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Özet  

Çok partili dönem olarak ta adlandırabileceğimiz 1950-1980 dönemi Türkiye – 

Ortadoğu iliĢkileri oldukça zikzaklı bir görüntüye sahiptir. DıĢ politik sürecin değiĢken bir 

görüntüye sahip olmasında ülkelerdeki iç ve dıĢ politik geliĢmeler etkili olmuĢtur. Birçok 

Ortadoğu devleti bu dönemde bağımsızlığını batılı devletlere karĢı kazanmıĢken, 

Türkiye‟nin Batı ile iliĢkileri 1960‟lardan itibaren tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır. Arap-Ġsrail 

savaĢları, Filistin ve Kıbrıs sorunları ve petrol krizi ikili iliĢkiler üzerinde en fazla etki 

yaratan uluslararası geliĢmeler, siyasal krizler, hükümet değiĢikleri ve askeri müdahaleler 

de ülke içi geliĢmeler olarak ön plana çıkmaktadır.  ÇalıĢmada Türkiye-Ortadoğu iliĢkileri 

kronolojik çerçevede ele alınarak değerlendirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türk DıĢ Politikası, Ortadoğu, Arap-Ġsrail SavaĢları, Türk-

Arap ĠliĢkileri 

Turkey-Middle East Relations in the Period of 1950-1980  

                                                            Abstract 

The relation between Turkey and Middle East was highly sinuous or unstable at best 

during what is called multi-party period between 1950 and 1980. The unsteady course of 

foreign policy pursued by a country can be a consequence of domestic and international 

developments. While many Middle Eastern countries gained their independence in this 

period Turkey‟s relations with West was being questioned.  Arab-Israel wars, Palestinian 

and Cyprus question and Oil Crises are the most influential international developments in 

regard with Turkey-Middle East relations. Domestic factors were political crises, 

government changes and military interventions. In this study Turkey-Middle East relation is 

examined within a chronologic framework. 

Key Words: Turkish Foreign Policy, Middle East, Arab-Israel wars, Turkish-Arab 

Relations 
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GİRİŞ 

Atatürk döneminde Batıyla yakınlaĢma sürecine giren Türkiye‟yi buna 

yönelten düĢünsel nedenler, Batı‟yı idari, kültürel, bilimsel ve teknolojik sahalarda 

model alma fikridir. Bu süreç Ġsmet Ġnönü döneminde de 1939 yılında Fransa ve 

Ġngiltere ile yapılan antlaĢmalarla önemli bir ivme kazanarak -özellikle II. Dünya 

SavaĢı sonrasında askeri, ekonomik ve siyasi boyutlarda-  kendini göstermiĢtir. 

CHP‟nin iktidarında NATO‟ya üyelik için baĢvurulmuĢ, NATO‟ya üye olmak ise 

DP iktidarına nasip olmuĢtur (ÇalıĢ, 2001: 9).   

Türkiye‟nin, özellikle 1950–1960 yılları arasındaki Ortadoğu politikaları 

üzerine yapılan araĢtırmalar ve incelemelerde, izlenen politikaların Ortadoğu‟yla 

iliĢkilerin bozulmasına ve Türkiye‟nin Batıya bağımlı hale gelmesine neden olduğu 

görülmektedir. Bu politikaların ortaya çıkmasında rol oynayan faktörler; 

Türkiye‟nin II. Dünya SavaĢı sonrasındaki dıĢ tehdit algısı, güvenlik endiĢesi ve 

ekonomik sebeplerdir. Bunlara ek olarak dönemin iktidar partisi olan DP‟nin dıĢ 

politika uygulamaları da sayılabilir. II. Dünya SavaĢı öncesinde aktif tarafsızlık 

politikası anlayıĢını benimseyen ve uygulayan Türkiye, II. Dünya SavaĢı‟nın 

sonlarına doğru Batı‟ya, özellikle de ABD‟ye bağımlılık düzeyine varacak kadar 

yakınlaĢmıĢ ve dıĢ politikasını da bu doğrultuda geliĢtirmiĢtir. 1950‟li yıllarda Türk 

dıĢ politikasının Ortadoğu‟ya doğru yönelmesinde, bölgede artan Sovyet etkisi ve 

Türkiye‟nin bu durumu kendine bir tehdit olarak algılaması etkili olmuĢtur (Arı, 

2010: 24) 

Gerek Türkiye‟nin gerekse Ortadoğu‟nun tarihi geçmiĢinde ortak yönetim 

altında bulunmalarına rağmen, 20. Yüzyılda milliyetçilik ideolojisinin etkisinde 

kurulan yeni Türk devleti ile bağımsızlıklarını II. Dünya SavaĢı sonrasında elde 

eden Ortadoğu ülkelerinin siyasi yapıları birbirinden oldukça farklıdır. Ortadoğu 

coğrafyasında laiklik ilkesi sadece Türkiye‟nin anayasasında yer almaktadır. 

Laiklik ve Batı‟ya bağımlılık gibi Türkiye‟nin tercihleri Türkiye ile Ortadoğu 

ülkeleri arasında önemli siyasal ve ideolojik farklılaĢmayı da beraberinde 

getirmiĢtir. Türkiye‟nin Batı‟ya dönük olma tercihi ve devletin laiklik hassasiyeti, 

Türk dıĢ politikası açısından Türkiye-Ortadoğu iliĢkilerinde izlenen politikaların 

sürekli değiĢken olması, Türkiye' de devlet kimliğinin dıĢ politikada içine düĢtüğü 

tutarsızlık ve istikrarsızlıkları göstermektedir. Türkiye,  benimsediği laiklik ilkesini 

dıĢ politika uygulamalarında da göz önünde bulundurarak hareket etmiĢtir. 

Laikliğin dıĢ politika üzerindeki etkisi ise 1961 Anayasasının kabul edilmesinden 

sonra görülmüĢtür (Koçer, 2003: 59).  

1960-1980 yılları arasında Türkiye, dıĢ politika açısından Ġsrail ve Batı 

ülkeleri ile arasına mesafe koyarken diğer taraftan da Arap ülkeleri ile her alanda 

iĢbirliğine giriĢmeye hazır olduğunu göstermiĢtir (Gönlübol, 1996: 596). Bu 

durumun ortaya çıkmasında Kıbrıs ve Filistin sorunları etkili olmuĢtur.  
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27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra, Türkiye‟nin Ortadoğu ülkeleri ile 

bir yakınlaĢma sürecine girmesine rağmen, Ġslam Konferansı Örgütü‟nün 

toplantılarında laiklik ilkesini gerekçe göstererek Ortadoğu ülkeleri ile arasındaki 

mesafeyi ortadan kaldırmamıĢtır. Türkiye‟nin bölge ülkeleri ile olan iliĢkilerindeki 

bu mesafeyi korumasında laiklik ilkesinin dar bir çerçevede yorumlanmasının 

etkisi söz konusudur.  

Türkiye, uluslararası alanda Kıbrıs meselesinden dolayı içine düĢtüğü 

yalnızlık durumundan kurtulmak için bağlantısızlar grubu ile diplomatik iliĢkilerini 

geliĢtirme zorunluluğu duymuĢtur. Kıbrıs meselesinde Ortadoğu devletlerinin bir 

kısmı Türkiye‟ye destek verirken önemli bir kısmı ise Yunanistan ve Kıbrıs Rum 

kesiminin tezlerini desteklemiĢtir. Filistin meselesinde Türkiye‟nin Araplardan 

yana tavır takınması, Arap ülkelerinin Türkiye‟ye bakıĢını değiĢtirse de Türkiye-

Ġsrail iliĢkileri, Arap devletlerinin Türkiye‟ye destek vermesini ve diplomatik 

alanda yakınlaĢmasını geciktirmiĢtir. Mescid-i Aksa yangınında Türkiye‟nin 

tutumu Araplar tarafından olumlu karĢılanmasına rağmen, ĠKÖ toplantılarında 

alınan kararlara laiklik ilkesi gereği muhalefet etmesi de olumsuz karĢılanmıĢtır. 

Genel olarak bu dönemde Türkiye-Ortadoğu iliĢkileri gel-git olayları Ģeklinde 

cereyan etmiĢtir. 

I. DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ (1950–1960) 

DP‟nin iktidara gelmesi, Türk siyasi tarihinde  (gerek iç politika açısından 

gerekse dıĢ politika açısından olsun) önemli değiĢmelere yol açmıĢtır. Ortadoğu 

ülkelerinin Batı‟ya karĢı bağımsızlık mücadelesi verdikleri dönemde Türkiye ise 

tarafsızlık politikasını terk ederek Batı tarafına yaklaĢmaya baĢlıyordu. Batı‟nın 

Ortadoğu‟daki çıkarları Demokrat Parti tarafından, Türkiye‟nin kendi güvenlik 

çıkarlarına özdeĢ olarak algılanmıĢtır (Bağcı, 1990: 41).  Bu durum Türkiye‟nin, 

Ortadoğu ülkeleri nezdinde Batı‟nın ileri karakolu olarak algılanmasına zemin 

hazırlamıĢtır. Bağlantısızlar grubu tarafından düzenlenen Kahire ve Belgrad 

Konferanslarında Türkiye‟nin yer almaması, ABD ve Batı‟ya bağımlı 

politikalarından kaynaklanmaktadır (Guitard, 1966: 15).  

Ġsrail ile iliĢkilerini geliĢtirmek isteyen Türkiye, diğer yandan Ortadoğu 

devletleri ile de iliĢki kurmak istemekteydi. 22 ġubat 1958 tarihinde Mısır ve 

Suriye, Abdülnasır‟ın liderliğinde BirleĢik Arap Cumhuriyetini (BAC) kurdular. 

Türkiye de BAC‟ı resmi olarak 11 Mart 1958 de tanıdı. Irak ile Ürdün yönetimleri 

arasında birleĢme kararı alınmıĢ ve Kral Faysal yönetiminde Federal Arap Devleti 

kurulmuĢtur. Türkiye, bu birleĢmeyi de olumlu karĢılamıĢtır (Ahmad, 1976: 176-

177). Bu durum, Türkiye‟nin dıĢ politika uygulamalarında iniĢli çıkıĢlı sürecin 

yaĢanmasına neden olmuĢtur. Bu çerçevede Türkiye, bir yandan Bağdat Paktı‟nın 

kurulması ve geliĢtirilmesi için çabalamakta, diğer yandan bu pakta karĢı olan Ġsrail 

ile iliĢkilerini geliĢtirmeye çalıĢmaktadır. Ġsrail faktörü, Türkiye‟nin dıĢ 

politikasında taktiksel açıdan ortaya çıkan tutarsızlığın temel nedenlerinden biri 
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haline gelmiĢ ve Arap-Türk iliĢkilerinin geliĢmesini de engellemiĢtir. Bununla 

birlikte Arap-Ġsrail çatıĢması da Türk-Ġsrail iliĢkilerinin geliĢmesinde olumsuz bir 

etki yapmıĢtır  (Yılmaz, 2001: 10). Bağdat Paktı‟nın kurulmasında Türkiye‟nin 

aktif rol üstlenmesi, milliyetçi Arap ülkelerinde Türkiye‟nin imajını olumsuz yönde 

etkilemiĢtir: Türkiye “Ġsrail‟in destekçisi, eski sömürgeci ve Batı emperyalizminin 

iĢbirlikçisi” olarak görülürken, Türkiye açısından da bölge ülkeleri “SSCB‟nin kızıl 

ajanları olarak” görülmüĢtür.  

Türkiye‟nin Ortadoğu politikaları açısından önem taĢıyan diğer geliĢmeler 

de Ortadoğu‟da meydana gelen krizlerdir. Bu krizler SüveyĢ Krizi, Suriye 

Bunalımı, Lübnan ve Ürdün olaylarıdır. SüveyĢ Krizi aynı zamanda Kıbrıs 

meselesi ile de bağlantılıdır. Mısır devlet baĢkanı Nasır, SüveyĢ Kanalı‟nda 

Ġngiltere karĢıtı politikaları tercih etmiĢtir. Nasır, Ġngiltere‟nin Kıbrıs‟taki 

egemenliğine son vermesi gerektiğini savunduğu için, Kıbrıs Rum cemaatinin 

lideri BaĢpiskopos Makarios‟un tezlerini uluslararası alanda desteklemiĢtir. 

Türkiye ise Nasır‟ın aksine Ġngiltere‟nin Kıbrıs‟taki egemenliğinin 

sürdürülmesinden yana tavır göstermiĢ (Sönmezoğlu, 2006: 102-104), SüveyĢ 

Kanalı‟nın millileĢtirilmesi kararında da, Batı ülkelerinin yanında, Mısır‟ın 

karĢısında yer almıĢtır. (Arı, 2008: 257-258).  

Türkiye, SüveyĢ Krizi‟nde Mısır karĢısında Batı yanlısı tutum gösterse de 

Mısır‟a yapılan saldırı karĢısında Ġsrail‟i kınamıĢtır. Hatta Türkiye Ġsrail‟deki 

büyükelçisini geri çekmiĢ yerine maslahatgüzar atamıĢtır. SüveyĢ Krizi sonrasında 

Ġngiltere bağlantısız Arap devletlerinin gözünde prestij kaybı yaĢamıĢtır. Bununla 

birlikte bu siyasi atmosferin olumsuz etkisinden Türkiye de payına düĢeni almıĢ ve 

Arap-Türk iliĢkileri olumsuz etkilenmiĢtir. (Sönmezoğlu, 2006: 106-107).     

Ortadoğu‟da diğer önemli geliĢmelerden biri de 1957 yılında patlak veren 

Suriye Krizi‟dir. SüveyĢ Krizi sonrasında SSCB, Ortadoğu ülkeleri üzerinde daha 

da etkin hale gelmiĢ, bu durum karĢısında ABD baĢkanı Eisenhower tarafından 

kendi adını taĢıyan ve Avrupalıların bölgeden çekilmesiyle oluĢan boĢluğu 

Amerikan gücü ve ekonomik yardımıyla doldurmak, SSCB‟nin etkinliğini 

azaltmak ve Ortadoğu ülkelerine askeri ve siyasi desteği içeren bir doktrin 

geliĢtirilmiĢtir (Pehlivanoğlu, 2004: 303). Mısır ve Suriye ve SSCB hem bu 

doktrini kabul etmemiĢ hem de en fazla tepkiyi göstermiĢtir (Gönlübol, 1996: 290; 

Armaoğlu, 1991: 203-204). Suriye ile SSCB arasında baĢlayan yakınlaĢma, 

Türkiye tarafından endiĢe ile karĢılanmıĢtır. Irak ve Lübnan hükümetleri de 

Türkiye‟yle benzer endiĢeleri paylaĢmıĢtır (Sönmezoğlu, 2006: 108).   

Suriye‟de yaĢanan geliĢmeleri yakından takip eden Türkiye, Suriye sınırına 

asker yığmıĢ ve askeri tatbikatlarını sürdürmüĢ,  Suriye ise; Türkiye‟nin bu 

manevralarını kendisine düĢmanca bir tavır olarak değerlendirmiĢtir. Ürdün Kralı 

Hüseyin‟in bölgede SSCB tehdidinden bahsetmesi üzerine, ABD bölgedeki Batı 

yanlısı ülkelere silah desteğinde bulunmaya baĢlamıĢtır (Sönmezoğlu, 2006: 110). 
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Kısaca Suriye‟de meydana gelen olaylar, Türkiye‟nin dıĢ politikasında Batı‟ya aĢırı 

bağımlılığı daha da pekiĢtirmiĢtir.  

Ortadoğu‟da diplomatik krize yol açan bir diğer sorun da Kıbrıs sorunudur. 

1959 yılında Kıbrıs‟ın Ġngiltere‟den ayrılması kararlaĢtırılmıĢtır. Bunun üzerine 

Türkiye, Kıbrıs‟ta yaĢayan vatandaĢlarının geleceği için düzenlenen Londra ve 

Zürih AnlaĢmalarına katılmıĢ, adada üzerinde uzlaĢma sağlanan bir hükümetin 

kurulması için yoğun faaliyetlerde bulunmuĢtur (D.B.B 1964: 3).  Kıbrıs, 

Ġngiltere‟nin kontrolü sona erdikten sonra Türkiye ile Yunanistan arasında 

diplomatik sorun haline gelecektir. 1960–1980 yılları arası dönemde kriz boyutuna 

varan Kıbrıs sorunu, Türkiye‟nin dıĢ politikada Batı‟ya dönüklüğünün 

sorgulanmasına yol açacaktır. Türkiye, ABD baĢkanı Johnson‟ın gönderdiği ve 

krize yol açan mektubundan sonra, Batı bloğuna yakın olmanın yararlı mı zararlı 

mı olduğunu tartıĢmaya baĢlayarak dıĢ politika uygulamalarında stratejik hedefini 

terk etmeden taktiksel anlamda diplomatik planlarında değiĢimleri baĢlatacaktır 

(Sönmezoğlu, 2006: 152).  

DP‟nin iktidarı elinde bulundurduğu 1950–1960 yılları arası dönemde 

Türkiye‟nin Ortadoğu‟da aktif hale gelme çabaları Demokrat Parti‟nin Ortadoğu‟ya 

yönelik belirli bir politikası olmadığı için istenilen sonucu vermemiĢ, aksine bölge 

ülkelerinin Türkiye‟den daha da uzaklaĢmasına neden olmuĢtur. (Bağcı, 1990: 43). 

Bağdat Paktı, Ġsrail devletinin tanınması, SüveyĢ Krizi, Ürdün Olayları ve Suriye 

Bunalımı gibi olaylar Arap Ortadoğu‟su ile Türkiye arasında diplomatik iliĢkilerde 

yakınlaĢma yerine uzaklaĢmaya doğru gidiĢi baĢlatmıĢ ve Türkiye‟nin bölgede 

yalnızlaĢmasına neden olmuĢtur (Arı, 2008: 302). Özetle DP dönemi Türk dıĢ 

politikasında Arap Ortadoğu‟su ile Türkiye arasında bir çatıĢma (düĢünce 

düzeyinde ve çıkarlar açısından) yaĢanmıĢtır (Armaoğlu, 2005: 845). Batı, Arap-

Türk iliĢkileri tarihinde her iki milleti birbirinden ayırıcı bir iĢlev görmüĢtür 

(Gönlübol, 1996: 534).  

Batı ülkelerinin tavırları bölge ülkelerinin daha sonra bölgeye giriĢ yapacak 

olan SSCB‟yle dostluk kurmalarına da zemin hazırlamıĢtır. 1950-1960 yılları arası 

dönemde Türkiye dıĢ politikasında Batı‟nın Ortadoğu‟da temsilcisi olarak hareket 

etme ve yeni bağımsızlığını kazanan Arap ülkelerini Batı‟ya yakınlaĢtırma 

görevlerini üstlenmiĢtir. Bu dönemde Türkiye‟nin çıkarları Batı‟nın (özellikle 

ABD‟nin) çıkarlarıyla özdeĢleĢtirilmiĢ ve bölgede meydana gelen geliĢmeler, 

Soğuk SavaĢ mantığı ve Batı‟nın yaklaĢımı çerçevesinde değerlendirmiĢtir (Oran, 

2002: 615). Türkiye‟nin dıĢ politika uygulamalarında aktif bir dönem olmasına 

rağmen, aynı zamanda Ortadoğu‟dan tamamen koptuğu ve Batı‟nın etkisine girdiği 

dönem olmuĢtur (Armaoğlu, 2005: 504). 

II. DEMOKRAT PARTİ SONRASI DÖNEM (1960-1980) 

Türkiye-Ortadoğu iliĢkilerinin tarihi seyri açısından iki askeri darbe arası 

dönemdeki iliĢkiler oldukça önem arz etmektedir. Çünkü hem Ortadoğu ülkelerinin 
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birçoğu hem de Türkiye iç politikada askeri darbeler yaĢamıĢ ve darbeler 

sonrasında iktidarı ele geçirenler dıĢ politika uygulamalarını değiĢtirme çabaları 

göstermiĢlerdir. Bu dönemde Türkiye‟de on yıllık aralarla iki askeri darbe ve bir 

müdahale yaĢanmıĢtır. Bu darbe ve müdahaleler sonrasında da dıĢ politika 

uygulamalarında taktiksel anlamda değiĢiklikler yapılmıĢtır.  

A. 1960–1980 YILLARI ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE-ORTADOĞU 

İLİŞKİLERİNİ ETKİLEYEN ETKENLER 

Türkiye‟nin Ortadoğu politikalarını Ģekillendiren faktörler çok çeĢitli ve son 

derece karmaĢıklık göstermektedir. Bu konuda Damla Aras, “Türkiye‟nin Ortadoğu 

Politikaları” adlı makalesinde Ģu çarpıcı tespitlerde bulunmaktadır:  

 “Bir devletin, diğer ülkelerle olan iliĢkilerine etki eden birçok 

farklı unsur bulunmaktadır. Tarihin belleklerde bıraktığı izler bu 

ülkelerin birbirlerine karĢı izlediği politikaları da etkilemektedir. Bu 

anlamda özellikle 20. yüzyılın baĢında Arap topraklarının Osmanlı 

Devleti‟nden kopuĢuna neden olan sorunlar, tarafların birbirlerini 

algılayıĢlarında önemli bir rol oynamaktadır. Fakat ülkelerin diğer 

ülkelere davranıĢını etkileyen diğer etkenler de bulunmaktadır. 

Devletlerin yanında yer aldıkları küresel güçler, doğal kaynakların 

paylaĢımı, jeopolitik rekabet ve birbirlerine karĢı üstünlük kazanmak 

için kullandıkları kozlar (örneğin terör) gibi faktörler de dıĢ 

politikanın Ģekillenmesinde önemli rol oynamaktadır” ( Aras, 2006: 

283 ). 

Türkiye‟nin dıĢ politikasına (özelde Ortadoğu politikalarına) damgasını 

vuran ikilem Ģudur: bir yanda bölgede etkin olma isteği, diğer yanda da bölge 

devletleri arasındaki ihtilaflardan tarafsızlık yoluyla uzak durma çabaları (Oran, 

2002: 26). Askeri darbe ve müdahalelerin yaĢandığı 1960–1980 yılları arası 

dönemde Türkiye‟nin Ortadoğu devletleri ile olan iliĢkilerinin bazı etkenlerin 

gölgesinde geliĢtiği görülmektedir. Bu etkenler sırasıyla Ģunlardır: Ordu‟nun dıĢ 

politika üzerindeki etkisi, dıĢ politikadaki tarafsızlık anlayıĢı, laiklik ilkesi, 

kamuoyunda ideolojik kutuplaĢmaların yaĢanması ve buna bağlı olarak iktidarların 

ömrünün kısa olması. 

B. 27 MAYIS ASKERİ DARBESİ’NİN TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU 

POLİTİKALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

27 Mayıs askeri darbesi, görünen boyutuyla iç politikadaki geliĢmelerin bir 

sonucudur. 27 Mayıs askeri darbesi, DP‟nin dıĢ politika uygulamalarından 

kaynaklanmamaktadır. Çünkü DP‟nin dıĢ politika uygulamalarında, yeni Türk 

devletinin stratejik hedeflerinden herhangi bir sapma söz konusu değildir. DP‟nin 

iç politika uygulamalarına yönelik eleĢtiriler yoğunlaĢırken dıĢ politikada ise DP 

yönetimine yönelik esaslı bir eleĢtiri (dıĢ politikada stratejik hedeften uzaklaĢıldığı 
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yönünde) söz konusu olmamaktadır. DıĢ politika uygulamalarına yönelik bu tutum, 

askeri darbeden sonra da Türk dıĢ politikasındaki uygulamalarda kendini 

göstermiĢtir. 27 Mayıs askeri darbesinin Türkiye‟ye maliyeti, Türkiye‟nin 

ekonomik açıdan ABD‟ye daha da bağımlı hale gelmesine neden olmasıdır 

(Sönmezoğlu, 2006: 60). Çünkü darbe, ekonomik açıdan ülkenin daha da kötüye 

gitmesine neden olmuĢtur (Ahmad, 1976: 249). Türk dıĢ politikası açısından 

taktiksel anlamda esaslı değiĢiklik ancak Kıbrıs sorununun ortaya çıkmasıyla 

gerçekleĢecektir ( Kürkçüoğlu, 1972: 8). 

Türkiye‟nin iç siyasetinde yaĢanan bu geliĢmeler ve değiĢimlerin yanında dıĢ 

politika uygulamalarında stratejik anlamda esaslı bir değiĢiklik yapılmamıĢtır. DıĢ 

politikada yönü Batı‟ya dönük olan Türkiye‟nin iç politikadaki yaĢadığı ve 

demokrasi dıĢı müdahaleler döneminde de dıĢ politika uygulamalarında Batı‟ya 

dönük olma ilkesinden vazgeçilmemiĢtir (Gözen, 2002: 234). Türkiye‟de 27 Mayıs 

1960 tarihinde meydana gelen askeri darbe, Türkiye‟nin genelde dıĢ politikasının, 

özelde ise Ortadoğu politikalarının yönünü ve ilkelerini değiĢikliğe uğratmamıĢtır. 

Dönemin dergilerinden Kim Dergisi köĢe yazarlarından Orhan Birgit bu durumu Ģu 

Ģekilde ifade etmektedir: “DeğiĢmeyen tek Ģey, Batı‟nın gönüllü bekçiliğinde 

bulunulmaya devam edileceğidir” (Birgit, 1961: 9).  Çünkü darbe sonrasında 

kurulan Milli Birlik Komitesi (MBK) Hükümeti, Batı taraftarlığının ve CENTO 

üyeliğinin gerektirdiği sorumlulukların sürdürüleceğini ilan etmiĢti.  

27 Mayıs askeri darbesinden önceki dönemde Arap-Türk iliĢkileri en alt 

düzeyde iken bu durum, 27 Mayıs askeri darbesinden sonra da 27 Mayısçıların 

Arap-Türk iliĢkilerini geliĢtirme çabalarına rağmen değiĢmemiĢtir (Çetinsaya, 

2001: 146).  Böylece 27 Mayıs askeri darbesi, Türkiye‟nin dıĢ politikasında 

stratejik anlamda olduğu gibi taktiksel açıdan da önemli bir değiĢime yol 

açmamıĢtır.  Türkiye‟nin, DP yönetiminin son dönemlerinde SSCB‟ye yakınlaĢma 

içine girmesi ABD yönetimi açısından olumsuz geliĢme olarak değerlendirilmiĢtir. 

ABD yönetimi, 27 Mayıs askeri darbesinden sonra kurulan MBK Hükümetinin 

NATO‟ya ve CENTO‟ya bağlılıklarını bildirmesi üzerine 30 Mayıs 1960 tarihinde 

yeni yönetimi tanımıĢtır. Türk dıĢ politikasında Batı‟ya bağımlılık durumunun 

değiĢmemesi, ABD‟nin Türkiye‟ye yaptığı ekonomik ve askeri yardımların 

sürdürülmesinde etkili olmuĢtur. Hatta bu dönemde dıĢ politikada Batı‟ya 

bağımlılık, DP dönemine göre daha da pekiĢmiĢtir. Bu durumda ABD‟nin yaptığı 

mali yardımlarda da artıĢ söz konusudur  (Sönmezoğlu, 2006: 59).   

C. 1960–1965 YILLARIINDA TÜRKİYE VE ORTADOĞU 

1960‟ların Türkiye‟sinde radikal sol akımların ortaya çıkması ve bu 

akımların ABD ve Ġsrail‟e karĢı Filistin‟e destek vermeleri Türk dıĢ politikası 

üzerinde kamuoyunun etkili olduğunu göstermesi bakımında önemlidir. Hatta 

yasadıĢı sol örgütler de Arap-Ġsrail çatıĢmasında Arapları desteklemiĢtir (Demir, 

2007: 157). Türkiye-ABD iliĢkileri 1960–1980 yılları arasında çalkantılı bir 
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süreçten geçmiĢtir. Özellikle ABD‟nin izlediği iki politika (Johnson Mektubu ve 

1975-1978 yılları arası silah ambargosu) Türkiye-ABD iliĢkilerini olumsuz yönde 

etkilemiĢ ve bu geliĢmeler Türkiye‟nin Ortadoğu politikaları üzerinde de etkili 

olmuĢtur (Armaoğlu, 2005: 819, Pehlivanoğlu, 2004: 303-304).    

1962 yılında ABD ile SSCB arasında Küba krizinin çıkması, 1964 yılında 

Kıbrıs sorunu ile ilgili Johnson mektubu ve 1965‟de BM Genel Kurulunda Kıbrıs 

görüĢmelerinde Türkiye‟nin yalnızlığa düĢmesi üzerine dıĢ politikanın çok boyutlu 

hale getirilmesi, Arap ülkeleri ve üçüncü dünya ülkeleri ile iliĢkilerin geliĢtirilmesi 

gerektiği kanaati ortaya çıkmıĢtır. DemokratikleĢme sürecinin katkısıyla ikicilik 

anlayıĢı Türk dıĢ politikasının temel karakteri olmuĢtur (Yavuz, 2002: 55). Küba 

Krizi‟nden sonra bloklar arasında yumuĢama döneminin baĢlamasıyla, Türkiye gibi 

orta büyüklükteki devletler için bir göreli özerklik havası oluĢmuĢtur (Oran, 2002: 

657).   

MBK hükümeti, Demokrat Parti‟nin bütün politikalarına karĢı çıkmaktaydı. 

DıĢ politikada, BM Genel Kurulu‟nda, Cezayir‟in bağımsızlığının desteklenmesi 

kararı da DP‟nin dıĢ politikalarına bir tepki olarak alınmıĢ bir karardır. 1967 

yılında meydana gelen Arap-Ġsrail savaĢlarında Türkiye, Arap ülkelerini 

destekleyerek Ġsrail‟le ters düĢmüĢtür (Oran, 2002: 674). 1960‟lı yıllardan itibaren 

hem Arap ülkeleri hem de Türkiye dıĢ politikalarını gözden geçirmiĢlerdir. Türkiye 

için dıĢ politikanın gözden geçirilmesine neden olan olay “Johnson Mektubu” 

olmuĢtur. Arap dünyası (özellikle Mısır) için ise 1967 Altı Gün SavaĢları‟nda 

alınan mağlubiyetin Arap milliyetçiliğini olumsuz etkilemesidir (Demir, 2007: 

158). 

1963‟ten sonra Kıbrıs sorunundan dolayı uluslararası alanda yalnız kalma 

durumuyla yüzleĢen Türkiye, dıĢ politikada Batı‟ya aĢırı bağımlılık görüntüsü 

veren uygulamalarından sıyrılıp, sırtını döndüğü Ortadoğu ülkeleri ile diplomatik 

iliĢkiler geliĢtirmenin yollarını aramaya baĢlamıĢtır (Uzer, 2011: 143-144; Demir, 

2007: 203). 1964 tarihli “Johnson Mektubu” Türkiye‟nin ülke çıkarları ile blok 

çıkarlarının birbirine özdeĢ olmadığını; blok çıkarları ile ülke çıkarlarının her 

zaman uyum sağlamayabileceği gerçeğini görmesini sağlamıĢtır (Sönmezoğlu, 

2006: 207).  Türk kamuoyunda, dıĢ politikanın değiĢtirilerek bağımsız hareket 

edilmesi ilk kez dile getirilmiĢ ve dıĢ politika sorgulanmaya baĢlanmıĢtır.  

Türkiye‟nin Arap ülkeleri dıĢında kalan diğer Ortadoğu ülkeleri ile en 

önemli iĢbirliği faaliyeti RCD örgütü ve CENTO‟dur.  CENTO, Irak‟ta 1958 

yılında General Abdülkerim Kasım‟ın önderliğinde yapılan askeri darbe sonrasında 

Irak‟ın Bağdat Paktı‟ndan kopması sonucu ortaya çıkmıĢtır. Kısaca CENTO; 

Bağdat Paktı‟nın bir devamıdır, sadece üye ülkelerden Irak, askeri ihtilal 

sonrasında yönetim değiĢikliğinden dolayı bu pakttan ayrılmıĢtır (Demir, 2007: 

203). Böylece Bağdat Paktı üyeleri arasında Arap devleti kalmamıĢtır. 20–21 

Temmuz 1964‟te Pakistan devlet baĢkanı Eyüp Han, Ġran ġahı ve Cemal Gürsel 
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Ġstanbul‟da bir araya gelerek bölgesel iĢbirliğini görüĢmüĢlerdir (Ahmad, 1976: 

278).     

27 Mayıs sonrasında dıĢ politika uygulamalarında temel ilkelerden sapma 

olmamıĢ, diğer yandan da bölge ülkeleri ile diplomatik iliĢkiler kurulmaya 

çalıĢılmıĢtır. 11 Temmuz 1960 tarihinde MBK hükümeti programının dıĢ politika 

açısından DP dönemine göre üslupta bazı farklılıkları söz konusudur (Sönmezoğlu, 

2006: 27). 27 Mayıs askeri darbesi sonrasında Türkiye‟nin Ortadoğu 

politikalarında meydana gelen değiĢmelerin Arap-Türk iliĢkilerine olumlu 

yansımaları bir anda ortaya çıkmamıĢ, süreç halinde geliĢmiĢtir (Oran, 2002: 786). 

D. 1965–1971 YILLARI  

Adalet Partisi (AP), Demokrat Parti (DP)‟nin mirasçısı olarak, DP iktidarı 

döneminde dıĢ politika uygulamalarının olumsuz sonuçlarını gördüğü için, dıĢ 

politikada Ortadoğu ve Mağrip‟te bulunan Müslüman ve Arap kardeĢ ülkelerle çok 

yönlü diplomatik iliĢkilerin kurulacağını açıklamıĢtır (Oran, 2002: 788).  

Ġç politikada ortaya çıkan farklı ideolojik söyleme sahip olan partiler ve 

liderleri, dıĢ politika uygulamalarında farklı söylemleri ile Türk dıĢ politikasının 

yönünü belirlemeye çalıĢmıĢlardır. Bülent Ecevit “Üçüncü Dünyacı”, Erbakan 

“Ġslamcı” söylemler kullanırken, Demirel ise; hem Arap Ortadoğu‟suyla iyi 

geçinme hem de Batı/NATO ittifakıyla iyi iliĢkilerini sürdürme anlayıĢına sahipti. 

Bu durum Türk dıĢ politikası açısından güvenlik anlayıĢındaki ve taktiksel 

değiĢimin bir yansıması olarak Türk DıĢ Politikasının “çok yönlü dıĢ politika” 

olarak görülmesine yol açmıĢtır (Sönmezoğlu, 2006: 207). Türk DıĢ Politikasında 

meydana gelen bu değiĢim farklı bir perspektiften “çok taraflı dıĢ politik tepki” 

olarak da değerlendirilmektedir (ĠĢyar, 2009: 293). Türk DıĢ Politikasının çoğulcu 

ya da çok yönlü hale gelmesinde etkili olan unsurlardan biri de “Üçüncü Dünya” 

olarak adlandırılan Afrika, Asya ve Latin Amerika‟nın geliĢme aĢamasında olan 

devletlerinin sayılarının hızla artıĢ göstermesidir.  

Türkiye‟nin Ortadoğu‟ya yönelik politikaları 1965 yılından itibaren değiĢim 

geçirmiĢ ve Ortadoğu ülkeleriyle diplomatik iliĢkilerde Batı bloğundan kısmen de 

olsa bağımsız hareket etmeye baĢlamıĢtır. 23 Nisan 1965 tarihinde Cidde‟de 

altıncısı düzenlenen Ġslam Kongresi‟nde Kıbrıs sorununda Ġslam ülkeleri 

oybirliğiyle Türkiye‟nin tezini destekleme kararı aldı (Ahmad, 1976: 289). 

Türkiye‟nin dıĢ politikasında Batı‟ya aĢırı bağımlılıktan uzaklaĢmaya baĢlaması, 

Ortadoğu ülkelerinde karĢılık bulmuĢtur.  

Diğer taraftan, Nasır yönetimindeki Mısır, Arap ülkeleri arasında radikal 

olan devletlerin baĢını çekerek milliyetçi, uluslararası alanda da SSCB yanlısı bir 

dıĢ politika izlemekteydi. Ocak 1967‟de Kahire‟ye giden DıĢiĢleri Bakanı Ġ. Sabri 

Çağlayangil, yaptığı resmi görüĢmelerden olumlu bir sonuç alamamasına rağmen 
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(Ahmad; 1976: 319-322), aynı yılın Aralık ayında Mısır, Ġstanbul‟da; Türkiye de 

Ġskenderiye‟de karĢılıklı konsolosluk açma kararını almıĢtır (Ahmad, 1976: 338).  

23-26 ġubat 1967 tarihlerinde de Irak CumhurbaĢkanı General Abdurrahman 

Arif Türkiye‟yi ziyaret etmiĢ ve bu ziyarette Irak-Türk iliĢkilerinin görüĢülmesi ile 

birlikte Kürtçülük sorunu da görüĢülmüĢtür (Ahmad, 1976: 324). 1 Haziran 1967 

tarihli Cumhuriyet gazetesinde NATO üslerinin Arap ülkeleri aleyhine 

kullanılmayacağının Mısır‟a bildirildiği bilgisi yer almıĢtır. Diğer yandan Al 

Ahram gazetesi de Türkiye‟nin Arapları diplomatik yollardan desteklediğini ileri 

sürmüĢtür (Ahmad, 1976: 328-329).  5 Haziran 1967 „de Ġsrail Hava kuvvetleri 

Mısır, Suriye ve Ürdün‟e saldırarak yeni bir Arap-Ġsrail savaĢını baĢlatmıĢtır. Bu 

savaĢ altı gün sürdüğü için “Altı Gün SavaĢı” olarak da bilinmektedir. Bu savaĢ 

sonrasında Ġsrail, Arap topraklarından 26.474 mil karelik bir kısmı da iĢgal etmiĢ 

ve böylece topraklarını dört katına çıkarmıĢtır (Yılmaz, 2004: 151-152).  DıĢiĢleri 

Bakanı Ġ. Sabri Çağlayangil, 10 Haziran 1967 tarihinde Türkiye‟nin kuvvet zoruyla 

toprak iĢgaline karĢı olduğunu ve derhal ateĢkes ilan edilmesi gerektiğini 

bildirmiĢtir. Türkiye, 1956 yılındaki Arap-Ġsrail SavaĢı‟ndan farklı bir tutum 

sergileyerek Arapları hem desteklemiĢ hem de savaĢ sonrasında Suriye ve diğer 

Arap ülkelerine giyecek, ilaç ve yiyecek yardımları yapmıĢtır (Oran, 2002: 790). 

Irak‟ın ABD ile diplomatik iliĢkileri kesmesi üzerine ABD yönetimi Bağdat‟taki 

çıkarlarını Türkiye‟nin üslenmesi talebini Türkiye reddetmiĢtir (ĠĢyar, 2009: 297). 

5- 11 Haziran 1967‟de Ürdün Kralı Hüseyin Bin Tallal, Ortadoğu bunalımından 

dolayı Türkiye‟nin desteğini almak üzere Türkiye‟ye ziyarette bulunurken (Ahmad, 

1976: 334), 20-24 Ekim 1967‟de BaĢbakan Demirel Irak‟a ziyarette bulunmuĢ ve 

Türk-Arap iliĢkilerinin geliĢtirmek istemiĢti (Ahmad, 1976: 336).          

Ortadoğu bölgesinin temel sorunu olan Arap-Ġsrail sorunu ile ilgili olarak 

Türkiye, Ortadoğu ülkelerinde görev yapmakta olan büyükelçilerini, Türk-Arap 

iliĢkilerini ve Ġsrail-Mısır anlaĢmazlığını görüĢmek üzere, Ankara‟ya çağırmıĢ ve 

üstü örtülü bir biçimde Arap ülkelerini desteklediğini açıklamıĢtır. ABD‟nin, 

NATO üslerini Ġsrail‟e destek amaçlı kullanmak talebine ise olumsuz cevap 

vermiĢtir (Sönmezoğlu, 2006: 364). 1960‟lı yıllarda Türkiye, gerek Kıbrıs meselesi 

dolayısıyla gerekse Filistin meselesinden dolayı Arap Ortadoğu‟su ile diplomatik 

iliĢkilerini geliĢtirme çabaları sarf etmiĢtir. Türkiye, baĢlangıçta istediğini elde 

edemese de, süreç içinde Arap ülkelerinde Türkiye aleyhine olan kırgınlık ve 

düĢmanlık havası yavaĢ yavaĢ yok olmaya baĢlamıĢtır. Bu dönemde Ġslam 

Konferansı, Arap-Ġsrail çatıĢmaları sorununun çözümü için oluĢturulmuĢ ve ilk 

Ġslam Konferansı 1969 yılında yapılmıĢtır (Oran, 2002: 792). Ġslam 

Konferansı‟ndan önce gündeme gelen Ġslam Paktı konusunda Araplar arasında 

anlaĢma sağlanamamıĢ, Türkiye‟nin DıĢiĢleri Bakanı ise böyle bir pakta 

katılmayacağını ve Araplar arasındaki ihtilaflar noktasında tarafsız kalacağını ifade 

etmiĢtir (Demir, 2007: 163).  
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Ġsrail‟in 1967 savaĢında iĢgal ettiği Kudüs‟te Mescid-i Aksa‟da bir yangın 

çıkması üzerine baĢta Arap ülkeleri olmak üzere Ġslam dünyası ayaklanmıĢ, Arap 

Birliği DıĢiĢleri Bakanları 25 Ağustos 1969 tarihinde Kahire‟de bir toplanmıĢtır. 

Ġslam Zirvesi 22-25 Eylül tarihlerinde Fas‟ın baĢkenti Rabat‟a toplandı. Davet 

edilen 36 Ġslam ülkesinden 25‟i bu zirveye katılmıĢtır. Zirvede Ġsrail‟in Kudüs‟ü 

boĢaltması istenmekteydi. Bir diğer karar ise Ġsrail‟i tanıyan devletlerin Ġsrail‟le 

diplomatik iliĢkilerini kesmeleri istenmekteydi. Fakat bu ikinci karar bazı Ġslam 

ülkeleri tarafından kabul edilmemiĢtir. Bu konferansta Arap ülkeleri arasındaki 

görüĢ ayrılıkları tekrar ortaya çıkmıĢtır (Oran, 2002: 792). Türkiye de bu kararı 

kabul etmeyen ülkeler safında yer almaktaydı (Armaoğlu, 2005: 628-629). 

Türkiye‟nin Ġsrail ile ilgili kararı karĢısında Arap ülkeleri CENTO‟yu Batı‟nın 

savunuculuğunu yapmakla suçlamıĢlardır. Türkiye, bu konferansta alınan kararlar 

çerçevesinde laiklik ilkesini dıĢ politikada da uygulama kararını almıĢtır. 1970‟te 

Cidde‟de toplanan konferansa Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı Genel Sekreterliği 

düzeyinde katılma kararı almıĢtır ve alınacak kararlara laiklik ilkesi doğrultusunda 

destek vereceğini Ġslam Konferansı Genel Sekreteri‟ne bildirmiĢtir. Rabat‟ta 

yapılan konferansta alınan bir diğer önemli karar da Müslüman ülkelerin dıĢiĢleri 

bakanlarının her yıl toplanmasını gerçekleĢtirmek üzere bir genel sekreterlik 

kurulması fikridir. Bu fikir ĠKÖ‟nün doğuĢuna giden süreci baĢlatmıĢtır (Oran, 

2002: 792). 

 Türkiye, ABD eksenli ve “tek yanlı” politikalardan sıyrılıp komĢu 

devletlerle iliĢkilerini normalleĢtirdiği “çok yönlü” politikalar izleyen bir görüntü 

içine girmiĢtir. Türkiye-Ortadoğu iliĢkileri (siyasi, kültürel ve ekonomik anlamda) 

1970‟li yıllarda esaslı geliĢme göstermiĢtir (Acar, 1993: 39). 

Türkiye, bir yandan Ortadoğu devletleri ile iliĢkilerini geliĢtirmek isterken, 

diğer taraftan dıĢ politika uygulamalarını rejiminin temel ilkelerinden biri olan 

laiklik ilkesini temel alarak düzenlemek istemektedir. Bu durum Türk dıĢ 

politikasının içine düĢtüğü çeliĢkili durumu ve istikrarsızlığı göstermektedir. Türk 

dıĢ politikasının çeliĢkili hale gelmesinde kamuoyunun da etkili olduğu 

görülmektedir. Çünkü laiklik ilkesinin dıĢ politikada da prensip olarak 

kullanılmasında kamuoyunda yaĢana tartıĢmalar etkili olmuĢtur. Bu duruma karĢın 

Ġslam ülkeleri Türkiye‟nin konferanslarda yer almasından memnun kalmıĢlardır. 

1972‟de Cidde‟de ĠKY‟nin imzaya açılması karĢısında Türkiye yasayı 

imzalamamıĢtır (Oran, 2002: 792). Yine de milliyetçi Arap ülkeleri (Suriye gibi), 

Türkiye‟nin Ortadoğu‟ya yönelmesini Kıbrıs meselesinde yalnız kalmasına 

bağlayarak Türkiye‟ye yönelik politikalarında esaslı bir değiĢiklik 

gerçekleĢtirmemiĢlerdir (Demir, 2007: 173). 
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E. 1971–1973 YILLARI  

Kıbrıs sorunu ABD ile Türkiye‟nin arasının açılmasına neden olurken, 

Türkiye-Ortadoğu iliĢkilerini olumlu yönde etkilemiĢtir. Ortadoğu ülkelerinin 

Türkiye‟ye yakınlaĢmalarını sağlayan esas faktör Filistin-Ġsrail çatıĢmasında 

Türkiye‟nin Arapların lehinde hareket etmesidir. Buna karĢılık Araplar da, Kıbrıs 

sorununda Yunanistan karĢısında Türkiye‟ye destek vermiĢtir. 1963‟te Kıbrıs 

krizinin ortaya çıkmasından itibaren Türkiye, 1973 Petrol Krizi‟ne kadar olan 

dönemde Arap ülkeleriyle yakınlaĢma sürecine girmiĢtir. 1973 Petrol Krizi‟nden 

sonra ise Türkiye Ortadoğu ile Batı ülkeleri arasında bir denge gözetmeye 

çalıĢmıĢtır (Armaoğlu, 2005: 783–845).   

Türkiye, Ortadoğu‟ya yönelik izlediği aktif politikalarını, 1970‟li yılların 

baĢında sürdürememiĢtir. Bu duruma iç politikada yaĢanan çalkantılı geliĢmeler 

neden olmuĢtur. 1968 yılında ortaya çıkan öğrenci hareketleri ve bu olayları takip 

eden terör ve kargaĢa ortamı, 12 Eylül askeri darbesine kadar kesintisiz bir biçimde 

devam etmiĢtir (Armaoğlu, 2005: 849). Yani, Türk dıĢ politikasında 1970‟li yılların 

baĢında Ortadoğu‟ya yönelik bir durgunluk yaĢanmıĢtır (Gönlübol, 1996: 539). 

1965-1971 yıllarının tam aksine 1971-1973 yılları arası dönem, Türk dıĢ 

politikası açısından iç politik geliĢmelerin gölgesinde kalınan bir dönem olmuĢtur. 

Türkiye, bu dönemde Arap ülkeleriyle iliĢkilerini ĠKÖ ile kurmuĢ olduğu 

diplomatik iliĢkiler üzerinden geliĢtirmeye çalıĢmıĢtır. 12 Mart muhtırasından 

sonra kurulan ara rejim hükümeti, AP döneminde izlenen dıĢ politika 

uygulamalarından uzaklaĢarak yeniden ABD eksenli politikalara yönelmiĢ, 

dolayısıyla Türkiye-Ortadoğu iliĢkilerinde bir uzaklaĢma sürecine girilmiĢ ve 

yaĢanan bazı olaylar da bu sürece katkı sağlamıĢtır. Irak ve Suriye‟de iktidarı ele 

geçiren Baas Partisi SSCB‟yle Dostluk ve Ġyi KomĢuluk AntlaĢması, Türkiye‟deki 

silahlı devrim yanlısı gençlerin Suriye yoluyla Lübnan‟a geçip Filistin kamplarında 

askeri eğitim alıp Türkiye‟ye geri dönmeleri gibi bazı geliĢmeler, Türkiye‟nin 

Ortadoğu ülkelerinden uzaklaĢmasına yol açmıĢtır(Oran, 2002: 794). Türkiye-

Ortadoğu iliĢkileri, çeĢitli nedenlere dayalı olarak iniĢli çıkıĢlı bir süreçten 

geçmiĢtir.    

F. 1974–12 EYLÜL 1980 YILLARI  

12 Mart ara rejiminin sona ermesi ile Türkiye-Ortadoğu iliĢkileri yeniden 

çok yönlü yapıya kavuĢtu. Bu durumun siyasi ve ekonomik iki temel nedeni vardır. 

Siyasi neden, 1974 yılında Türk ordusunun Kıbrıs‟a barıĢ harekâtı düzenlemesi 

üzerine Türkiye-Batı iliĢkilerinde gerginleĢmelerin yaĢanmasıdır. Ekonomik neden,  

1973 Arap-Ġsrail SavaĢı sonrasında OPEC ülkelerinin petrol ambargosu 

uygulamaları ve petrol fiyatlarını yükseltmelerinin Türk ekonomisine olumsuz 

yansımalarıdır (Fırat ve Kürkçüoğlu, 2002: 794). Hatta bu dönemde ABD, Kıbrıs 

BarıĢ Harekâtı‟nda ABD‟nin silahlarının kullanılması ve haĢhaĢ ekiminden dolayı 

Türkiye‟ye silah ambargosu uygulama kararı almıĢtır. (Sönmezoğlu vd., 1992: 17). 
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Johnson mektubu ile silah ambargosu kararı, Türkiye‟nin Ortadoğu‟ya yönelik 

politikalarını gözden geçirmesine yol açan etkenler olmuĢtur. Petrol Ģoku, Türk dıĢ 

politikasında Ortadoğu ülkelerinin eskisi gibi terk edilmesinin olanaksız olduğunu 

ortaya koymuĢtur (Demir, 2007: 179).   

1973 yılında patlak veren Arap-Ġsrail savaĢı, Türkiye‟nin Ortadoğu‟ya 

yönelik politikasında önemli bir değiĢikliğe yol açmıĢtır. Bu döneme kadar 

Türkiye, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması meselesi ile ilgilenmemiĢtir. 

1973 yılında Arap-Ġsrail SavaĢı sonrasında petrol krizinin ortaya çıkması, 

Türkiye‟nin Ortadoğu ülkelerine daha çok yakınlaĢma ihtiyacını ortaya çıkarmıĢtır. 

Çünkü bu dönemde ham petrol fiyatlarının birden yükselmesi, Türkiye‟yi kredili 

petrol almaya sevk ettiği gibi, ekonomisinde de enflasyonun yükselmesine yol 

açmıĢtır. Petrol kriziyle birlikte Türkiye Arap ülkeleriyle yakınlaĢma sürecine 

girmiĢtir (Armaoğlu, 2005: 849-850).  YumuĢama döneminde Türkiye, geçmiĢte 

Batı ittifakının Ortadoğu ile ilgili olarak, soğuk savaĢ anlayıĢıyla yapmıĢ olduğu 

düzenlemelere kendi milli çıkarlarını düĢünmeden katıldığı için bu 

düzenlemelerden herhangi bir çıkar elde edememiĢ ve bu durum ise Türkiye‟yi çok 

yönlü politika izlemeye yöneltmiĢtir (Demir, 2007: 186).    

7. Ġslam Ülkeleri DıĢiĢleri Bakanları Konferansı, Türk dıĢ politikası 

açısından önemli bir milat olmuĢtur (Gönlübol, 1996: 595).  Bu dönemde Mısır‟ın 

dıĢ politikasında esaslı bir değiĢikliğin gerçekleĢmekte olduğu görülmüĢtür. Çünkü 

Nasır‟ın yerine geçen Enver Sedat, SSCB ile iliĢkilerini kopararak ABD ile yakın 

iliĢkiler geliĢtirmeye yönelince Türkiye-Mısır iliĢkilerinde olumlu geliĢmeler 

görülmüĢtür.  

Irak‟ın SSCB ile yakınlaĢması, Suriye‟nin rejim karĢıtı olan Türk gençlerine 

ülkesindeki kamplarda eğitilmesine izin vermesi, Türkiye ile olan iliĢkilerinin 

geliĢmesinde engel olmuĢtur. Diğer yandan Türkiye, 1974 yılında BM Genel 

Kurulu‟da alınan 3236 sayılı karar (ki Türkiye bu kararda olumlu yönde oy 

kullanmıĢtır) çerçevesinde 1975 Ocak ayında FKÖ‟yü Filistin halkının resmi, tek 

ve yasal temsilcisi olarak kabul etmiĢtir. 1975 Kasımında BM Genel Kurulu‟nda 

Türkiye, Siyonizm ideolojisinin bir ırkçılık türü olduğu yolundaki kararı 

destekleyerek Arap ülkeleri ile aynı doğrultuda hareket etmiĢtir. (Uzer, 2011: 144) 

1976 yılı Mayıs ayında Ġstanbul‟da toplanan ĠKÖ DıĢiĢleri Bakanları toplantısında 

Kıbrıs meselesi ile Filistin meselesi arasında paralellik kurulmuĢtur (Arı, 2008: 

402).  Türkiye‟nin dıĢ politikada Filistin ve Kıbrıs meseleleri arasında paralellik 

kurmasının temel amacı Ortadoğu devletlerinin Kıbrıs Rum yönetimi ve 

Yunanistan‟ın tezlerine destek vermelerini engellemektir (Arı, 2008: 375; Davison, 

2004: 16-17)).  Türkiye, yine aynı yıl içinde FKÖ‟nün Türkiye‟de büro açmasına 

izin verdiğini açıklamıĢtır. Diğer taraftan da ĠKÖ de 1977 yılında Tripoli‟de 

yapılan zirve konferansında Kıbrıs meselesi ile ilgili olarak Türkiye‟yi açık ve net 

bir biçimde desteklemiĢtir. FKÖ‟ye Türkiye‟de temsilcilik verilmesi ise 5 Temmuz 

1979 tarihinde söz konusu olmuĢtur. Yine de Türkiye, Ġsrail ile olan diplomatik 
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iliĢkilerini göz önünde tutarak Filistin temsilcisine, Ġsrail temsilcisiyle bir tutarak 

“maslahatgüzar” seviyesi verilmiĢtir (Arı, 2008: 376; Demir, 2007: 196). 

Mısır‟ın Ġsrail‟le Camp David anlaĢmasını imzalaması karĢısında da Türkiye, 

diğer Arap ülkelerinin aksine Mısır‟la iliĢkilerini sürdürme yönünde karar almıĢtır 

(Fırat ve Kürkçüoğlu, 2002: 795). Fakat Türkiye, 1973 Arap-Ġsrail SavaĢı 

sonrasında ortaya çıkan petrol Ģokunun etkisini 1977 yılında hissetmiĢ ve bu 

durumun etkisiyle Arap ülkeleriyle diplomatik yakınlaĢmanın önemini fark etmiĢti. 

Türkiye, ham petrol ihtiyacını karĢılamak için bölge ülkeleri ile yakınlaĢma yoluna 

gitmeyi tercih etmiĢtir. Bu dönemde imzalanan Camp David anlaĢmasına diğer 

Arap ülkelerinin tepki göstermesi üzerine Camp David anlaĢmalarını Türkiye de 

reddetmiĢtir. Bu anlaĢmalar sonrasında Türkiye, Ġsrail‟in Arap ülkelerine karĢı her 

giriĢimini tepkiyle karĢılamıĢtır (Armaoğlu,2005: 849-850).  

1979 yılında Ġran‟da meydana gelen Ġslami ihtilal, bölgenin diplomatik 

dengelerini alt üst etmiĢtir.  Bu çerçevede ABD, Ortadoğu‟daki çıkarlarını korumak 

amacıyla oluĢturduğu planları sürdürmek üzere kendine müttefik olarak Türkiye, 

Ġsrail ve Mısır‟ı seçmiĢtir. Türkiye‟de 12 Eylül 1980‟de meydana gelen askeri 

darbe de Türkiye‟nin bu planlara uyum sağlamasına zemin oluĢturmuĢtur. Aynı 

zamanda 12 Eylül askeri darbesi, Türkiye‟nin 1965 yılından beri Ortadoğu‟ya 

yönelik izlediği çok yönlü politikaları da sona erdirmiĢtir (Fırat ve Kürkçüoğlu, 

2002: 795-796).    

SONUÇ 

Türkiye-Ortadoğu iliĢkilerinin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik boyutları 

özellikle 1970‟li yıllarda geliĢme sürecine girmiĢtir. Bunun nedenleri ise ilk olarak 

bölge ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmaları bu dönemde tamamlanmıĢtır. Diğer 

neden ise Türkiye-Ortadoğu iliĢkilerinde bir düzenliliğin ve sürekliliğin 

bulunmamasıdır.  

Demokrat Parti‟nin iktidar olduğu dönem boyunca Türkiye-Ortadoğu 

iliĢkilerinde, Türkiye aktif politikalar izlemekle birlikte, Batı çıkarları ekseninde 

Ortadoğu devletlerine yakınlaĢmaya çalıĢmıĢtır. 27 Mayıs askeri darbesinden sonra 

ise Demokrat Parti‟ye tepki olarak Ortadoğu ülkeler ile diplomatik iliĢkiler 

kurulması düĢünülmüĢ ancak Ortadoğu devletlerinin olumlu yaklaĢmamaları 

üzerine bu uygulamalardan vazgeçilmiĢtir. Kıbrıs sorununun ortaya çıkması 

Türkiye‟nin tekrar Ortadoğu‟ya yönelmesine neden olmuĢtur.  

Türkiye‟deki iç politik geliĢmeler de Türkiye-Ortadoğu iliĢkilerinde 

kesintinin ya da kopukluğun meydana gelmesine yol açmıĢtır. Özellikle 1971 

yılında ordunun verdiği muhtıradan sonra Türkiye-Ortadoğu iliĢkilerinde bir 

durağanlık söz konusudur. Bu durağanlık 1973 yılında patlak veren Arap-Ġsrail 

savaĢlarının etkisiyle meydana gelen petrol Ģokuna kadar devam etmiĢtir. 1973‟te 
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yaĢanan petrol Ģokunun ekonomisine olumsuz etki etmesi üzerine Türkiye, 

Ortadoğu devletlerinden diplomasi sahasında uzak kalınamayacağını anlamıĢtır.  

Sonuç itibariyle, Türkiye‟nin iki askeri darbe arası dönemde (1960-1980) 

Ortadoğu‟ya yönelik politikalarında iniĢli çıkıĢlı bir politik süreç söz konusudur. 

Çünkü Türkiye, bu dönemde Ortadoğu‟ya yönelik olarak izlediği politikalarda 

uzun vadeli hareket etmemiĢ ve kısa vadede gerçekleĢtirmek istediği çıkarları 

açısından Ortadoğu‟ya yakınlaĢmaya çalıĢmıĢtır. Türkiye, uzun vadeli düĢünerek 

Ortadoğu ile diplomatik iliĢkilerde bulunmayı tercih etmiĢ olsaydı dıĢ politikasında 

daha kalıcı ve verimli sonuçlar alabilirdi. 
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