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Ankara, Siyasal Kitabevi, 2006, 343 sayfa.
Hazulayan: Ozge OZKO<;:$

"Ortadogu Bunahmmm Tarihsel Sebepleri" ba~hkh teziyle yuksek lisans
ve "Turkiye'nin israil'i Tammasl" ba~hkh teziyle de doktora derecesi alan
Erhan Yarar, yurtic;i ve yurtdl~mdaki c;e~itli universitelerde ihtilaf <;ozum
teknikleri ve teror-medya-devlet ili~kilerine dair proje yoneticiligi yaph;
farkh dergi ve gazetelerde dl~ politika ve guvenlik konulanna ili~kin makaleler yaymladl. "Tarihsel Donu§um" Filistin Sorunu Temelinde Turk
Dl§ Politikasl ve israil Devletini Tanlma Sureci adlyla yeni yaymlanan kitabl ise, uzmanhk alanlan itibariyle Ortadogu ve Turk dl~ politikasl konularma dair bu birikimin sentezi olarak ortaya c;lktl.
Bu c;ah~ma, uzun bir tarihsel donemi kapsayan Filistin sorunu ve
spesifik bir ornek olay uzerinden (Turkiye'nin israil devletini tammasl)
Turk dl~ politikaslm incelemeye, Tiirk dl~ politikasmdaki sureklilikleri
ve kopu~lan belirlemeye odaklanmaktadlr. Yazar, daha onsozde, Osmanh Devleti'nden Turkiye Cumhuriyeti'neuzanan tarihsel sure<; i<;erisinde, dl~ politika dayanaklarmm ge<;irdigi degi~imlerin ve dl~ politika
edimlerine damgasml vuran olaylann onem kazandlgml belirtmekte;
bu temelde de kitabm konusunu Filistin sorunu temelinde Turkiye'nin
israil devletini tamma surecini ele almak ve Turk dl~ politikasma ili~kin
<;lkarsamalara varmakla slmrlandlrmaktadlr. ( s. V) Filistin sorunu temelinde Turk dl~ politikaslm <;ozumlemeyi ve bu baglamda Turk dl~
politikasmdaki temel parametreleri ortaya koymaYl ama<;layan <;ah~ma,
uzun bir tarihsel donemi incelemekte ve aslmda her biri ayn bir <;ah~ma
konusu olabilecek dort bolUmden olu~maktadlr.
"Tanzimat'tan Birinci Dunya Sava§ma: Osmanh'nm i<; ve Dl~ Sorunlar Kar~lsmdaki Durumu ve Filistin'deki geli§meler" ba1?hkh birinci bolum, 19. yuzYllda Osmanh'da ger<;ekle1?en donu~ume/degi~ime, bu degi§imin Ortadogu'ya yanslmalanna ve Filistin sorununun tarihsel arka
plamna dair genel bir <;en;eve <;izmeyi ama<;lamaktadlr. Tanzimat Fermam'yla ba~layan sure<;te Osmanh i<;erisindeki azmhklann, kitabm ko, Ara~. Gar., AO SBP, Uluslararasl ili~ki1er Boliimii, Siyasi Tarih Anabilirn Dah, Cebeci, Ankara.
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nusu itibariyle de onemli olan Yahudiler'in durumundaki degi~iklige
ve 19. yuzyllm ortalarmdan itibaren Avrupa'da yukselen anti-semitizm
dalgasmm Filistin'de bir Yahudi yurdu talebine varacak siyasal Siyonizm'in olu~masl uzerindeki etkilerine odaklanan ve genel bir tarihsel
sured betimleyen birind bolum, kitabm temel konusunun ele almmaslm kolayla~hracak bir giri~ niteligindedir. Bu bolum, temel olarak bu
cografyada bir Yahudi devletinin kurulmasml amac:;layan Siyonizm'in
ortaya <;lkl~ ko~ullan ve Osmanh'mn bu durum kar~lsmdaki tavnm betimleme amacmdadlr. Yazar, Osmanh'nm II. Abdiilhamid doneminde,
Siyonist liderlerin taleplerine kar~l <;lkhgml; ancak devletin temel derdinin Yahudilerle degil Siyonistlerle oldugunu dile getirmektedir. Fakat
yazar, s1k1 bir ar~iv taramasmm sonucunda, Tank Z. Tunaya'mn ittihat
ve Terakki ve Mason localan baglanhsma dair tespitine kar~l <;lkmakta;
son zamanlarda slkhkla dUe getirildiginin aksine, 1908 hareketini ve Jon
Turkleri, Siyonizm'e baglayan a<;lk ve me~ru bir beige bulunmadlgm1
dile getirmektedir. (s. 58-59 ) Ancak Osmanh ya da israil ar~ivlerinde
bu ili~kiyi resmi olarak ortaya koyan herhangi bir belgenin yer almlyor
olu~u, boyle bir baglantmm olmadlgml savunmak i<;in yeterli bir sebep
olarak gozukmemektedir.
Birind Dunya Sava~l sonrasmda dagllan Osmanh'mn kiillerinden
dogan Turkiye Cumhuriyeti'nin Ortadogu'ya yonelik yeni politikaslm,
bolgenin ve ozellikle Filistin topraklanmn Birinci Dunya Sava~ll sonrasmdaki duzenlemelerle birlikte ingiliz mandasma btrakllmasmm israil
devletinin kurulu~una giden sure<;teki temel niteligini ve bu yeni sure<;te Turkiye'nin nasil bir politika izlemeye yoneldigini ortaya koymaYl
hedefleyen "iki Sava~ AraSl Donemde Turk Dl~ Politikasl ve Filistin Sorunu" ba~hkh ikind bolum, birind boliimde genel bir <;en;evesi <;izilen
tarihsel surecin devaml olarak kar~lmlza <;lkmaktadlr. Yazar, SykesPicot Anla~masl'm "Siyonist devlet"e giden surecin birind adlm1 olarak
ele almakla birlikte, bunun devammdaki geli~melerin de -1917 Balfour
Bildirisi, Filistin'in ingiltere tarafmdan i~gali, 1918 Mondros Ate~kes
Anla~mas1, 1919 Paris Ban~ Konferansl, 1920 San Remo Konferansl ve
Sevr Anla~masl- adim adim Israil'in kurulu~unu hazlrlad1gml dile getirmektedir. ( s. 85-91 ) Yazara gore, israil devletinin kurulu~una giden
bu sure<;te, Turk dIg politikasl a<;1smdan donum noktasml Amp cografyasm1 dl~ politikanm hedefinden <;lkaran Misak-1 Milli'nin ilam olu~
turmaktadlr. Dolayls1yla, Filistin 1922'de ingiliz mandasma blraklhrken, Turkiye Filistin'i Misak-l Milli slmrlan dl~mdaki bir alan olarak
kabul etmi~tir. Turk dl~ politikasmdaki, Filistin sorununa yonelik en
temel kmlma da bummla ya~anml~tIr. Bununla beraber, bu donem bo132
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yunca, Turkiye'nin Filistin'e yakla~lmlm belirleyen de guvenlikli smlrlar ic;:erisinde -Bah'yia ili~ki1erini tehlikeye atmakslZln- devletin bekaslm sagiama amaCl olu~turmu~tur. Bu anlamda da yazar, Turkiye'nin Siyonizm'i emperyalistlerin ve Bahh guc;:lerin yayIlmaCl du~uncelerinin
bir uzantlsl olarak alglladlgma i~aret etse de, Turkiye'nin soruna temkinli yakla~ttguun alhm c;:izmektedir. (s. 127) Orne gin 1939'da Milletler
Cemiyeti Mandalar Komisyonu goru~meleri slrasmda, Araplar'm Turkiye'nin hakemligini istemelerine ragmen Turkiye bir hakemlik rolLinden ziyade Arap tarafma tavsiyelerde bulunma yolunu tercih etmi~tir.
Turkiye Cumhuriyeti'nin kurulu~unun ardmdan, statUkoculugun ve
BatIclhk'm Turk dl~ politikasmm temel parametreleri olarak belirlen-·
mesinin etkisi kendisini burada gostermi~ ve Turkiye nerdeyse ingiltere'yle paralel bir politika izlemi~tir.
Diger yandan yazar, literaturdeki genel egilime uygun bir ~ekilde,
Misak-l Milli'nin ve dahi sonrasmdaki Lozan Anla~masl'mn Turki··
ye'nin Filistin sorununa ve Ortadogu'ya ili~kin tutumunda bir degi~ik
Iik yarathgl gibi, gene I anlamda Turk dl~ politikasmm statUkoculuga
evriminde de temel etken oldugunu dile getirmektedir. (s. 109) DolaYl"
Slyla, FiIistin sorunu baglammda Turk dl~ politikasmm temel niteligini
belirlemeye hasredilmi~ bu c;:ah~ma, kendisini sadece bu sorunla smIrlamamaktadlr. Kitabm ba~hgmm "Filistin Sorunu Baglammda Turk Dl~
Politikasl/l olmasma ragmen, yazar bu bOlumde ve kitabmm tumunde;
Turk dl~ politikasma ili~kin genel bir c;:erc;:eve c;:izerek c;:ah~manm alamm
geni~ tutmu~tur.

"ikinci Dunya Sava~l ve Sonrasmda Turk Dl~ Politikasl ve Filistin
Sonmu" ba~hkh uc;:uncu bol1im ise, ikinci DLinya Sava~l'mn ba~layl~m
dan Filistin' e yonelik Birle~mi~ Milletler taksim karanmn almmasma
kadar olan donemdeki Turk dl~ politikasml ele almaktadlr. Yazar, bunu
yaparken -onceki bol1imlerde de oldugu gibi- once Turk dl~ politikaslnm geneline ili~kin bir c;:erc;:eve c;:izmektedir. Turkiye'nin Ikinci Dunya
Sava§l'ndaki politikasml, genellikle Turk dl~ politikaSl analizcilerinin
ileri surdugunun aksine, tarafSlzhk olarak degil; "tavize dayanmayan
bir denge politikasl" olarak ele almaktadlr. Fakat Turkiye'nin 1939 Yllmda ingiltere ve Fransa'yla bir ittifak Antla~masl imzalaml§ oldugu
hahrlandlgmda, Turkiye'nin ikinci Dunya Sava~l'ndaki politikaSlm
"sava§ dl§l kalmaYl amac;:layan bir tarafhhk" olarak ortaya koymak
mumkundur. Aynca bu tammlamadaki "tavize dayanmayan" ifadesi
bir oznelligi de ic;:erisinde banndlrmaktadlr. Turkiye, ikind Dunya Sava~l boyunca sava§ dl§l kalmayl en temel politika olarak benimsemi~ti.
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Bunun i<;in ise, Turkiye bir yandan ingiltere ve Fransa'yla yakmla~maya
<;ah~lrken bir yandan da Sovyetler Birligi'yle dostlugunu surdurmeyi
hedeflemekteydi. Sava~ boyunca, Turk dl~ politikasmm temel hedefi
Sovyetler Birligi'ni kar~lsma almakslzm Turkiye'nin guvenligini saglayacak Muttefik garantilerini saglamakh. DolaYlslyla, bu donemdeki
Turk dl~ politikasmm "tavize dayanmayan" niteliginden ziyade sava~
dl~l kalmamn ko~ullanm yaratacak bir dengecilik temelinde seyrettiginin alhm aynca <;izmek gerekmektedir. Diger yandan, yazar bu donemde Turk dIg politikasml etkileyen en temel faktorun "Sovyet tehdidiN olduguna igaret etmektedir (s. 177); fakat boyle bir tehdit algllamasmm -hem bu donemde hem de Soguk Sava~ boyunca- Turk karar vericHeri tarafmdan Batl'yla yakmlagmamn megru zeminini yaratmada nastl manipUle edildigine ya da kullamldlgma deginmemektedir. Aynca
yazar, Turkiye uzerindeki "Sovyet tehdidi"ni, Sovyetler Birligi'nin Yunan i<; sava~ma mudahil olmaslyla temellendirmeye <;ah~maktadir. (s.
178) Fakat Stalin ve Churchill arasmda, Ekim 1944'te yapllan Yuzdeler
Anla~masl'yla Sovyet ve Bah nufuz alanlan yuzdelerle belirlenmi~; Yunanistan'm yuzde on Sovyetler Birligi'nin, yuzde doksan oranmda ingiltere'nin egemenliginde olmasma karar verilmi~ ve bu nedenle de
Yunan i<; sava~l boyunca da Sovyetler Birligi komunistlere dogrudan
bir yardlmda bulunmamlghr. DolaY1S1yla yazann "Sovyet tehdidi"
vurgusu abartlh olmakla birlikte, bu ger<;egi de gozden kaC;lrmaktadlr.
Yazar, Turk dIg politikasma iligkin C;izdigi genel <;erc;evenin ardmdan, ikinci Dunya Sava~n ko~ullan nedeniyle, Turkiye'nin ingiliz mandaS1 altmdaki (Filistin) sorun(un)a mudahale edemedigini belirtmektedir.(s.
157) ikind Dunya SaVagl sonrasmda ise, "Filistin'deki istikrarslzhgm
Sovyet etkisi He Ortadogu'nun tamamma ve belki de kendi slmrlanna
yaYllmasmdan endige eden Turkiye'nin" sorun karglSmda ingiltere'nin
yamnda yer aldlgma igaret etmektedir. (s. 172) Bununla birlikte, Suriye'nin de Sovyetler Birligi'ne yakm durmaya baglamasmm, dolaYlslyla
Ortadogu'ya iligkin "Sovyet tehdidi"nin Turkiye'nin politikasmda etkili
olduguna vurgu yapmaktadlr. (s. 173) Fakat bag1mslzhgm1 yeni kazanan
Suriye ve Sovyetler Birligi arasmda yaganacak bir yakmla~ma ic;in
1950'leri beklemek gerekecektir. DolaYls1yla, slkl bir ar~iv c;ah~masl olarak haZll"lanmw bu <;ah~ma Turk karar vericilerinin argivlere de yanslyan
"Sovyet tehdidi" soylemine fazlaslYla bir onem atfetmi~ olmaktadlr.
Yazar, kitabm c;absml olu~turan "Filistin'in Taksim Karan ve israil
Devleti'nin Kurulmasl Surec;lerinde Turk DIg PolitikaSI" ba~hkh son boWmde, ba~hktan da anla~llabilecegi gibi, klsa bir zaman diliminde
gerc;elegen spesifik olaylardan ve bunlar kar~lsmdaki dl~ politika edimlerinin niteliginden yola C;lkarak Turk dIg politikasma i1i~kin genellemeler yapmaya giri~mektedir. 1947 yllmda ingiltere'nin Filistin'deki man-

134

"Tarihsel Donii§iim"

da yonetimine ilif?kin Araplar ve Yahudiler arasmdaki sorunu Birlegmi g
Milletler' e havale etmesinden sonra yaganan geligmeler ve bunlann
akabinde Turkiye'nin soruna yonelik tutumu konusunda saptamalarda
bulunulan bu bolUm, klsa bir tarihsel surece odaklanmaktadlL Yazar,
Turkiye'nin once Ingiltere'nin talebiyle Birlegmig Milletler'in Filistin
Ozel Komisyonu'nun kurulmasl karanna ve ardmdan da bu komisyonun <;:ahf?malan sonucu Filistin topraklanmn Yahudiler ve Arap arasmda bolUnmesine, bir Yahudi devletinin kurulmaslnl mumkun kllacak
1947 tarihli taksim karanna red oyu vererek Bahh muttefiklerinden iki
kez ayn davrandlgma igaret etmektedir. (s. 199-203) Yazar aynca, Turkiye'nin taksim karanna kargl oy kullanmasmm a9k1anabilir tek sebebinin -onceki bolUmlerde slkhkla die getirdigi "Sovyet tehdidi"ne atfen- toprak butUnlUgu ve istikranna yonelik guvenlik endigesi oldugunu, Turkiye'nin Truman doktriniyle Bah sahasma girmig olmasma
ragmen slmrlanm korumak i<;:in dogrudan ABD veya bagka Batlh kolektif desteginden yoksun oldugunu dile getirmektedir. (s. 206) Turkiye'nin taksim karanna red oyu vermesinde, guvenlik endif?eleri tetikleyici etken olmakla birlikte; bu, Sovyetler'in ve komunizmin bolgede
olasl bir yaYllmasmdan degil kuzeyinden tehdit algllayan Turkiye'nin
guneydeki slmr(lar)mdan tedirgin olmamak i<;:in baglmslzhklanm yeni
kaZanmlg Arap devletleriyle ilif?kilerini yakmlaghrma <;:abasmdan kaynaklanmaktaydl.
14 Mayts 1948 tarihirtde israil devletinin ilanmdan sonra "bekle ve gor"

siyaseti izeleyerek sessiz kalmaYl tercih eden Turkiye'nin Birlegmig Milletlel' Filistin Uzlaghrma Komitesi'nde (BMFUK) Birlegik Devletler ve Fl'ansa'yla birlikte Israil'i henuz tanlmamlg bir ulke olarak yer almasl ise, Turk
dlf? politikasmm Filistin sorunu baglammdaki kmlmasma if?aret etmektedir. DolaYlslyla, Turkiye bu hamleleyle Arap Ulkelerinin kurulmasma karf?l
<;:lktlklan bir komisyonda yer alarak Arap Ortadogusu'ndan uzaklagmaya
baf?lamlg oluyordu. Fakat yazar, literatiirde genel olarak kabul goren bu
teze kargIllk, bu dIg politika tasarrufundaki degigikligin boyle bir kmlma
yal'atmadlglnl; aksine bu politika ediminin Turkiye'nin Filistin sorunu konusundaki tarafslZhgmm bir devarru oldugunu dile getirmekte ve Turkiye'nin bu yondeki karanrun Turk dlf? politikasmm pragmatizmi ile ortU§tUgtine deginmektedir. (s. 221-222 )
Turkiye, BMFUK'taki uyeliginin ardmdan, 24 Mart 1949 tarihinde de
israil'i de facto olal'ak tamdl. Yazar, Turkiye'nin israil'i tamma surecinde
etkili olan temel faktorleri bu tarihe gelindiginde israil'i tamyan devlet
saYlsmdaki artlf?a, dolaylslyla durumun artan mef?ruluguna, ekonomik
faktOrlel'e, Turkiye'nin BMFUK'taki uyeligine ve guvenlik kayglsma
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bagh olarak aC;lklamakta; tammayla NATO iiyeligi arasmda herhangi
bir baglantmm olmadIgml ileri siirmektedir. (s. 233-234 ) Kronolojik
olarak tamma ve Tiirkiye'nin NATO'ya iiye olmasmm arasmda uzun
bir zaman dilimi bulunmakla beraber, Tiirkiye'nin Israil'i de jure tammaslyla (Mart 1950) Turkiye'nin NATO uyeligi ic;in yaptrgl ikinci ba~
vuru arasmda (Mayls 1950) iki ay bulunmaktadlr. Tiirkiye'nin Israil'i
tammasl, NATO iiyeliginin yolunu a<;an temel unsurlardan biri degilse
de, NATO'ya iiye olmaYl arzulayan Tiirkiye'nin dl~ politikasml potansiyel muttefikleriyle uyumla~t1rma zorunlulugunun bir tezahiirii olabilir. DolaYlslyla, yazann belirttigi gibi, Tiirkiye'nin NATO'ya girmesinde Israil'i tamml~ oImasi temel bir neden olmamakia birlikte; bu siire<;
Tiirkiye'nin "taraf"lm ortaya koymu~ oImasi aC;lsmdan onem ta~llnak
tadir. Diger yandan yazar, Tiirkiye'nin israil'i tamma siirecini hazirlayan kor;;ullan ayrmhh bir r;;ekilde ele ahrken Turkiye'de devlet<;ise<;kinci aydmlarm, hiikumetin 1948 Yllma kadarki Arap yanhsl politikalanm artan orand a ele~tiren tutumuna ve toplumun yeni olur;;turulacak kiiltiiriiniin Arap simgelerinden temizlenmesine yonelik taleplerinin israil'i tammaYl hazlr1ayan siirec;teki etkilerine deginmemir;;tir.
Yazar, 1950 yllmda israil'in de facto tanmmadan de jure olarak tamnmasma ge<;ir;;in temel nedeninin, Tiirkiye'nin "gerek uluslararasl
konjonktilru dikkate alarak, gerek Filistin sorunu siirecinde arzulanan
geli~melerin gerc;ekler;;medigini gozleyerek ve daha da onemlisi Israil
devletinin giderek uluslararasl alanda girir;;tigi anlar;;malarla da zemin
tutmaya ba~lamasl uzerine, kendi menfaatlerini gozetmesi" oldugunu
belirtmektedir. (s. 266) Yazara gore, Tiirkiye'nin israil'i tamma karan,
slradan bir dl~ politika edimi degildir. GuC; ve devlet karakterinde ya~anan tarihi bir doniir;;iimiin bir tezahiiriidiir. Yazann yaphgi bu tespitIe beraber, kitabm bar;;hgmdaki "Tarihsel Doniir;;iim" ifadesi a<;lk hale
gelmektedir.
Kapsamh bir ar~iv <;ah~masmm -Osmanh ve Cumhuriyet Tiirkiyesi
Ba~bakanhk Arr;;ivleri, TBMM Zablt Tutanaklan, Israil Devlet Ar~ivleri
ve Birle~ik Devletler Ar~ivleri ayrmhh olarak incelenmi~tir- ve ikincil
kaynaklann iyi bir taramasmm urunii olarak ortaya <;Ikan bu <;ahr;;ma,
daha once de deginildigi gibi, alam geni~ tutulmu~ ve kitapta sadece Hlistin sorunu baglammda degil genel olarak Turk dl~ politikasml ~ekil
lendiren diger (temel) etkenler de gozden ka<;mlmaml~hr. Fakat arr;;iv
belgelerinin de nihayetinde belli bir goru~u yansIthgl dii~iiniildugunde,
temel kar~l C;lkl~larm ar~ivler iizerinden bir okumayla gerc;ekle~tirilmi~
oimasl <;ah~manm handikapml olu~turmaktadlr.
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