara Kuvvetlerine de Kore
Cumhuriyeti‘ne yardım etme izni verilmiştir. Amerika’nın yaptığı ikinci hamle ise
konuyu Birleşmiş Milletlere taşımak olmuştur.BM Kore Komisyonu iki tarafa da
çarpışmaların derhal durdurulmasını iletmiş, gelen gözlemci raporlarını
değerlendirerek, BM genel sekreterine de "Başlayan Kuzey Kore taarruzunun hakiki
bir harp niteliği taşıdığını ve uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye soktuğunu"
haber vermiştir ve BM Güvenlik Konseyi'nin dikkatini çekmiştir. Konsey aynı gün
toplanmış fakat Sovyet Rusya bu toplantıya gelmemiştir. Güvenlik Konseyi dokuz
lehte, bir çekimser oyla "Kuzey Kore'nin taarruzu uluslararası barışı bozmaktadır.
Çarpışma derhal durdurulacak ve Kuzey Kore Silahlı Kuvvetleri 38. paralele
çekileceklerdir. BM Kore Komisyonu bu kararın yerine getirilip getirilmediğini
inceleyecektir." kararlarını vermiştir.925 Haziran 1950 tarihindeki BM Konseyinin
kararına rağmen, Kuzey Kore birlikleri Seoul'ü ele geçirmek için 26 Haziran günü de
ilerlemeye devam etmiştir. Bu gelişmeler üzerine ABD Başkanı Truman Uzak Doğu
Amerikan Kuvvetleri Komutanı General Mac Arthur'a Taarruza uğrayan Güney Kore
Cumhuriyeti'ne Amerikan deniz ve hava kuvvetleriyle yardım edilmesini emretmiş ve
bunun bilgisini de BM Konseyine vermiştir.BM Güvenlik Konseyi 27 Haziran 1950
tarihindeki toplantısında bire karşı yedi oyla "Kuzey Kore'yi barışı bozmakla suçlu
ilan etti, bölgedeki silahlı taarruzu geri püskürtmek ve barışı iade için Kore
Cumhuriyeti‘ne yardım yapılmasını bütün üye devletlerden istemiştir." BM Genel
Sekreteri 28 Haziran 1950'e bütün üye devletlere konseyin alınan bu kararını
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bildirerek onlardan ne gibi yardımda bulunacaklarını sormuştur.10 Daha sonrasında
BM nezdinde çağrıya yanıt veren ülkelerin de katılımıyla Barış Gücü oluşturulmuş ve
Amerikalı General Mac Arthur komutasında Kore’ye gönderilmiştir. Kuzey Kore tek
taraflı olarak işgale kalkıştığı topraklarda Amerika’nın da desteğiyle büyüyen
uluslararası bir direniş ve kendi deyimleri ile söylemek gerekirse ‘’düşman’’ ile karşı
karşıya kalmıştır.
Bu çağrı tüm zamanla birçok devletten dönüş alacak ve bölgeye yardımlar sevk
edilecektir. Türkiye, bu çağrıya yanıt veren ilk ülkelerden biri olma özelliğiyle
uluslararası arenada kendinden söz ettirmiştir. Bu savaş hem uluslararası hem de yerel
medyada da büyük yankı uyandırmıştır. Amerika yapılan müdahalelerin amaçlarından
bahsetmek ve meşruluğunu sağlamak amacıyla basını ve medya araçlarını aktif olarak
kullanmıştır.

3.1. Türkiye’nin 1950’li Yılları
Türkiye’nin II. Dünya Savaşı sırasında korumaya çalıştığı tarafsızlık
politikasından bahsetmiştik. Bu tarafsızlık politikasının amacı yeni kurulan bir ülke
olarak kaldıramayacağı bir yıkımdan Türkiye’yi korumak ve en az zararla bu dönemi
atlatabilmektir. Ancak savaş esnasında başarı ile devam ettirilen bu politikanın
bedelini Türkiye ödemiş ve savaş sonrası uluslararası alanda kendini yalnızlaşmış
bulmuştur. Çünkü müttefik devletleri pek çok sefer Türkiye’yi savaş dahil olma
konusunda ikna etmeye çalışmış ancak bunda başarılı olamamışlar, Türkiye tavrını
değiştirmemiştir. İngiltere, Rusya ve ABD’nin bir araya geldiği Yalta Konferansı’nda,
Almanya ve Japonya’ya savaş ilan eden devletlerin San Francisco’da yapılacak
konferansa katılmalarına ve Birleşmiş Milletlere kurucu üye olabilmelerine karar
verilmiştir. Yeni dünya düzeni kurulurken bunun dışında kalmak istemeyen Türkiye
de 23 Şubat 1945’te Türkiye kağıt üzerinde Almanya ve Japonya’ya savaş ilan
etmiştir. Sonraki süreç BM’ye dahil olmakla sonuçlansa da Türkiye yalnızlığı ve
çevreden gelen tehditleri hala üzerinde hissediyordu. Savaş boyunca verilen uğraşların
sonuçsuz kalması ve sonda formalite bir belge ile karşı tarafa savaş ilan edilmesi
Türkiye’nin BM’ye katılmasını ve yeni kurulan dünya düzeninde kendisine bir rol
bulabilmesini sağlamıştı ancak Batı ile arasındaki soğukluk böyle kısacık bir sürede
düzelememiştir.
Savaş sonrasında Türkiye yeni ve aslında hep var olan bir tehditle tekrardan
karşı karşıya kalmıştır. Düzenlenen Yalta Konferansı’nda Türkiye ile ilgili iki mesele
konuşulmuştur: birisi San Francisco .Konferansına hangi devletlerin dahil edileceği,
ikincisi ise Türkiye’yi doğrudan ilgilendire Boğazlar meselesidir. Sovyetler
konferansta Montreux Sözleşmesi’ni dile getirmiş ve sözleşmenin gözden
geçirilmesini istediğini belirtmiştir. Sovyetler, 17 Aralık 1925‘te imzalanan ve süresi
7 Kasım 1945 tarihinde bitecek olan Türk – Sovyet dostluk ve saldırmazlık
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Antlaşması‘nın, II. Dünya Savaşı sırasında meydana gelen değişikliklere ve günün
şartlarına uymadığını ileri sürerek anlaşmanın tekrarlanmayacağını feshedildiğini
duyurmuştur.11 Bunun yanında başka istekler olduğu da ortaya çıkmıştır: 1921 Tarihli
Moskova Antlaşması ile tespit edilen Türk-Sovyet sınırında Sovyetler Birliği lehine
düzeltmeler yapılmış, Boğazların Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği tarafından
ortaklaşa savunulması ve Ruslara üs verilmesi. Bu gelişmeler Türkiye’nin bir dış
yardım arama ihtiyacını acil olarak ön plana çıkarmıştır. Bu bakımdan Türkiye
Batı’dan gelecek yardımları beklemek ve Batı Bloğunun süper gücü olan ABD ile
arasını yakınlaştırmak için uğraşlarına başlamıştır. ABD ise zaten daha Türkiye‘nin
Şubat 1945‘te savaşa girmeye karar verdiğini açıklamasından sonra, ‘’Ödünç Verme
ve Kiralama Yasası’’ çerçevesinde Türkiye‘ye 95 milyon dolarlık savaş malzemesi
yardımı yapmıştır.
Aynı zamanda Sovyetler bölgede yayılma çalışmalarını da sürdürmeyi
hedeflemişlerdir: İran üzerinden Ortadoğu petrolleri ve Basra Körfezi ile Hint
Okyanusu, Türkiye üzerinden Boğazlar, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz,Yunanistan
üzerinden Doğu Akdeniz’e ulaşmak da bu yayılma planının ayaklarını
oluşturmuştur.Bu bölgeler İngiltere‘nin Rusya‘ya karşı 19.Yüzyılda en hassas
noktaları olmuştur ancak savaş sonrasında değişen güç dengesi İngiltere’nin etkisini
azaltmış ve ortaya çıkan yeni gücün , ABD’nin artık buraların korunmasında rol
alması gerekliliğini doğurmuştur.Bu noktada ABD’nin süregelen geleneksel dış
politikasında değişimler olmuş ve Amerika dünya meselelerine doğrudan yardımlar ve
müdahaleler aracılığı ile katılmaya başlamıştır.
Bunun en önemli ayakları Avrupa’yı ekonomik olarak kalkındırmak ve
bölgenin Sovyetler karşısında güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilen Truman
Doktrini ve Marshall Planı politikaları olmuştur. Türkiye’nin de bölgede büyük tehdit
altındaki stratejik öneme sahip olan bir ülke olduğunun farkında olan Amerika, onu da
bu politikaların kapsamı içerisine dahil etmiştir. Ancak Sovyetlerin yayılmasını
önlenmesinin tek yolu ekonomik birlikle mümkün olmayacaktır. Bunun farkında olan
Amerika ve Batı devletleri kendilerini savunmak ve Sovyet yayılmasını önleyebilmek
adına askeri bir savunma teşkilatı kurma yoluna gitmiş alınan kararlar doğrultusunda
daha önce de kuruluşundan bahsettiğimiz NATO’yu gerçekleştirmişlerdir.
Türkiye, Amerika’dan gelen yardımlar doğrultusunda biraz rahatlamış olsa da
güçlü tehditler karşında kendisini savunacak yeterli güce sahip değildi. Daha fazla
askeri yardıma ve para yardımına ihtiyaç duymaktaydı ve bunun da NATO’ya üye
olmakla gerçekleşeceğini biliyordu. Türkiye, hem ekonomik yükünü hafifletmek, hem
de savunmasını güçlendirmek için kurucu üyesi olmak istediği NATO ittifakının
hazırlık çalışmalarına davet edilmemişti. Çünkü Kuzey Avrupa ülkelerine göre,
Türkiye’nin NATO’ya katılmasıyla kendisine karşı ittifak kurdukları S.S.C.B tahrik
olabilirdi. Bu ülkeler, kendilerini doğrudan ilgilendirmeyen bir mesele yüzünden
S.S.C.B ile savaş ihtimali karşısında kalmak istememekteydi. Bu nedenlerle
Türkiye’nin katılım isteğini, ABD ve İngiltere Kasım 1948‟de Türk Dış
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İşleriBakanlığına bir memorandum vererek, ittifakın sadece Kuzey Atlantik Bölgesini
kapsadığını belirterek reddetmişlerdir.12
Türkiye’nin NATO’ya alınmaması, Türk kamuoyunda büyük tepki görmüştür.
Türk basınında da dikkatler iki husus üzerinde yoğunlaşmaktaydı. Birincisi, SSCB
tehdidine karşı Türkiye nasıl korunacağı ve ikincisi de, NATO üyelerine yapılan
A.B.D yardımının artmasıyla, Türkiye’ye yapılan yardımlarda azalma olup
olmayacağıdır. ABD ise Türkiye’ye verilen önemin değişmediğini belirtmiştir.
Türkiye eğer NATO’ya üye olabilirse NATO devletlerinin herhangi birine yapılacak
saldırı, hepsine yöneltilmiş sayılacağından, rahat nefes alma imkanıdoğacaktır. Bunun
yanında Sovyetler Birliği esasen, kendisini ABD ile savaşa sürükleyecek bir girişimi
göze alamayacağı için, NATO’ya girmekle sadece yardım görmek açısından değil,
caydırıcılık kuvveti kazanmak açısından da bir rahatlık elde edilmiş olacaktır.13 Yani
Türkiye ne olursa olsun bu anlaşmaya dahil olmalıydı ve eline geçen her fırsatta
katılmak için adım atmıştır.
Dışarıda cereyan eden önemli gelişmelerin yanında iç politikada da Türkiye
için dönüm noktası olacak hadiseler yaşanmıştır. Kuruluşundan bu yana iktidarını
devam ettiren CHP karşısında yeni bir muhalefet doğmuş Celal Bayar ve arkadaşları
Demokrat Parti’yi kurarak sıkı bir muhalefet çalışması yürütmeye başlamışlardır.
Türkiye dış politikada benimsediği yüzünü Batıya dönmek anlayışı doğrultusunda iç
politikada da batılı değerleri oturtması gerektiğini fark etmiştir. Yıllardır süren tek
partili rejim artık terk edilmeli çok partili demokratik bir yönetim biçimi
benimsenmeliydi. Bu doğrultuda çalışmalara başlanmış ve dönemin şartlarının
şekillendirdiği doğrultuda seçimler yapılmıştır. 14 Mayıs 1950 yıllarında yapılan
seçimler Türk siyasi tarihi açısından dönüm noktası olmuş, 27 yıllık CHP tek parti
yönetimi sona ermiş ve Demokrat Parti galip çıkmıştır.DP’nin seçimi kazanmasıyla
İsmet İnönü cumhurbaşkanlığından ayrılmış ve yerine Celal Bayar, Türkiye
Cumhuriyetinin 3. cumhurbaşkanı olarak göreve gelmiştir. Adnan Menderes de hem
parti başkanı hem de Türkiye Cumhuriyeti başbakanı olarak görevine başlamıştır.
Dış politikada Demokrat Parti’nin de birincil önceliği Amerika ile olan
bağların güçlendirilmesi ve NATO’ teşkilatına girilmesi için gerekli adımların
atılmasıdır. DP, CHP’nin yapamadığını yapacaklarını iddia ederek mutlaka NATO
üyeliğini gerçekleştireceklerini seçim kampanyalarında da kullanmıştır.
Demokrat Parti’nin üyelik için arayış içinde oldukları fırsat sonunda Haziran
1950’de Kuzey Kore güçlerinin Güney Kore sınırını aşarak savaş ilan etmesiyle
birlikte doğmuştur. Dünyanın bir diğer ucunda Türkiye’nin alakası dahi olmadığı
topraklarda ortaya çıkan bu çatışma sonunda Türkiye’nin güvenlik tehditlerine karşı
tedbir alabileceği bir umut ışığıydı.
Haber dünya basının olduğu kadar Türk basının da gündemine oturmuştur.
Hürriyet Gazetesinin 26 Haziran 1950 günü çıkan sayısında ‘’Kore’de Harp Başladı’’ ,
Milliyet Gazetesinin aynı günkü sayısında yine ‘’"Kore'de Dün Fiilen Harp Başladı" ,
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Cumhuriyet Gazetesi’nde de ‘’ Korea’de Dün Sabah Harp Başladı’’ başlıkları
sayfaları doldurmuştur.
26 Haziran 1950 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde manşette, “Savaş Haberi Ankara'da
Büyük Heyecan Uyandırdı” başlığı ile birlikte “Kore'de harbin patlaması bütün
dünyada olduğu gibi memleketimizde de büyük heyecan uyandırmış ve radyoda harp
haberini işiten Ankaralılar gazeteye ve ajansa telefon ederek bu hadisenin bir üçüncü
dünya harbine müncer olup olmayacağını merakla sormuşlardır”14yazısı yer
almıştır.Yine Cumhuriyet’te Nadir Nadi: ‘’Neyse ister üçüncü dünya harbi diyelim,
ister soğuk harbin ısınıp alevlenmesi diyelim, herhalde Kore’deki olaylar
milletlerarası ölçüde mühim bir işarettir. Çünkü hem çarpışan tarafların arkasında
hakiki savaşçılar gizlenmeyecek kadar meydandadır, hem de üzerinde çarpışılan yer
Uzakşark stratejisi bakımından son derece nazik bir noktadır. Kore iki yanı da sivri
bıçağa benzer: Kimin eline geçerse savunma içinde, saldırma içinde ona geniş
imkânlar sağlar.’’diyerek savaşın uluslararası boyutunu da gözler önüne sermekteydi.
Milliyet Gazetesi’nde İsmail Hakkı Danişment, çıkabilecek Üçüncü Dünya
Savaşı’na karşı duyduğu endişeleri şu cümlelerle ifade etmiştir: “... maazallah harp
olursa Türkiye’nin hali ne olur bizim Allah’tan başka sığınacağımız yoktur. Herhangi
bir hava taarruzunda yağacak zehirli gaz, tahrip, yangın ve belki de mikrop; atom ve
hidrojen bombaları karşısında büyük şehirlerimizin ve halkımızın hali ne olacaktır?
...şimdiye kadar gelip geçen halk hükümetleri acaba ne yapmışlardır. Günün birinde
bir tehlike işareti verildiği zaman acaba halk kitleleri Cumhuriyet Halk Partisinin
HalkEvlerine mi, abidelerine mi, acık hava tiyatrolarına mı, kapalı spor salonlarına
mı, her koltuğu adeta taht-ı saltanat gibi beş bin liraya mal olacağından bahsedilen
muhteşem meclis binasına mı, milyonluk stadyumlara mı, elli milyona mal olacağı
söylenen fakülte binasına mı, yoksa kaç milyona mal olacağını Allah’tan başka
kimsenin bilmediği Anıt Kabre mi sığınacaktır”15 Diğer manşetler de şu
şekildedir:Hürriyet, "Komünistler Seul Şehrini Zaptettiler", 29 Haziran 1950; Milliyet,
"Kızıllar Güneyin Başşehri Seoul'ü İşgal Ettiler", 29 Haziran 1950.
Gazete manşetlerinden de anlaşıldığı üzere savaşın başlaması bütün dünyayı
olduğu gibi Türkiye’de de ‘’Acaba üçüncü bir dünya savaşına doğru mu gidiyoruz?’’
endişelerine gün yüzüne çıkarmıştır. Ayrıca yıllardır bir süpergüç olan Amerika
tarafından desteklenen Güney Kore’nin küçük bir güç olan Kuzey tarafından işgal
edilebilmesi ve bu kadar ilerlenebilmesi Amerikan gücünün ya da yardımlarının
yeterli bir güvence dayanağı olup olmadığı konusunda da şüpheler
doğurmuştur.Türkiye’nin bu endişeleri yine basına yansımış ve Cumhuriyet
Gazetesi’nde ‘’…Üçüncü bir dünya harbinin patlaması ihtimalinin çok kuvvetlendiği
bir sırada, Türkiye kalesinin zayıf kalması nasıl tecviz edile bilir? Kore Harbi yarım
eksik tedbirlerin nasıl fena neticeler verdiğini göstermektedir. Kaldı ki Türkiye bir
taarruza uğrarsa Kızıl Kore gibi bir peykin değil; peyler ile beraber bizzat Sovyet
Rusya'nın tecavüzü karşısında kalacaktır. Böyle bir vaziyette Türkiye Kalesinin
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dayana bilmesi için bize sembolik değil, ciddi ve esaslı yardımlar yapılması
gerektir”16şeklinde dile getirilmiştir.
Yurt içindeki gelişmeler bu şekilde ilerlerken uluslararası alanda savaşın
başlaması Güney Kore’de az miktarda askeri gücü bulunan Amerika’yı hemen
harekete geçirdi. Japonya’da bulunan birliklerinde Kore’yi savunmak için yarımadaya
gitmesi çağrısı yapıldı. Ardından ABD Baskani Truman, Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi’ni olaganüstü toplantiya davet etmiştir.Saldırının sadece Kuzey Kore’nin
Güney’e yaptığı bir saldırı olmadığını, bunun hür dünyaya yapılan komünist bir saldırı
olduğunu ve bu nedenle tüm dünyanın güvenliği adına Güney Kore kuvvetlerine
hemen yardım edilmesi gerektiği ve Kuzey’İn hemen 38. Paralel olarak belirlenen
sınırın arkasına çekilmesi gerektiğini duyurmuştur. Güvenlik Konseyi toplanarak
Kore'nin barışı bozduğuna karar vermiş; silahlı taarruzu geri püskürtmek ve barışı
tekrar sağlamak adına, Kore Cumhuriyeti'ne BM’ye bağlı devletler tarafından yardım
yapılması gerektiğine dair duyuru yapımıştır. İlk defa tüm devletler BM bayrağı
altında bir ordu oluşturma yolunda adım atmışlardır. Kore Savaşına katılan devletler
kendi bayraklarının yanında BM bayrağını da kullanarak dünya barışını tehdit eden bir
durumla güç birliği ile mücadele etme kararı almışlardır. Ulus Gazetesi’nden Nihat
Erim, “Birleşmiş Milletler bayrağı, Birleşmiş Milletler ve insanlık tarihinde ilk
defadır ki, bir harp karargahına dikilmektedir. Birleşmiş Milletler kurulduğundan beri
ilk defa silahlı bir sefer açılmıştır. Bu bakımdan Kore Harbi insanlık tarihinde çok
mühim bir dönüm noktası teşkil edecektir.’’17 diyerek düşüncelerini dile getirmiştir.
4. TÜRKİYE’NİN KORE SAVAŞINA KATILMA KARARI ve KARARIN
YANSIMALARI
Hür dünya barışına bir tehdit olarak Sovyetlerin komünizmi yayma çabasının
bir sonucu gerçekleşmiş gibi sunulan savaş ve ardından tün tümya devletlerinin bu
yayılmaya dur demek adına mücadeleye çağırılması, yakın zamanda artmış olan
Sovyet tehdidi iliklerinde hisseden Türkiye’yi de derinden etkilemiştir. Amerika
tarafından toplanmaya çağrılan BM’den de Kore’ye yardım çağrısı yapılması
Türkiye’yi ayrıca etkilemiştir. Demokrat Parti hükümeti ve Türkiye bunu NATO’ya
katışmak için iyi bir fırsat olacağı yönünde değerlendirmeye gitimiştir. 18 Temmuz
1950 tarihinde Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın başkanlığında, Başbakan Adnan
Menderes ve yüksek rütbeli komutanların katıldığı bir toplantı yapılmıştır. Yapılan
toplantının ana meselesi BM Genel Sekreteri'nin Kore Savaşı‘na silahlı yardım için
Türkiye Cumhuriyeti'ne başvurusuna yani BM çağrısına verilecek cevaptır.Bakanlar
Kurulunda, Kore'ye askeri bir kuvvet gönderilmesine karar verilmiştir. Bu kararla
birlikte Türkiye yapılan çağrıya yanıt veren ilk devletlerden biri olarak uluslararası
alanda bir prestij kazanmıştır denebilir.
Bu karar alınmadan birkaç gün önce 16 Temmuz 1950 tarihli Akşam gazetesi
başyazarıNecmettin Sadak, ‘’Kore Savaşı ve Türkiye”başlıklı başyazısındaBalkanlarda
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Bulgaristan'ın Yugoslav sınırına yığınak yaptığı, komünistlerin dikkati dağıtmak
amacıyla herhangi bir coğrafyada saldırıya geçme ihtimali olduğunu ifade etmiştir.
Sovyet Rusya'nın, Asya'dan sonra Balkanlar'da ya da Avrupa'da harekete geçebileceği
kuşkusunu Batılıların taşıdığını belirtmektedir. Büyük devletler dışındaki diğer
devletlerin Kore’ye ciddi yardımda -hele askeri yardımda- bulunmalarının mümkün
olmadığını, bu işin Birleşmiş Milletler aracılığıyla ve BM ordusunun kurulmasıyla
halledilmesi gerektiği üzerinde durmaktadır. Türkiye’nin Kore’ye ciddi insan,
malzeme ve askeri yardımının imkânlar dâhilinde olamayacağını, derme çatma, ufak
tefek kuvvetlerle bu işin başarılamayacağını belirtmektedir. Türkiye herhangi bir
saldırıya maruz kalırsa; kimsenin, Kore’ye asker gönderdiğimiz için bizim
yardımımıza gelmeyeceğini, Birleşmiş Milletlerin askerî birliğini kuramadığı sürece
herhangi bir yardımının da sembolik olmaktan öteye geçemeyeceği görüşünü ileri
sürmektedir.18 Yani daha karar öncesinde Türkiye’nin kendi güvenliğini tehdit eden
durumlar var olurken dünyanın öbür ucundaki bir savaş için kendisini ve askeri
gücünü tehlikeye atacak bir hamleden uzak durması gerektiği gibi düşüncelerin var
olduğunu görmekteyiz. 4.500 kişiden oluşan bir birlik gönderme kararı Dışişleri
Bakanı Fuat Köprülü tarafından BM’ye bir telgraf ile bildirilmiştir. Karar, Akşam ve
Hürriyet gazetelerinde şu şekillerde yer bulmuştur: “Kore’ye bir savaş birliği
yolluyoruz. Cumhurbaşkanı Celal Bayar başkanlığında toplanan genelkurmay başkanı
ve meclis başkanının da katıldığı bakanlar kurulu, Kore’ye 4500 asker gönderme
kararı almıştır. Köprülü, kararımızı Birleşmiş Milletlere bir telgrafla bildirdi. Türkiye
Kore işinde üzerine düşeni yapacak.Köprülü TBMM’de bunu resmen bildirdi.”19
Dışişleri Bakanımızın BM’ye yolladığı telgraf ise şu şekildedir:
“Birleşmiş Milletler paktından doğan taahhütlerine ve Güvenlik Konseyi’nin
kararlarına uymayı vecibe bilen Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, Kore hakkında
yardım talebini zamanında 15 Temmuz 1950 tarihli telgrafınızı bu zihniyet içinde ve
itina ile tetkik etmiştir. Cumhuriyet hükümeti bu tetkik neticesinde mezkûr kararları
dünyanın şimdiki şartları içinde umumî barış müessir ve fiili bir şekilde icra mevkiine
vazetmekteki lüzum ve ehemmiyeti müdrik olarak Kore’de hizmet etmek üzere 4500
mevcutlu silahlı bir Türk savaş birliğini Birleşmiş Milletlerin emrine vermeye karar
vermiştir. Fuat Köprülü Dışişleri Bakanı ”20
Hükümet bu kararı savaşa katılmak kararı olarak değerlendirmekten çok
yapılan uluslararası bir yardım çağrısına destek vermek olarak değerlendirme yoluna
gitmiştir. Basına hükümet mensuplarınca verilen demeçler de bu yönde olmuş ve hür
dünya için ‘’Yurtta Barış, Dünyada Barış’’ ilkesi doğrultusunda dünyadaki barışı
komünist güçlere ve yayılmaya karşı korumak adına adılmış bir adım olarak anlatmayı
tercih etmişlerdir ve buna inanmışlardır. Ele alacağımız üzere bu karara karşı çıkan
kesimler olacağı gibi çoğunlukla halk nezdinde de haklı bir yanıt olarak kabul edilmiş
ve desteklenmiştir.
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Karar alındıktan sonra basının odak noktası yardımın ne derecede yapılacağı,
yardımın gerçekten gerekli olup olmadığı konuları olmuştur. 28 Temmuz’da Ali Naci
Karacan Milliyet’te, asker göndermenin gerekli olduğunu yazmıştır. Karacan’a göre,
Kore olayı üçüncü bir dünya savaşına sebebiyet verecekse, Türkiye bu kez savaş
dışında kalamayacaktır. Böyle bir savaşta yüzlerce kilometre ortak sınırımız olan ve
Türk toprakları üzerindeki ihtiraslarını defalarca açığa vurmuş olan Sovyetler
Birliği’ni gemlemek mümkün değildir. Bu sebeple BM ile birlikte hareket etmek
kaçınılmazdır.21
Türkiye artık alınan ve açıklanan bu kararla resmen Kore Savaşı’nın içindedir
ve bu Cumhuriyet tarihinde Türk askerinin fiili olarak ilk defa bir savaşa katılması
açısından son derece önemli ve dönüm noktası niteliğindeki bir karar olmuştur. Bu
denli önemli bir kararın meclise getirilmeden alınması muhalefetin Demokrat Parti’yi
eleştirmesine neden olacaktır. Buradaki en önemli nokta muhalefetin askeri yardımın
gönderilmesini değil bu yardımı gönderme kararının nasıl alındığı eleştirilerinin hedefi
yapmıştır. Çünkü karar alınırken gerçekten de ne muhalefete danışılmış ne de Türk
Milletinin temsil edildiği Meclis’te gündeme getirilmiştir. CHP Genel Sekreteri Kasım
Gülek bu konu hakkında: ‘’BM hücuma uğrayabilecek bütün cephelerin
sorumluluğunu üzerine alarak, her üye devletin yapacağı yardımı tayin eder. Müşterek
cephe sorumluluğu bu şekilde temin olunabilir. Ve ancak bu usul, bütün üye devletlere
güvenlik verebilir. Hudutlarımızda son zamanlarda yapılmakta olan hazırlıkları ve
vatanimizin karşısında bulunduğu ihtimallerin bu günkü manzarasını biliyoruz. Bu
durumda BM’ye karşı yükümlülüklerin ne şekilde yerine getirileceğini hükümet,
TBMM’de müzakere edilmeden ve partimizle istişare etmeden yalnız başına taktir
etmiştir. Partimiz Genel Başkanı İsmet İnönü veya yetki sahibi herhangi bir CHP
şahsiyetinin bu karar hakkında hiçbir surette fikir ve mütalaası alınmamıştır. Oysaki
büyük memleket islerinde, özellikle yurt savunması ve harp ihtimallerinde hükümetin
muhalefet partisi ile fikir mutabakatı teminini tecrübe etmesi büyük mücadelelerde
memleket birliğini sağlamak için esas tedbirdir…”22diyerek fikirlerini bildirmiştir.
Bu açıklamayı destekler şekilde eleştirilerini hükümete yönelten Nihat Erim de
Ulus Gazetesi’ndeki köşesinde düşüncelerini şöyle belirtmiştir: “1. 4500 Türk evladı
memleketten binlerce km uzaktaki bir memlekette harp hareketlerine iştirak ettirilirken
üç milyondan fazla vatandaşın oyuna dayanan muhalefetle istişareye lüzum
görülmemiş olması acıdır. Öyle zannediyoruz ki böyle bir hareketin başka demokratik
bir ülkede örneği bulunamaz…
2. Hükümetin daha büyük bir hatası TBMM’den karar almamış olmasıdır…
Askerlerimizin yurt dışında velev ki BM adına olsun çarpışmasına hükümet tek başına
karar verebilir mi? Mesele kanunlar ve Anayasa açısından inceden inceye
incelenmeye ve tahlil edilmeye muhtaçtır. Kanaatimizce Anayasa ve kanunlar
bakımından Meclis kararı şarttır…
3. Muhalefet yurdumuz etrafında son bir iki aydır ne gibi hazırlıkların yapıldığından
habersizdir. Karşısında bulunduğumuz tehlike nedir? Su an gücümüzün derecesi
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nedir? Ordumuzun bu günkü durumda imkanları ne ölçüdedir? Yapılacak en iyi
yardım 4500 asker göndermek midir?
4. …Bu gün bahis konusu olan büyük bir dünya stratejisidir. Ancak BM’nin müşterek
bir kurmay heyeti dünyanın her kösesindeki tehlikeleri hakiki ölçüsü ile taktir edebilir.
Ve ancak bu kurmay komitesi üye devletlerin özel durumlarına göre yardıma muhtaç
cephenin durumunu karşılaştırarak karara varabilir. TrygveLie’ye bu yolda yapıcı bir
telkin yapılmak mümkün iken Hükümet, doğrudan doğruya ve acele bir kararla asker
göndermeyi tercih etmiştir. Bu kararı ile hükümet her bakımdan sorumluluğu kendi
basına yüklenmiştir…”23
Eleştiriler bahsettiğimiz üzere kararın alınma şeklinin anayasaya haykırı olduğu
noktasında yapılmaktadır. Usule ilişkin eleştiriler sadece bunlarla sınırlı kalmamakta
CHP Genel Başkanı İsmet İnönü de hükümetin tavrına karşı tutumunu şu şekilde dile
getirmekteydi: ‘’…Bir tecavüz karşısında Türkiye’ye yardım edileceği nasıl şimdiden
düşünülebilir? Acaba BM teşkilatı “Türkiye tecavüze uğramıştır. Kendisine nasıl
yardım edeceksiniz? diye üye devletlerin Kore örneğinde olduğu gibi sadece
taktirlerine mi başvuracaktır? İşte memleket hesabına içimi titreten nokta budur. Arzu
edilirdi ki, uzun müddet iktidarda kalmış bir partinin başkanı sıfatıyla benimde reyime
bu mesele hakkında müracaat edilsin. Büyük memleket meselelerinde hususiyetle
memleket müdafaası ve harp ihtimallerinde, hükümetin muhalefet partisi ile fikir
mutabakatını tecrübe etmesi, memleket birliği sağlamak için esas tedbirdir. Halbuki
bu mesele hakkında hükümet, Büyük Millet Meclisi’nin dahi reyini almış değildir.
Halbuki İkinci Cihan Harbinde harp Türkiye’nin kapılarını çaldığı zamanlar ve
Alman orduları hudutlarımızda iken, bu memleketle iktisadi münasebetlerimizi kesmek
kararını bile almadan Meclisin fikrini sormuştuk…”24
Menderes liderliğindeki Hükümet, muhalefet partilerinin Kore’ye asker
gönderme kararının anayasaya aykırı olduğu iddialarını şiddetle reddetmiş ve kararını
BM Anayasası’nın 43. maddesi25gereğince aldığını belirtmiştir. Hükümet, belirtilen
BM Anayasası’nın ilgili hükmü gereğince Meclis’ten herhangi bir karar alma gereği
olmadığını savunmuştur. Hükümet, ayrıca alınan bu kararın bir harp kararı olmadığını,
yardıma ihtiyaç duyan bir ülkeye destek sağlanması olduğunu, bu nedenle de böyle bir
kararın alınmasının kendi yetkisi içinde olduğunu da iddia etmiştir.26 Ardından
muhalefetin kararın kendisine karşı olmadıklarını eleştirdikleri noktaların karar alınma
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aşamaları olduğu ancak aynı şart ve koşullarda onların da aynı kararı alacaklarını
savunmuşlardır.
Bu kararın alınmasından önce 25 Temmuz 1950’de Türkiye’de bulunan
Amerikalı Senatör Cain, basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede, “Türkiye’nin Kore
Harbine fiili surette yardımı, Atlantik Paktına girmesini sağlayacaktır” şeklinde bir
açıklamada bulunmuştur. Bu da akıllara Amerika’nın Türkiye’yi Kore’ye asker
gönderme konusunda ikna etmek için Cain’i yolladığı düşüncesini uyandırmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi “Haklı Haksız” başlığı konulan yazıda Amerikan Senatörü
Cain’in, yurdumuza gelmesinin üzerinden 24 saat geçmeden Hükümetin Ankara’da
toplanıp asker gönderme kararı almasının gerekçesini sormuş ve iktidardan, gerek
muhalefete, gerek halk efkârına karşı daha dikkatli bir alaka beklendiğini yazmıştır
(Cumhuriyet, 29 Temmuz 1950).27
Muhalefet asker gönderme kararına yaptığı eleştirileri hukuki temellere
dayandırmaya başlayınca dönemin hukukçularından Prof.Sadri M. Arsal bu
dayandırmalara cevaben Milliyet Gazetesine verdiği söyleşide “Bu karar mutlak
surette lazım ve müstaceldi. Kore hakkında hükümetin aldığı karar faydalıdır.
Meclisin tasvibi meselesine gelince, öyle müstacel şeyler vardır ki, hükümet derhal
karar lüzumunu hisseder. İlk önce bizim böyle bir karar almış olmamız, çok isabetli
bir görüşün ifadesi olmuştur”28 şeklinde düşüncelerini belirtmiş ve muhalefete
tepkisini ortaya koymuştur.
Ana muhalefet partisinin yanında diğer muhalefet partileri de alınan bu kararı
eleştirmişlerdir. Millet Partisi Genel Başkanı Hikmet Buyur hükümetin aldığı hatalı
kararı Cumhuriyet Gazetesi’nde üç noktada açıklamıştır: Hükümet Meclis’i kararı
almaya çağırmamıştır, karar alınması öncesi, esnası veya sonrasında muhalefete
danışılmamıştır ve kamuoyu böyle bir konuda hazırlanmamıştır. Gerçekten de BM’ye
yardım meseleleri çağrı yapıldığı ilk günden bu yana neredeyse sürekli kapalı kapılar
ardında konuşulmuş ve basına hiç ya da çok az haber sızmıştır. Kamuoyu Kore’ye
yardım gönderileceğini öğrendiğinde bu yardımın nasıl olacağı açıklanmamış hem
muhalefet hem de halk bu konuda merakta bırakılmıştır. En sonunda askeri yardım
gönderme konusunda karar alınmasının basına ve kamuoyuna açıklanması bile bu
sürece benzer gizlilikler ile olmuştur.
Alınan karara karşı tepkiler sadece muhalefetten değil aydın ve solcu
kesimden de gelmiştir. Bunların arasında muhalefet partileri dışında en büyük tepki
başkanlığını Behice Boran’ın yaptığı Türk Barışseverler Cemiyeti’nden
olmuştur.Merkezi Stockholm’de bulunan Barışseverler Cemiyeti, İstanbul’da asker
gönderme kararı açıklandıktan sonra kararı protesto eden bir bildiri yayınlamıştır.
Halka dağıtılan bu bildirinin hükümet tarafından toplattırılması üzerine cemiyet
üyeleri, telgrafla aynı bildiriyi TBMM Başkanlığı’na göndermişlerdir.29 Bildirinin
içeriğinde hükümetin almış olduğu kararın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve BM
Anayasası’na aykırı olduğu, asker gönderme kararı ile Türk hükümetinin aslında göz
27
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göre göre bir savaş kararı aldığı ve bu bakımdan hükümetin Anayasa’ya aykırı hareket
ettiği şeklindedir. Türkiye’nin Kore’deki savaşa askeri bir birlikle katılması yerine,
Hindistan Hükümeti’nin yaptığı gibi barış için yapılacak çalışmalara katılması ve bu
şekilde savaşın durdurulması ve dünya barışının sağlanması istenmiştir. Son olarak da
cemiyet, menfaatlerimize ve BM Anayasası’na aykırı olan bu kararın bir an önce iptal
edilmesi için TBMM’nin olağanüstü toplantıya çağrılması isteğinde bulunmuştur.30
Gelen eleştirilerin yanında hükümetin kararının uygun olduğunu düşünen ve
karara destek olan halk kesimleri de vardır ve bunlar desteklerini gösterebilmek adına
çalışmalar yapmaya başlamışlardır. hükûmetle yakın ilişkide olan gençlik gruplarının
organize ettiği mitingler yapılmıştır. Örneğin, İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği;
CHP, DP ve MP temsilcileriyle ortaklaşa mitingler düzenleyerek, hükûmete destek
vermiştir. İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Genel Sekreteri Faik Güven“Bütün
dünya her zamankinden daha kızıl emperyalizmin tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu
tehlike karşısında bugün de kızıl başlı yılana karşı müteyakkız olmamız
gerekmektedir. Son günlerde memleketimizde komünistlerin sistemli bir şekilde
propagandaya giriştiklerini görüyoruz. Her gün yeni bir komünist dergi ile karşı
karşıya geliyor, zaman zaman „Hür gençlik‟ vesaire gibi isimlerle karşımıza bir takım
firavunlar çıkıyor. Hükümetten bu mevzuda amansız bir mücadele çığırı açmasını
istiyoruz ”31 açıklamasını yapmış ve bu açıklama Milliyet gazetesinde yer almıştır.
Uluslararası gündemde olduğu gibi Türkiye içinde de Kore Savaşı ‘’Allahsız
Komünistlere’’ karşı verilen bir mücadele şeklinde anlatılmaya çalışılmıştır. Sedat
Simavi de Hürriyet’te yazdığı yazısında, “Türkiye hudutları dahilinde sağcı dahi olsa
yabancı ideolojilere hiçbir suretle müsamaha edilmesine taraftar değiliz. Bu münfit
cereyanlar, bu memleketi felakete sürükler. Adnan Menderes hükümetinin komünizm
aleyhinde ittihaz edeceği bütün kararları, alacağı bütün tedbirleri, biz bütün
varlığımızla destekleyeceğiz.’’32diyerek hükümete olan desteğini göstermiştir.
Başbakan Menderes aldıkları kararın tamamen arkasında durarak, bu karara
karşı çıkan sivil ve siyasi muhalefete Ulus ve Cumhuriyet Gazetelerinde yanıt
vermiştir: ‘’Evvela şurasını söyleyeyim ki hükümetimizin aldığı karar bir harp kararı
değildir. Barışı koruma teşebbüs ve kararıdır. Kanaatimizce bizim karar gibi diğer
hürriyet sever milletlerin alacakları kararlarladır ki tecavüzler önlenebilir ve dünya
barışı korunabilir. Esasen BM idealini samimiyetle benimsemiş olmak da bu esasa
inanmış olmak demektir. İkinci olarak söylemek istediğimiz ise bu kararın
hükümetimizce bütün detayları ile bilinerek ve inanılarak verilmiş olmasıdır. O kadar
ki ayni durum karşısında bin defa kalsak her defasında alacağımız karar gene bu
olacaktır. Soruyorlar, Ordumuzun kuvveti nedir? Etrafımızdaki tehlikenin derecesi
nedir? Diğer bazı memleketler kara kuvvetleri göndermemişlerdir. Bizim kara kuvveti
göndermiş olmamız tehlikeyi üzerimize çekmeye neden değil midir? Kaldı ki
ordumuzdan 4500 kişilik bir kuvvet ayrılmasının bizim için bir eksiklik veya zaaf teşkil
edip etmeyeceğini takdir edebilmek için uzun boylu hesaba ve izahata lüzum yoktur.

30

A.g.e. s. 87.
Milliyet, 5 Ağustos 1950.
32
Sedat Simavi, Hürriyet, 6 Ağustos 1950.
31

20

Birleşmiş Milletler Anayasası’na iltihak etmiş bulunuyoruz. Bu anayasanın 43.
maddesi Milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazası için kurumun emrine gerekli
silahlı kuvvetleri vermeyi öngörmektedir. Kaldı ki BM anayasasının hükümleri
kanunlarımızla tasdik ve kabul olunmuştur. Bu tasdik ve kabulün sonuçları ve bundan
doğacak sorumluluğun gereğinin ifası TBMM’ ce peşinen hükümete emredilmiştir.
Hükümetin aldığı karar BM Anayasası ve özetle Türk kanunları dairesindedir.
Meclisi toplanmaya davet etmek meselesinin siyasi bir zorunluluk olduğu iddiasına
gelince derhal söyleyelim ki bu mesele ilk ortaya çıktığında ve BM Genel Sekreteri
hükümetimize müracaat ettiğinde; gerek hükümetçe buna verilen cevaplar 30 Haziran
1950 tarihli toplantısında Meclise arz edilmiş ve gerekse Dışişleri Bakanı tarafından
verilen izahatla meselenin hiçbir noktası Meclisin meçhulü kalmamıştır..
Meseleyi her noktadan aydınlığa kavuşturan bir açıklama ile hükümetimizin cevabi
meclis tarafından oybirliği ve alkışlarla kabul olunmuştur. Su halde siyaset
bakımından kararımızın meclisin bilgisi ve onayı dışında alındığı iddiası tamamen
yersizdir…
Kore’de bayrağımızın dalgalanması en idealist ve en realist gaye ve görüşlerin bir
sonucu olacaktır. Uzak diyarlara memleket çocuklarının sevk edilmekte olduğuna dair
yazılar, bazılarının üstü kapalı bir tahrik yolunda olduklarını ifşa etmektedir.
Hükümetin kararının asil milletimizin ruh ve iradesine tamamıyla uygun olduğuna
kaniyiz. Bu sebeple milletimizin, hükümetin bu kararını tam tasviple karşılayacağına
ve karşılamış bulunduğuna inanmış bulunuyoruz.”33
Başbakanın tüm eleştirilere yanıt veren bu uzun açıklamasına rağmen
meselenin meclise taşınması için gensoru önergesi verilmiştir ancak oylamada 39 ret
oya karşılık 311 kabul oyu ile hükümetin tutumu kabul edilmiştir. Yani bir bakıma
meseleyi meclise taşıyan muhalefet bu alanda hükümet kararının meşruluğunu
sağlamasına yardımcı olmuştur. Oylamanın sonucu da her ne kadar kararın alınma
biçimi eleştirilse de karara bu tabanda da destek çıkıldığını göstermektedir.
Bu gelişmeler esnasında 2 Temmuzda ise Kore Savaşına gönüllü kişiler
çağırılmış ve bu çağrı 2 Temmuz 1950 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde “Dünyanın
istiklali ve cihan barışının muhafaza ve idamesi uğrunda müstevilere karşı Kore’de,
Cenup Koreli ve Amerikalı kardeşlerimizle beraber savaşmak isteyen
vatandaşlarımızın belirttiğim adresime müracaat etmelerini rica ederim.”34Şeklindeki
bir yazı ile duyurulmuştur. Yani en başından beri olan muhalefete rağmen halkın
büyük bir kesimi hükümetin bu kararına destek vermiş ve hatta bir çok genç savaşa
katılmak için gönüllü kayıt yaptırmıştır. İşin asıl ilginç kısmı bu çağrının ve kayıtların
yardımın henüz askeri bir yardım olarak yapılacağının açıklanmadığı bir zamanda
yapılıyor olmasıdır ve bu çağrı olası askeri yardım kararına karşı çıkılmasını biraz
olsun engelleyebilmek adına yapılmıştır.Yine yardımın nasıl yapılacağına karar
verilmediği 22 Temmuz’da Zafer Gazetesi yazarı Mümtaz Faik Fenik “Kore’de dünya
barışının akıbeti bahis mevzuudur’’35başlıklı bir yazı yazmış ve içeriğinde “icap ettiği
33
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zaman, icap ettiği yerde, icap ettiği kadar kuvvetle harekete geçmenin dünya barışı
için gerekli olacağı” düşüncesini belirtmiştir. Türkiye’nin aldığı asker gönderme
kararının uluslararası alanda da büyük etki yarattığını belirten Vatan Gazetesi başlığı
da şu şekilde atılmıştır: “Türkiye’den sonra dört devlet de Kore’ye kara kuvveti
gönderiyor”.
Ali Naci Karacan, Milliyet Gazetesi’nin 28 Temmuz 1950 sayısında
Türkiye’nin savaşa asker gönderme kararının gerekli bir karar olduğunu yazmıştır.
Ona göre eğer Kore savaşı bir Üçüncü Dünya Savaşı’na dönüşecekse bu defa Türkiye
bu savaştan uzak kalamayacaktır. Böyle bir durumda yıllardır tehdidini hissettiğimiz
Sovyetlerin bu sefer durdurulması mümkün olmayacaktır ve bu nedenle BM ile
hareket etmemiz gerekmektedir. Vatan gazetesi yazarlarından Ahmet Emin Yalman,
konu ile ilgili yazdığı yazıda Türk milletinin daha önce göstermiş olduğu
kahramanlıkları örnek vererek kararın haklı bir karar olduğunu şu şekilde ifade
etmiştir: “Evlatlarımızı ta Kore'ye kadar yollamaya karar verirken, heyecana
kapılmamak ve ayrılığın acısını hep birden duymamak imkansızdır. Fakat beka
mücadelesi için fedakarlığa olan ihtiyacı bizim kadar iyi bilen ve yerinde olan
vazifeleri bizim kadar vefakar ve şerefle yerine getiren millet azdır. Müşterek emniyeti
el birliğiyle muhafaza bakımından dünya yüzünün bir tek cephe teşkil etmesine ve her
insanın bu cephenin her yerinde dövüşü vazife saymasına biz üzülmeyiz, seviniriz;
çünkü bu hal muhakkak diye kabul edilecek bir saldırış tehdidi karşısında bizimde
yalnız kalmayacağımızın teminatıdır”.36
Muhalefetin bu karara karşı sesini duyurduğu gazete daha çok Ulus gazetesi
iken, karara destek verici fikirlerin okuyucuya sunulduğu gazete ise Demokrat
Parti’nin yayın organı sayılabilecek olan Zafer Gazetesi olmuştur. Öyle ki Zafer
Gazetesi Kurucusu, Başyazarı ve Genel Yayın Yönetmeni Mümtaz Faik Fenik karara
yönelik yazısında, “Kahraman askerlerimiz kıtalar ötesi diyarda çarpışırken
vatanımızın hudutlarını muhafaza için savaştıklarını bilecekler ve o imanla silahlarını
kullanacaklardır. Kore Dağlarından aksedecek Allah Allah nidalarının biz şimdiden
bütün sınırlarımızı koruduğunu hisseder gibi oluyoruz. İşte bu sesler bu aziz
vatanımızın üzerine rahmet olacak ve beşeriyeti de milletimizle beraber huzura
kavuşturacaktır. Çünkü Kore Harbi dünyanın ölüm ve kalım harbidir. Kore'ye giden
kahramanlarımız yolunuz açık olsun ! Hepinizi birer gazi olarak tekrar bağrımıza
basacağımız mesut günleri bekliyoruz ”37demiş ve bunun yanında“ Düşününüz bir
defa: Eğer bu yardımyapılmamış olsa idi ve DP iktidarı, CHP iktidarı zamanında
olduğu gibi bir savsaklama, bir oyalama siyaseti takip etseydi, milletler arası topluluk
içinde Türkiye ne vaziyete düşerdi? Memleketimiz maazallah bir tehlikeye maruz
kaldığı zaman BM’den ve Amerika’dan hangi yüzle yardım isteyebilirdik.’’38diyerek
hem alınan karardan memnuniyetini belirtmiş hem de muhalefete karşı sert tepkisini
ve CHP zamanı yürütülen dış politikaya karşı olan tavrını dile getirmiştir.
Gazeteler muhalefetin eleştirilerine karşılık olarak halk tabanında haberin ne
kadar iyi karşılık gördüğünü gösterebilmek ve kamuoyunu da böyle olduğuna ikna
36
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edebilmek adına haber ve yazılara yer vermeye başlamışlarıdır. Örneğin 27 Temmuz
1950 tarihli Zafer Gazetesi’nde “Karar her yerde çok iyi karşılandı”başlığı yer
alırken, Cumhuriyet Gazetesi’nde ise “Karar yurt içinde derin bir heyecan uyandırdı
ve umumî bir tasviple karşılandı” başlığı ile manşetten yayımlamıştır.
Kamuoyunda bazı kesimler adı sanı duyulmamış bu yere askeri kuvvet gönderme
konusunda eleştirilerini belirtmişlerdir. Bu konuda da kamuoyunu rahatlatmak ve ikna
etmek yine gazetelere düşmüştür. 27 Temmuz 1950 tarihli Zafer Gazetesi’ne Fenik bu
eleştirilere bir yanıt niteliğinde olan şu yazıyı yazmıştır: “…Kore Savaşı’na giden
kahraman askerlerimiz, hem müşterek dünya emniyetini, hem de daha çok Türk
hududunu korumaktadır… “Kore Savaşı’na giden kahraman askerlerimiz, hem
müşterek
dünya
emniyetini,
hem
de
daha
çok
Türk
hududunu
39
korumaktadır…’’. Fenik’in düşüncelerini destekler biçimde bir başka yazı ele alan
isim ise Vatan Gazetesi yazarı Behçet Kemal Çağlar’dır. Çağlar da Fenik ile aynı gün
yayımlanan Vatan Gazetesi’ndeki “Ha Kore Ha Kars” başlıklı yazısında “Türkiye’nin
selamet ve emniyet sınırı, evvelki gün şuradan, dün buradan geçiyordu; bugün
Kore’den geçiyor. Bu ne Kafkas dağının karlarına ne Sina çölünün kumlarına yiğit
gömmek macerası değildir. Bu sefer Kore de Boğazları koruyor, Kars kalesinde
mevzii alıyor gibi gerçekçiyiz.”40diyerek Kore topraklarını savunmanın kendi
hududumuzu savunmakla eşdeğer görülmesi gerektiği konusunda okuyucuyu
etkilemeye çalışmıştır.
Eleştiriler ve destekler sürerken hükümetin Kore'ye asker gönderme kararı
üzerine, Genelkurmay Başkanlığı, 3 Ağustos 1950 de 4500 kişilik savaş birliğinin
hazırlanmasını emretti ve bu doğrultuda ‘’Kore Bürosu’’ kurulmuştur.Tugay, 19-20
Eylül 1950 tarihinde, 259 subay, 18 askeri memur, 4 sivil memur, 395 astsubay ve
4414 er olmak üzere toplam 5090 kişilik dört katarla İskenderun'a hareket etmiştir.
Bağlantı kurmasına yardımcı olmak üzere beş kişilik bir Amerikan irtibat grubu da
İskenderun'a gitmiştir. Bu esnada ‘’Kore Yolu’’ adlı gazete de çıkarılmıştır.Birliğin
hazırlanması sürecinde Türk gazetelerinde Kore Savaşı ile ilgili haberlerin ve yazıların
yer alması da atlanmamış savaşın nabzı büyük ölçekte tutulmaya çalışılmıştır.25 Eylül
1950’den itibaren Türk askeri üç kafile halinde Amerikan gemileri ile birkaç günlük
aralarla İskenderun’dan ayrılmıştır. 21 günlük bir yolculuğun sonunda ise Busan
Limanı’na varmışlardır.
Türk askeri Kore’ye vardıktan sonra da gelişmeleri takip edebilmek, askerin
neler yaptığını, kimlerin şehit düştüğünü öğrenebilmek, onlara moral verici mesajlar
yollayabilmek ve onların mesajlarını alabilmek adına gazete köşeleri ve radyo
programları yapılmıştır. Örneğin Ankara Radyosu’nda 15 Ekim 1950’den itibaren her
gün saat 12.00’de “Kore Saati” adında bir program yapılmaya başlanmıştır. En ileri
hattaki mevzilere kadar ulaştırılan bu yayında, asker yakınları uzaktaki evlatlarına,
eşlerine,
babalarına;
sevgilerini,
hasretlerini
ve
duydukları
gururu
ulaştırmışlardır.Program içinde “Memleketten Selam”, “Bir Silah Arkadaşınız
Konuşuyor”, “Posta Kutusu” ve “Türk Kahramanlığı” gibi bölümler vardır. Milli
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Savunma Bakanı Refik Şevket İnce, radyodan ilk gün Türk askerine şöyle
seslenmiştir: “Evlatlarım. Milletler arasındaki muharebelerin tarihi çok eskidir.
Bunların hepsi haklı veya haksız bir sebebe dayanmıştır. Şurasını katiyetle size söyler
ve temin ederim ki, hiçbir harp, sizin iştirak ettiğiniz bu zafer kadar mübarek ve insani
maksat gütmemiştir. Sizler, yalnız Türk milletinin değil sulhu seven bütün milletlerin
istiklali, hürriyeti, şeref ve haysiyeti davasının bayraktarlığını yapanların arasında
bulunuyorsunuz. Bu dava Türk istiklal ve istikbalini hayatını, tarihini korumağa
yarayan bir davadır. Memleketten ayrılırken gördüğünüz muhabbet eserlerini, sizlere
karşı gösterilen samimi alakayı başka nasıl anlayabiliriz? Yapılan tezahüratın elbette
çok büyük manası vardır. Sizler, üzerlerinize aldığınız vazifeyi hak ile yerine getirince
hiç şüphesiz milletin gönlü hoş olacak ve ondan toptan faydalarla yalnız bugünkü
nesil değil, bütün evlatlarınız ve torunlarınız iftihar edecektir. Vazifeniz çok büyüktür.
Unutmamalı ki büyük vazifelerin şerefleri kadar tarihi mesuliyetleri de vardır. Bizler,
sizlerin başarı göstererek Türk ve cihan tarihine iyi nam bırakacağınızdan
eminiz”.41Radyoda yapılan konuşmalarda askerin başarısı, cesareti övülmekte, bu
cesaretin ve mücadelenin diğer dünya ülkelerine de nasıl örnek olduğu anlatılmaktadır.
Radyo okuma yazma bilmeyen kesim için de Kore’den gelen haberleri almadaki temel
kaynak haline geldiğinden önemini korumuştur. Yapılan ilk yayınla ilgili haberler de
gazetelere 16 Ekim 1950 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde olduğu gibi yansımıştır:
Radyo programının yanında Kore’ye çeşitli gazeteler savaş muhabirleri de
yollamışlar hem Kore’de gazete çıkarmış hem de haberleri bu muhabirler aracılığı ile
vatana ulaştırmışlardır. Hürriyet Gazetesi’nden, Hikmet Feridun ve Semiha ES,
Cumhuriyet Gazetesi’nden Faruk Fenik, Yeni Sabah Gazetesi’nden Alaattin Berk,
Vatan Gazetesi’nden Selami Akınar savaş muhabiri olarak Kore’de bulunmuştur.
Gönderilen muhabirlerimiz sayesinde uluslararası basından yansıyan haberlerin
yanında direkt olarak birinci ağızdan haberlere ulaşma şansı yakalamış
bulunmaktaydık. Örneğin Hikmet Feridun Es, bölgedeki durumu şu şekilde bize
ulaştırmıştır: ‘’Düşman baskısı Kore harp tarihinin en kuvvetlisidir. Kunuri’nin
şimalinde Tokçong şehrini almak için emir almıştık. Gece için umumî mola verdik.
Kanlı muharebe burada oldu. Gece yarısından sonra başlayan bütün gün devam eden
savaş sonunda etrafımızı tamamen sardılar. Bu esnada generalimizin cesareti
görülecek şeydi. Bizzat ateşe iştirak ediyordu. Son anda tek gazeteci olarak yanında
bulunan bana derhâl Kunu’ya çekilmemi tavsiye etti. Bana, kurşun yaraları içinde bir
de ambulans verdi. Fakat düşman Kunuri’yi de çevirmişti. Biz Kunuri’ye doğru yola
çıkarken Türk kuvvetleriyle ana kuvvetler arasındaki son koridor arkamızdan
tamamen kapandı. Yeni cephenin bulunduğu Pyongyang şimaline geldiğimiz zaman
gün ağarıyordu. Kuvvetlerimizden küçük bir grubu Pyongyang’da bulduk. Cephedeki
bu hareket yalnız Türk kuvvetlerine ait değildir, umumî büyük çekilmedir. Bu satırları
cepheden bildiriyorum. Hikmet.”.42Cumhuriyet Gazetesi ayrıca “Cumhuriyet Postası”
adıyla hem Kore’de savaşan askerlerin ailelerinin Mehmetçiğe yazdığı mektupların
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hem de Kore’deki askerlerin ailelerine yazdıkları mektupların (Kore’den Mektup)
yayınlandığı özel bir bölüm hazırlamıştır.
Buna alternatif olarak da askerlerin ve ailelerinin haberleşmelerini
kolaylaştırmak adına Türkiye – Kore arasındaki mektuplaşmalardan posta ücreti
alınmamasıdır.Cumhuriyet gazetesi, askerlerin Kore’ye ulaşmasından kısa süre sonra
her iki taraftan da kısa mesajların iletildiği sabit bir köşe oluşturmuştur. Bu köşede
yayınlanan mesajlar yoluyla askerler ve aileleri birbirleriyle sürekli olarak
haberleşirken, askerlerle irtibat kurulamaması gibi durumlarda Cumhuriyet’in
Kore’deki temsilcisi Mümtaz Faruk Fenik ailelerin gönüllerini ferahlatıcı mesajları
kendisi aktarmış, askerlerin durumları hakkında bilgi vermiştir.43 Cephedeki
muhabirlerden gelen haberlerin ve iletilerin bolluğu nedeniyle Cumhuriyet Gazetesi
bir dönem Kore ilavesi vermiştir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki cepheden
gelebilecek olumsuz haberlerin yaratacağı etki göz önüne alınarak haberlerin ve
muhabirlerin denetlenmesi konusu komutanlarca kontrol altında tutulmuştur.
Gazetelere ve radyo programlarına en yoğun ilgi elbette çatışmaların en yüksek
mertebeye ulaştığı zamanlarda yaşanmıştır. Bunlardan en çok ses getireni ve Türk
askerinin başarısını tüm dünyaya taşıyan KunuriMuharebeleri’dir.
Kunuri Muharebeleri Çin’in de Kore Savaşına dahil olmasından sonra
başlamıştır. Güney Kore ve BM güçleri 38. Paraleli geçtikten sonra Çin’in uyarılarına
rağmen ilerlemeyi durdurmamış ve Çin’de Kuzey Kore ile aralarındaki sınır olan Sarı
Nehri geçerek savaşa girmiştir. Bu esnada BM Ordusu’nun cephesi yarılarak geri
çekilme başlamıştır.. Bu durumda 1.ve 9. Amerikan Kolordularıkuşatmayla karşı
karşıya kalmıştır. Duruma istinaden Türk Tugayı’na Doğu tarafının güvenliğinin
sağlanması görevi verilmiştir. Türk Tugayı’nın buradaki direnişi ve başarısı Amerikan
güçlerinin geçiş yapmasını ve kuşatmadan kurtulmasını sağlamıştır. Askerlerimizin
büyük bir risk alarak başardığı bu direniş hem Kore’de hem de dünyada isimlerinin
duyulmasına ve takdir edilmelerine vesile olmuştur. Başarı Türk basınına da hemen
yansımıştır. Örneğin Hürriyet Gazetesi: “Kore’de Türk Askerinin Büyük Zaferi”44
başlığı ile askerlerimizin zaferini duyururken, Cumhuriyet Gazetesi: “Çinliler,
tuttuğumuz cepheyi müthiş taarruzlarına rağmen çökertemediler.”45başlığı altında
kahraman Türk askerinin BM kuvvetlerini bir felaketten kurtardığını yazmıştır.
Kazanılan bu zafer Türk askerinin adını duyurmakla kalmamış Türkiye’ye de
uluslararası alanda prestij kazandırmıştır. Askerimizin bu ve benzeri başarıları
Türkiye’nin yardım kararı almasının en büyük etkeni olan NATO üyeliği önündeki
engelleri de aşmamızı sağlayacaktır. Dış basında bu başarılar yankı bulmuş ve Times
“Türk Tugayının kahramanca muharebeleri, bütün BM kuvvetleri üzerinde bir iksir
etkisi yaratmıştır.”, Washington Tribune“4500 asker ateş hattının ortasında, harikalar
yaratmasını bilmiştir. Türklerin fedakarlıkları, ebediyen akıllardan çıkmayacaktır.”
gibi yazılarla başarımızı anmışlardır. Bizim basınımızda da bu başarılar hemen
karşılığını bulmuş ve hakkında yazılar yazılmıştır. Örneğin Cumhuriyet Gazetesi
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yazarı Abidin Daverbu başarıyı “…Türkler bu endişeli günlerde Amerikan Halkı’na
ümit verdiler ve cesaret aşıladılar. Türkler gibi müttefikleri olduğu için Amerika
bahtiyardır. Amerikan Kamuoyu Türk Tugayı’nın sayesinde cephenin ikiye
bölünmediğini ve 8nci Amerikan Ordusu’nun bozulmadan geriye çekildiğini
biliyor…”46diyerek ele almıştır.Vakit Gazetesinde Asım Us konu hakkında ”… Bir
ideal uğrunda yapılan bu fedakârlık, anavatan tehlikesi karşısında ne olabileceği
hakkında düşmanlara bir fikir vereceği için, ayrıca kıymetlidir…’’47demiş ve orada
elde edilen başarının kendi vatanımızı müdafaada da ne kadar önem arz ettiğini millete
duyurmuştur. Ulus Gazetesi yazarı Hüseyin Cahit Yalçın da askerimizin başarısını
heyecanla karşılamış ve ‘’…Kore'de vazifelerini yapan, Kore'de Türk Vatanının ve
insanlığın selâmet ve şerefi için çarpışan Mehmetler, bütün cihan karşısında
yüzümüzü ağartıyorlar, Türk'ün haysiyeti ve İtibarini yükseltiyorlar. Sağ ol!
Mehmetçik…’’48diyerek yazısını kaleme almıştır.Kazanılan başarılar için Başbakan
Menderes de Kore’deki Türk Tugay’ının komutanı olan Tahsin Yazıcı’ya şu telgrafı
çekmiştir: “Sulh ve hürriyetin bütün tecavüzlere karşı korunması gibi yüksek insanı
gayeyi kendine milli gaye edinen Türk Milleti’nin Kore’de aynı ideale bağlı diğer
milletlerle beraber giriştiği hak ve adalet mücadelesinde yüksek kumandanız altındaki
kuvvetlerimizin gösterdiği büyük fedakârlık ve kahramanlık kalplerimizi haklı bir
iftiharla doldurmuştur.
Hükümetin kendilerine tevdi edilen bu çok şerefli vazifeyi bu kadar büyük bir başarı
ile ifa ederek bütün sulh ve hürriyet dünyasının hayranlığını kazanan kıymetli
şahsiyetiniz olmak üzere yurdun aziz ve kahraman evlatlarına en samimi takdir ve
şükranlarımı sunarım” demekteydi.’’.49Bu dönemde başarıların da etkisiyle savaşa
karşı yoğun olan ilgi giderek azalmıştır.Kore’den dönen ilk gazi kafilesi 8 Ocak
1951’de yurda ulaştığında yine Kore Savaşı gündeme gelmiştir. Gazi kafilesinin
dönmesi ile ilgili Yeni Asır Gazetesi’nden Ahsen Sapar şunları kaleme almıştır:
“Yurda döndüğüm için sevinç içindeyim. Tezahürat Süveyş’te başladı. Orada Kocaeli
tankerinigörmekle yurdun bir bölümünü kucaklamış olduk. Mürettebatın bizim için
gösterdiği sıcak ve yakın alaka göz yaşartıcı idi. Çanakkale ve Gelibolu’da yapılan
büyük tezahürat ve nihayet İstanbul’un karşılayışı bizi sevinç içinde bıraktı”.50
Bundan sonraki süreçte de diğer gazi kafileleri yurda dönmeye devam etmiş ve
burada coşku ve gururla karşılanmışlardır.
Savaşın önemli bir getirisi Türkiye – ABD ilişkilerinin giderek yakınlaşması
olmuştur. Türk askerinin de kazandığı başarılar neticesinde Türkiye’nin NATO’ya
girme konusundaki beklentileri iyiden iyiye artmıştır ve ABD’nin konu üzerinde
ağırlığını koyması sonucunda başta İngiltere olmak üzere buna veto veren diğer
ülkeler de ikna edilerek NATO Bakanlar Konseyinin 15 – 20 Eylül 1951 tarihli
yedinci toplantılarında Türkiye ve Yunanistan’ın NATO’ya üye olarak alınmasına oy
birliği ile karar verilmiştir.DavetTürk hükümetine geldikten sonra kanun tasarısı
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olarak meclise sevk edilmiş daha sonra Dışişleri Komisyonunca incelenip oybirliği ile
onaylanıp ardından Meclis’e sunulmuştur. Anlaşmanın Meclisten geçmesinin ardından
Başbakan Menderes: “…Muhterem arkadaşlar! Bu tarihi günün ehemmiyetini ona
layık bir birlik ve tesanüt manzarası ile ve azami kararla tecelli ettirmiş
bulunuyorsunuz. Bu güzel azim ve tesanüt manzarasını hiçbir sebeple
gölgelemeyelim…”51şeklinde açıklamada bulunmuş ve yıllardır hedeflenen bu
başarının gerçekleşmesi neticesinde herkesin bu sevinci paylaşması gerektiğini
belirtmiştir.
Haber
hem
basında
hem
de
kamuoyunda
coşkuyla
karşılanmıştır.Başarımızla ilgili olarak Zafer Gazetesinde 19 Şubat 1952’de Mümtaz
Faik: “Adnan Menderes Hükümeti çok yorucu bir mesai ile Memleket hayrına cidden
büyük bir hizmet yapmıştır. Bundan dolayı hükümeti tebrik etmekbize düşmez.
Başbakanımızın dün TBMM’de ifade ettiği gibi, çünkü bu Türk milletinin eseridir.
Bizim bu sözlere ilave edecek bir tek cümlemiz vardır: Evet bu, Türk milletinin
eseridir; çünkü bugünkü iktidar, onun reyiyle işbaşına gelmiştir”52diye yazarak
iktidarın büyük başarısını coşkuyla kutlamıştır. Muhalefet tarafı da bu başarıyı
sevinçle karşılamıştır.
Bu esnada devam eden Kore Savaşında da ateşkes için adımlar atılmış ancak
maalesef çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle ancak 27 Temmuz 1953'te imzalanan
Panmunjom Ateşkes Antlaşması ile sona ermiştir. Savaşın sona ermesi basınımıza
olumlu olarak yansımıştır.
5. ‘’KORE’DEKİ TÜRK SÜNGÜSÜ’’ FİLMİ ÖZELİNDE KORE SAVAŞININ
SİNEMAYA YANSIMASI
Kore Savaşı, Cumhuriyet tarihinde askerimizin bir savaşa katılma kararı olarak
alınan ilk karar olmasıyla büyük öneme sahipken NATO üyeliğini bize getirmesi
açısından da Cumhuriyet tarihimizde bir dönüm noktasını teşkil etmiştir. Savaşın
sonuçları ve etkileri hem o dönemde hem de ilerleyen dönemlerde basına ve medyaya
etki etmiş ve hatta günümüzde dahi konuşulmaktadır. Başlangıcından itibaren savaş
radyo yayınları ve gazete haberleri ile onları sıkı sıkı takip eden vatandaşlarımız
günlük hayatının bir parçası haline gelmiştir. Bu da hem edebiyata hem de sinemaya
ister istemez bir etkisi olacağı gerçekliğini ortaya çıkarmaktadır çünkü filmler,
tarihteki bir dönemin gerçekliklerinin bir hayli aydınlatıcı olan toplumsal
göstergeleridir ve film yaratıcıları bir dönemin olaylarını, korkularını, hayallerini ve
umutlarını ele alıp, o dönemin toplumsal deneyim ve gerçekliklerini sinemada ifade
ederler. Filmler aynı zamanda iktisadi, toplumsal, politik, düşünsel, tinsel birer
deneyimdirler ve birbiriyle yarışan fikir ve eğilimleri beyaz perdeye taşıyarak yaşanan
zamanı etkilerler. Bu nedenle ki sinema var olduğu müddetçe politikanın ve
ideolojilerin propagandasının yapıldığı bir mecra olmuştur.
Kore Savaşına katılma kararı alındığında kararın meşruiyetini sağlayabilmek
adına kızıl komünistlerle mücadele teması kullanılmıştır. Bunun yanında vazifeye
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daha kutsal bir misyon yüklemek adına da Kore’ye giden yolun Allah yolu olduğu ve
orda savaşacak kimselerin Allah adına savaşacağı ve hatta şehit olanların ise aslında
herkesten çok yaşadığını belirten açıklamalar savaş boyunca sürmüştür. Kendi
topraklarından çok uzaklarda bir vatanı müdafaaya giden askerlerimizin sadece Kuzey
Kore ile savaşmaya değil tüm dünya barışına yönelik bir tehdit olan komünizmle
mücadeleye ve dünya barışını muhafaza etmeye yollandığı düşüncesi genele hakim
olmuştur.
Türkiye’nin 1950 yılında Kore’ye asker göndermesi, Türk sinemasında tarihsel filmler
furyasını başlatan önemli etkenlerden birisi olmuştur. Bu tarihi filmlerde genellikle
devletin dış politikasına destek verilmiş ve bu nedenle devlet tarafından da çekilmeleri
desteklenmiştir. Kore Savaşı’nı anlatmak üzere çekilmiş Kore’deki Türk Süngüsü
filmi de bu filmlerden biridir.
1951 yapımlı olan bu filmde dikkat çeken unsurlardan biri kamuoyuna
ulaştırılmak istenen en net mesajların belge görüntüleri üzerinden verilmesidir. Gerçek
savaş görüntüleri üzerine dış sesin okuduğu metin sayesinde sinema seyircisinin
söylenenlere ikna edilmesi amaçlanmıştır. Yine gerçeklik vurgusu için dönemin gazete
manşetlerinden yararlanılmıştır. Filmin başında alınan karara ait manşetler aşağıdaki
sahnede olduğu gibi filmin başında yer almıştır:
Filmin
başındaki
jenerikte"Seyredeceğinbu
film,
doğduğugündenberişerefdestanlarıyaratan,
kahramanlıkörnekleriyaşatanbirmilletinşanlıtarihindenbiryapraktır.
Bunu,
TürkÇocuklarınınkalbindekiimanveruhundakiasilkudretyarattı."notunudışsesokuyarak
etkileyicibirgirişyapmaktadır.
Ardından gelen sahnelerde de BM’nin dünya sulhu uğruna harekete geçmesini,
bütün milletlerin refahını korumak adına harp birlikleri göndermesini anlatmaktadır.
Sonraki sahnelerde tankların Kore toprakları üzerindeki ilerleyişini görmekteyiz. Bu
ilerleyiş esnasında yine dış ses ‘’ Bu tanklar öldürmek isteyen bir milletin Azrail
askerleri değil, yaşamaya çalışan devletlerin birer sulh mültecileridir.’’ diyerek
sahnenin yarattığı savaş havasının aslında ne kadar iyi niyetli bir düşünce ile
yapıldığını ifade etmektedir.
Türk askerinin de Kore’ye gidişi filmde sahnelenmiştir ve bu konuda da dış
ses, ‘’ Kahraman Mehmetçiğin yeri ancak dünya sulhu uğruna çalışanların bulunduğu
saflar olabilir. Kendi istiklali onun için ne mukaddesse dünya sulhunu korumak da
hakiki bir insandan eşsiz bir kahramanın nazarında öyle kutsi bir vazifedir.’’
demektedir. Dış sesin belirttiği her şey savaşa asker gönderme kararı aldıktan sonra
hükümetin ve basının kamuoyunu etkileyebilmek ve bu kararın gerekliliğine
inandırabilmek adına ortaya sunduğu nedenlerdir. ‘’Türk çocuklarının Kore
topraklarında bulunmaları ,insanlık namına girişilen çok kutsal bir hareketin ulvi bir
tezahürüdür.’’ denerek devamında, ‘’ BM, hak ve hakikati çiğnemeye yeltenen fena
maksatlı ırz, namus ve milliyetçiliğin amansız düşmanı kızıl emperyalistlere karşı
insanlık sulhunu korumaya karar vermiştir. Hiçbir engel onu bu büyük ve asil
hareketinden geri çeviremeyecektir. İstiklal aşığı, hak ve hakikat koruyucusu Türk
Milleti bu yerleri bunun içindir ki seve seve korumuştur.’’ eklenmiştir. Burada ilginç
olan nokta genel olarak Kuzey Kore’nin asıl milliyetçi ve vatansever olan tarafın
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kendileri olduğunu ve Güney’i Amerikan işgalinden kurtarmak adına bu saldıra
geçtiklerini düşüncelerinin neredeyse hiçbir yerde karşımıza çıkmamasıdır. Hem
uluslararası basında ve sinemada hem de yerel basında ve sinemada Kuzey’e ve
komünizme düşmanlık içeren atıflar hep ön planda olmuştur.
Görüntülerde askerlerimizin hep neşeli güler yüzlü hallerine yer verilmiş,
gittikleri zamanlarda yapılan karşılama töreni, davul zurna eşliğinde halay çekmeleri
sahnelenmiştir.Birlik ve beraberlik mesajı vermeyi amaçlayan bazı sahnelerde
askerlere vatan toprağından gönderilen en büyük hediye olarak Türk bayrağı uzatılır
ve bu bayrağın üzerinde ‘’BERABERİZ’’ yazar.
Filmdeki anlatıcı karakter diğer yan karakterlere askerlerimizin ne denli kutsal
bir görevde olduklarını gelen haberler eşliğinde anlatır. Bir sahnede küçük bir çocuk
kendisinin neden abilerinin yanında gönderilmediğini sorar ve anlatıcı karakter zamanı
geldiğinde onunda gideceği ve hatta eğer gerekirse kendilerinin de gidip savaşacağını
söyler.
Filmde Türk askerini anlatırken en sık kullanılan betimlemeler: hürriyet aşığı,
zafer kahramanı, insan haklarını korumaya ant içmiş kahramanlar, savaş kartalı ,
büyük Mehmetçik gibi ifadeleridir.
Filmde,
Türk
askerinin
önceki
başarılarını
da
ele
alarak
Atatürk'ünİzmir'egirişinigösterenbelgeselsahneler,
İzmir’inkurtuluşundaaskerimizinverdiğimücadelelergibibelgeselsahneler
de
direktolrakeklenmiştir. Hem kurgusalsahnelerde hem de belgeselsahnelerindeamaç
direct
olarakizleyiciyemesajvermekolmuştur.Kore’deTürkSüngüsüfilmininfinalindetörenalan
ındadalgalananTürkbayrağıveTürkbayrağıileyürüyenaskerlergösterilir.
Bu
görüntülereşliğindedışses: “Türkgücü, Türkkuvveti. Atatürk ideali.İşteTürktarihinin
her daraldığızamandaonakoşupyetişenkurtarıcıordu, Türkmucizesi.Türk bu.Her
daralıştayenibirşahlanmaonunkarakteridir” der ve film busözlerlebirliktesonlanır.
6. SONUÇ
20.
yüzyıl
hem
Türkiyeiçin
hem
de
dünyadevletleriiçinzorlayacıkararlarınalındığıveyıkıcıolaylarınardıarkasıkesilmedenya
şandığıbir
zaman
dilimiolmuştur.
BirinciDünyaSavaşıveardındangelenİkinciDünyaSavaşıinsanlarınhayata,
devletlerebakışaçılarınıdeğiştirmiş;
devletlerinkendiaralarındakigüçdengesitamamendeğişmişveaslınabakılırsadünyadeğiş
miştir.Bu
dönemdeTürkiye
de
kendiiçerisindebüyükbirdeğişimgeçirmişbirimparatorluğunardınankurulanyenidevletih
ayattatutmamücadeleleriverilmiştir.
Bu
noktadaTürkiye’ninbenimsediğipolitikaveyaklaşımlar
da
buçabalarıngetirileriylevegerektirdikleriyleşekillenmekteydi.
TürkiyeİkinciDünyaSavaşıesnasındabüyükdevletlerinbütünısrarveçabalarınarağmensa
vaşdışıkalmapolitikasıgütmüştür.Ancaksavaşınsonlanmasınaçokyakınbirtarihteyenikur
ulacakdünyadüzeniiçerisindeyerinialabilmekveizlediğipolitikanedenşyleyaşadığıyalnız
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lığısonlandırabilmekadınaAlmanyaveJaponya’yakağıtüzerindesavaşilanetmiştir.
Bu
hareketsonucundaBirleşmişMilletlerbünyesinedahilolanbirdünyadevletiolarakTürkiyeb
irsonrakiadımınıaskeribirsavunmaittifakıolarakkurulanNATO’yagirmekolarakbelirlem
iştir.ÇünküSovyettehdidiBoğazlarvetoprakbütünnlüğümeseleleriüzerindehaladevamet
mekteydi.ZatenkuruluşununilkelerigereğiBatıgeleneğinibenimsemeyeveBatı’yayaklaş
mayayatkınolanTürkiyehalböyleoluncaçareyiyineBatı’daaramıştır.
Bu arayışesnasındapatlakveren Kore Savaşı, Türkiye’ninNATO’ya grime
konusundakiumuduolmuştur.
BM’deyapılanyardımçağrısınayanıtveren
ilk
ülkelerdenbiriTürkiyeolmaklabirlikteKore’ye asker gönderereksavaşafiiliolarak da
müdahilolmakararıalınmıştır.Bu
kaarınalınmasımuhalefetvebazı
sol
gruplarcaeleştirilse de halkınbüyükçoğunluğubunadestekvermiştir.Muhalefetin u
kararakarşıçıktığınoktaaslındakararıniçeriğideğildir.Onlar
da
Kore’ye
asker
göndermekararınıdesteklemektedirlerancakkararınMeclisonayınasunulmadanalınmasık
onusueleştirleriniyönelttiklerikısımolmuştur.Bu
açıdankararınanayasayaaykırıolduğunusavunmaktadırlar.
Buna
rağmenhalktan,
basındanvediğerkesimlerdengelenyoğundesteklerinelbettenedenlerivardır.
Kore
Savaşıçıktığıesnadaülkeekonomisiiyidurumdadırvesavaşboyunca
da
öyledevamederdolayısıylahalkınalımgücü
yada
gelirisavaşnedeniyleolumsuzetkilenmemiştir.Türkiye savaşa katılmış ancak kendi
coğrafyasında bir savaş yıkımı yaşamamıştır. Ayrıca hissedilen tehdide karşı Batı’dan
ileride yardım ve destek bulacağımıza olan inanç halkın bu desteğini daha da
güçlenmiştir. Zaten bu tehdidin de etkisi olduğu şekilde savaş dünya barışının ve
özgürlüğün düşmanı komünist yayılma karşı koymak adına yapılıyor gibi
gösterilmiştir. Bu yolda kutsal bir mücadele olarak Kore’ye Allahsız komünistlere
karşı dünyanın barış ve refahını korumak adına mücadele vermeye giden askerlerimiz
orada Kore topraklarını muhafaza ederken aynı zamanda hem dünya topraklarını hem
de vatan topraklarını müdafaa ediyor diye sunulmuştur. Muhalif seslere karşı karar ile
ilgili yapılan haberlerde halkın da bunu coşkuyla karşıladığı insanların akın akın
gönüllü olarak savaşmaya gitmek istediği yazılmıştır.
Dönemi ve Kore Savaşı’nı anlatan filmlerden olan Türk’ün Süngüsü Kore’de
filmini ele aldığımızda ise yine bunları destekleyici ögeler barındırdığını görürüz.
Filme göre BM ordusu özgürlüklere ve insan haklarına karşı düşman olan bu güçle
dünya barışı ve huzurunu korumak adına savaşmaya gitmektedir. Bizim askerimizin
yeri de ancak böyle kutsal bir vazife ile görev yapan bir tarafın yanı olabilir denmiştir.
Filmde askerlerimizin neşeli ve gülümseyen bir çok sahnesine yer verilerek bu gidişin
hem gidenler hem de onları uğurlayanlar için neşe ve gurur dolu bir gidiş olduğu
vurgulanmak istenmektedir.
Sonuç olarak Kore Savaşı, Türkiye’nin yıllarca uğraştığı NATO’ya dahil
olmak amacına erişmesini sağlayan bir dönüm noktası olmuştur. Dünyadaki konumu
da bu karar ile netliğe kavuşmuştur. Kararın alınmasını kullanılan söylemlerin de
etkisiyle büyük halk çoğunlukları desteklemiş ve kendinden öncekilerin isteyip de elde
edemediği şeyi başarmak Demokrat Partiye de bir prestij ve güç sağlamıştır.
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