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Tiirkiye.nin Ban~l Destekleme HarekaUanna Katklsl 

Gokhan KO<::ER* 

6ZET 

Soguk sonraSl donemdeki uluslararasl gilvenUgi tehdit eden krizley ve fatllinza
lay, (;ogu zaman uluslararasl orgUtlerin mUdahalesini gerektiren boyutta olmulitur. Ge
leneksel olarak, diinya ban$ma katktda bulunmaya olumlu bifimde bakan TUrkiye'nin 
de, bunu ve bu alandaki katktst, bu donemde onemli bir artt$ goster-

Nitekim Sava$ sonrast donemde, Tilrkiye'nin dll:! politikasmda on plana 
flkan kaltplarmdan biri, uluslararaSl krizlere ve (;atlljmalara karlil geli$tirilen 
uluslararasl baYl$1 destekleme harekdtlarmda yer almast olmuljtur. Bu donemde TUrki
ye, Kosava'dan AfSianistan' a, FjUstin'den Dagu Timor' a, Basna-Hersek'ten Gilrcis
tan'a kadar dunyanm bir(;ok yerindeki, farkl! dilzey ve bir,;imdeki ban$t destekleme ha
rekatma katllml$ lie katllmayz surdilrmektedir. jki bOlilmden alu§an bu r,;all$manm ilk 
bOlilmilnde I 5ava§ sanrasmda Tilrkiye' nin ban$l destekleme harekdtlarma katl-
111111 konusunda bir dokilm (:lkanlml$, ikinci bolilmiinde ise, Tilrkiye'nin bu hare-
kdtlara katzll11llnm ne anlama tartlljzlmzljtzr. 
Anahtar Kelimeler: Soguk Sava§ Sonrasl Uluslararasl Gilvenlik, BaYl§1 Destekleme 
HarekdtlaYl, Turk Dllj Politikasz, Tilrkiye'nin Wusal Gil venligi, Turkiye'nin Ban$z 
Destekleme Harekdtlarma Katzll11l1 

Turkey's Contribution to Peacekeeping Operations 

ABSTRACT 

In the post Cold War era, a number of crises and armed conflicts threatening the inter
national security have accrued, and most of them are needed to be intervened by inter
national community and international organizations. International peace support op
erations are realized not only by UN-led, but also in other international and regional 
organizations (such as NATO, OSCE etc.) or coalitions of the willing. The number of 
activities or operations in which Turkey has participated has significantly risen in re
cent years. In the post Cold War era, Turkey's contribution to international peace sup
port operations has remarkably expanded. In this meaning, Turkey has been actively 
contributing to several peace support operations with different formations fronz Kosovo 
to Afghanistan, from Palestine to East Timor, from Bosnia-Herzegovina to Georgia. 
The aim of the first section of this paper is to trace Turkey's record in peace support 
operations that she has participated so far. In the second section, Turkey's contribution 
and role in peace support operations will be analyzed. 
Keywords: International Security in the Post-Cold War era, Peace Support Opera
tions, Turkish Foreign Policy, Turkey's National Security, Turkey'S Contribution to 
Peacekeeping Operations. 
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ULUSLARARASIILI$KilEIl / i NTERNA TlONALRELA nONS 

Soguk Savag somaSl donemde, uluslararasl orgiitlerin bang ama<;h miida
halelerinde nitelik a<;lsmdan bir degigme, niceliksel olarak da bir arhg soz 
konusudur. Bu durumu doguran ise, soz konusu donemde, uluslararasl 
giivenligi tehdit eden krizler, <;ahgmalar ve sava~larm, <;ogu zaman ulusla
raraSl orgutlerin miidahalesini gerektiren boyutta artmlg olmasldlr. 

Geleneksel olarak, dunya ban~ma katklda bulunmaya sleak bakan 
Tiirkiye'nin bu alandaki katklsl, Savaf,' sonraSl dikkate 

bir Bu d<:'inemde, Tiirkiye'nin dlf? poli-
davram~ kahplanndan biri, uluslararasl krizle

re ve r;ah1?malara kar~l geligtirilen bart~l destekleme harekiltlarmda1 yer 
almasl olmugtur. Bununla birlikte, bu konuda yapllmlg <;ahgmalar yok 
denecek kadar azdlr.2 Bu <;ahgma, her geyden once, konuyla ilgili olarak 
literature katklda bulunmaYl ama<;;lamaktadlr. iki bolumden olugan bu 
<;:ah~mamn ilk boliimiinde, Soguk Savag sonrasmda Tiirkiye'nin banf,'l 
destekleme harekfHlarma kahhml konusunda genel bir dokiim <;;lkanla
cak, ikinci boliimiinde ise, Turkiye'nin bu harekatlara kahllmmm ne an
lama geldigi analiz edilmeye <;;ah~llacakhr. 

Tiirkiye'nin Ban~l Destekleme HarekiHlarma Kahhml 

Tiirkiye'nin bangl destekleme harekatlanna kahhml, Soguk Savag son
rasmda yogunluk kazanmasma kargm, aslmda yeni bir olgu degildir. 
Turkiye'nin bu konudaki ilk deneyimi, 1950'de, tugay diizeyindeki bir 
birlikle Kore SaVagl'na kahlmasldlr. Turkiye, Kore'de 1950-1953 Yll1an 
arasmda doniigiimlii olarak toplam 15.000 personel gorevlendirmigtir.3 

1 Ban!;> ama<;h uluslararasl diizeydeki mudahaleler, literatiirde "ellitli bi<;imlerde adlandml
maktadlr. Bu anlamda, (:atl~mayl onleme (conflict prevention), barl§ yapma (peace making), barz~l 
koruma (peace keeping), barz~ zorlama (peace enforcement) ve bangl yeniden yapma (peace 
building) en fazla kullamlan kavramlardlr. BM genel olarak ban$1 koruma kavramllU tercih 
etmektedir.l Bkz. http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/index.asp. Bu <;ah~mada ise, 
buWn harekiH hplerini kapsayan bi<;imde genel bir ifade ve Tiirk Genelkunnay Ba$kanh
gl'nm da kullandlgl kavram olarak ban$l destel<leme harekatI tercih edilmilltir. Bkz. 
http://www.tsk.miLtr/uluslararasi/bari~idestekharekatkatki/index.htm 

2 Bu konuda yapt1ml~ ender <;ah~malar olarak bkz. Hiiseyin BagCl ve Saban Karda$, 
"Exploring Turkey's Role in Peace Operations: Towards a Framework of Analysis", Ali L. 
Karaosmanoglu ve Ersin Onulduran (der.), Contemporary Issues in International Politics, An
kara, Turkish Foreign Policy Institute, 2004, ss. 105-124 ve Haydar <,:akmak, Uluslararas! 
Krizler ve TUrk Silahlt Kuvvetleri, Ankara, PIa tin Yaymlan, 2004. 

3 Turk askeri, Kore'deki varhguu sava$ bittikten sonra da sfudiirmii$tiir. Asker saYlsl, 
1960'tan sonra 200 askere kadar dii1liiriilmii1l, 1965'ten itibaren sembolik olarak bir manga 
asker blraktluu~hr. Bu manga da, 27 Haziran 1971'de geri "ekilmilltir. 
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Tiirkiye'nin Barl$l Destekleme Harekatlarma Katktsl 

Ancak, bundan sonra yakla~nk bir yanm yiizyll boyunca Tiirkiye, ban$l 
destekleme harekatlarma uzak durmu~tur. 

Soguk Sava§ sonraSl donemde ise, Tiirkiye'nin ban§l destekleme ha
rekatlarma katkls1, dikkate deger bir bi<;imde arh§ gostermi~tir. Bu do
nemde Tiirkiye, Kosova'dan Afganistan' a, Filistin'den Dogu Timor' a, 
Bosna-Hersek'ten Giirdstan'a kadar diinyamn <;ok degi~ik cografyala
rmda, farkh diizey ve bi<;imdeki bir<;ok harekata katllml§hr. 1988' den 
bu yana alh BM, iki AGiT ve bir Bolgesel Gozlem Misyonu He 11 BM ve 
NATO onciHiigiinde ban§l destekleme harekatma katllml~hr.4 Tiirkiye, 
Agustos 2006 itibariyle, tUm diinyada siiren 18 BM ban§:l destekleme 
harekatmdan5 dokuzuna katIlmakta6 ve bu harekatlarda, be~i asked 

ve 162'si polis olmak iizere toplam 170 personel bu
lundurmaktadlr.7 Bu rakamla Tiirkiye, BM harekfitlanna sagla
yan ulkeler 4Tnd slrada yer almaktadlr.8 Bunun dl~mda Ttir
ldye, BMfnin verdigi yetkiyle NATO, AGiT ve AB gibi bolgeselorgiitler 
tarafmdan yiiriitUlen harekMlar i<;erisinde de yer almakta ve bu hare
katlarda da sayllan kimi zaman ytizlerle, kimi zaman binlerle Hade edi
len asker, polis ve sivil personel bulundurmaktadlr. 

Bu <;all$mada, Tiirkiye'nin ban§l destekleme harekatlanna kahhmla
n, gozlem misyonlan, BM harekatlan, diger harekiHlar ve sivil polis 
misyonlan olmak iizere dort temel ba~hk altmda incelenecektir. 

Gozlem Misyonlart 

Tiirkiye'nin kahldlgl ilk uluslararasl gozlem misyonu, 1980-1988 ara
smda siiren iran-Irak sava~n sonrasmda, ate§kesi ve kuvvetledn geri <;e
kilmesini izlemek ve denetlemek i<;in olu$turulan UNIIMOG (BM iran
Irak Asked Gozlem Grubu) olmu~tur. Tiirkiye, UNIIMOG'ta, Agustos 

4 http://www.tsk.mil.tr/uluslararasilbarisidestekharekatkatkilbarisdestekkatki_p.htm 
(6 Mayls 2006). 

5 18 ban~l destekleme harekahndan 15'i ban~l koruma (peace keeping) harekatl, ii<;ii ise, siyasal 
ya da ban~l yeniden yapma (peace building) misyonu harekatldlr. Bangl koruma harekatlan, 
UNMIS (Sudan), ONUS (Burundi), UNOer (Fildi$i KIYISl), UNMIL (Liberya), MOl\TUC 
(Kongo Demokratik Curnhuriyeti), UNMEE (Etiyopya ve Eritre), MINURSO (Bah Sahra), 
MINUST AH (Haiti), UNMOGIP (Hindistan-Pakistan), UNFICYP (Klbns), UNOMIC (Giir
cistan), lJNMIK (Kosova), UNOOF (Golan Tepeleri), UNlFIL (Liibnan) ve UNSTO'dur 
(Liibnan ve Suriye). Siyasal ya da ban~1 yeniden yapma misyonu harekatlan ise, UNIOSIL 
(Sierra Leone), UNAMA (Afgarustan) ve UNOTIL'dir (Dogu Timor). 
http://www.un.org/Depts/ dpko/ dpko/brote.hhn (6 Mayls 2006). 

6 http://www.un.org/Depts/dpko/contribtttors/2006/jttne2006_4.pdf (22 Temmuz 2006). 
7 http://www.un.org/Depts/dpko/contribtttors/2oo6/june2006_l.pdf (22 Temmuz 2006). 
8 http://www.un.org/Depts/dpko/contributors/2006/june2006_2.pdf (22 Temmuz 2006). 
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lILUSIAHARASllll~KiLER / i NTERNATIONAlllELA TIIlNS 

1988-MaYlS 1991 tarihleri arasmda alh ayhk surelerle donuf?umlu olarak 
10' ar asked gozlemci gorevlendirmif?tir9 

Turkiye'nin yer aldlgl bir diger gozlem misyonu, Nisan 1991'de Irak 
kuvvetlerinin Kuveyt'ten <;ekilmesinin ardmdan kurulan UNIKOM'dur 
(BM Irak-Kuveyt Gozlem Misyonu). Irak-Kuveyt smmndaki askerden 
anndmlmlf? bolgeyi gozleyerek Slmr ihlallerini caydlrmakla ve dUf?
manca eylemleri rapor etmekle gorevlendirilen ve Ekim 2003'te tasfiye 
edilen UNIKOM'a Turkiye, MaYls 1991'e kadar toplam 75 personelle 
katklda bulunmugtur. Irak'taki geligmeler nedeniyle misyon asklya a11-
mrken, UNIKOM'da gorevli alt! Turk subayt, 18 Mart 2003'te geri <;e
kilmi~tir.l0 

Turkiye'nin kahldlgl bir ba~ka gozlem misyonu ise, lJNOMIG'dir 
(BM Giircistan Gozlemci Misyonu). Giircistan He Abhazya arasmda 
1993'te tarihinde imzalanan anla:;;masmm uygulanmasml kont
rol etmek amaClyla Agustos 1993'te kurulan UNOMIG'e, Turkiye Ekim 
1994'te kahlmlg ve bugune kadar toplam 85 Turk gozlemci burada go
rev yapmlgt1r. Turkiye, misyonda halen bef? askeri gozlemci bulundur
maktadlr.ll 

Bir baf?ka gozlem misyonu da, TIPH'dir (EI-Halil'de Ge<;ici Uluslara
raS1 Huzur). israil He Filistin Kurtuluf? Orgutu arasmda 1985-1997 ara
smda surdurulen goruf?melerin bir sonucu olarak bolgeye yerlef?tirilen 
TIPH'e, Turkiye, $ubat 1997'den beri katklda bulunmaktadlr. Turki
ye'nin, burada halen bef?i subay ve biri Dl§i§leri Bakanhgl temsilcisin
den oluf?an toplam alh personeli gorevlidir. Ancak 8 $ubat 2006'da 
TIPH tesislerine Filistinliler tarafmdan yapllan saldmlar sonrasmda, 
misyonun personel saYlsl azaltllml§, bu <;er<;evede Turkiye'nin fiili per
sonel saYlsl da u<;e indirilmif?tir.12 

9 http://www.tskmil.tr/uluslararasi/barisidestekharekatkatki/barisdestekkatkLp.htm 
(17 Haziran 2005). 

10 http://www.t8kmil.tr/uluslararasi/barisidestekharekatkatkilbarisdestekkatki __ p.htm 
(4 Ma)'ls 2006). 

11 http://www.t8kmil.tr/uluslararasi/barisidestekharekatkatkilbarisdestekkatki_p.htm 
(17 Haziran 2006). 

12 http://www.tiph.org ve http://www.tskmiLtr/uluslararasi/barisidestekharekatkatki/ 
barisdestekkatki_p.htm (17 Haziran 2006). TIPH konusunda daha fazla bilgi i<;in bkz. 
http://www.tiph.org Tiirkiye, bu ban~l destekleme harekatmda kaYIP venni~tir. 26 Mart 
2002' de, TIPH' e bagh gozlemci askerleri ta~lyan aracm silahh saldmya ugramasl sonucu, 
Binba~l Cengiz Toyttmc; ~ehit olmtl~, Yiizba~l Hiiseyin Ozarslan hafif yaralannu~trr, olayda, 
bir isvic;reli kadm asker de ya~arruru yitirmi~tir. http://www.ntv.com.tr/news/ 
143076.asp#BODY, 27 Mart 2002. 
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Tiirkiye'nin Barz~l Destekleme Harekiitlarma Katkisl 

Turkiye, yakm <;evresi dl~mda, olduk<;a uzak cografyalarda da goz
lem misyonlanna kahlmaktadlr. Dogu Timor' da, ban~, guvenlik ve is
tikrann ic;in Ekim 1999'da, UNTAET adlyla kuru Ian BM 
misyonuna, Turkiye, 1 ~ubat 2000'den itibaren iki askeri gozlemdyle 
kahlml~hr. Misyon, Mayls 2002'de, Dogu Timor'un baglmslzhgml ka

UNMISET adml alml~ ve Mayls 2004'deki yapllanmasmda-
UC)"'''7jL~!1.''' kapsammda Turkiye'nin bu misyondaki varhgl sona er

BM Dogu Timor misyonlarmda toplarn sekiz Turk subayl gorev 
yapmlt;;tIr .13 

Turkiye, BM dl~mdaki uluslararasl orgutler nezdinde de gozlemd 
bulundurmaktadlr. Bu anlamda, Kosova'daki OSCE KVM'de (AGiT 
Kosova Misyonu) de, MaYls-Eyli.il 1999 tarihleri arasmda UC; 

gorev lendirilmi~ tir .14 

Turkiye'nin katklda bulundugu bir diger gozlem misyonu, Rus
ya'nm c;ec;enistan'a kar~l duzenledigi harekatlarm Gurdstan'a multed 
akmma yol ac;masl nedeniyle, Gurdstan'm istegiyle ve Gurdstan
c;ec;enistan smmnda 1999'da olw;turulan OSCE BMO'dur (AGIT Smlr 
Gozlem Misyonu). Burada, ~ubat 2000-Arahk 2004 tarihleri arasmda 10 
TSK personeli gorev yapml~hr .15 

BM HarektUlart 

BM Giivenlik Konseyi, Somali'ye yapllacak insani yardlrnlarm giivence 
altma ahnmaSl amaclyla bolgeye askeri harekat diizenlenmesine olanak 
saglamak arnaclyla, 28 Agustos 1992'de UNOSOM-I Harekah'm ba~
latml~h. Ancak, UNOSOM-I'in beklenen ba$anYl saglayamamasl nede
niyle, 3 Arahk 1992'de ABD liderligindeki UNITAF Harekah ve arka
smdan da 3 Mart 1993'te UNOSOM-II Harekah ba$latllml$hr. Turkiye, 
TBMM'nin 8 Arahk 1992'de aldlgl kararla, 2 Ocak 1993'den itibaren do
kuz ki$ilik bir irtibat heyeti, 297 ki$iden olu$an bir kara birligi ve 607 ki
$iden olu$an bir deniz birligiyle harekata kahlml$hr. Bu giiC;, 22 ~ubat 
1994'te geri c;ekilmi~tir. UNOSOM-II'nin komutanilgml, 4 Mayls 1993-
18 Ocak 1994 tarihleri arasmda Tiirk Korgenerali c;evik Bir yiiriitmii~-

13 http://www.tskmil.tr/uluslararasi/barisidestekharekatkatki/barisdestekkatkLp.htm 
(17 Haziran 2005). 

14 http://www.tsk.mil.tr/uluslararasi/barisidestekharekatkatki/barisdestekkatkLp.htm 
(21 Haziran 2005). 

15 http://www.tskmil.tr/uluslararasi/barisidestekharekatkatki/barisdestekkatkLp.htm 
(17 Haziran 2005). 
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ULliSIARARAS:lll$KiLER / iNTERNATIONALIlEllITlONS 

tUr. J6 Turkiye'nin Somali'ye asker gondermesi, ozellikle iki a<;ldan 
onemH olmu$tur. Birincisi, Tiirkiye, 1950' deki Kore Sava$l'ndan soma 
iilke dl~ma -1974'teki Klbns Ban$ Harekah sayIlmazsa- ilk kez silahh 
kuvvet gondermif?tir. ikinci olarak da, Tiirkiye, ilk kez bu diizeyde bir 
<;okuluslu giiciin komutanhgml iistlenmi$tir. 

Turkiye'nin kabldlgl ikind BM harekah, Dayton Banf? Ant1a~ma
sl'mn uygulanmasl ve istikrarm saglanmasl <;er<;evesinde, B08na
Hersek'te insani yardlm harekah i<;in olu$turulan UNPROFOR (BM Ko
ruma Kuvveti) olmuf?tur. Tiirkiye UNPROFOR'a, 4 Agustos 1993-31 
Arahk 1995 tarihleri arasmda, alay biiyukliigiinde (1460 ki$ilik) bir Me
kanize Birlik Gorev Kuvveti'yle katklda bulunmu$turP 

Tiirkiye'nin uluslararasl diizeyde katkl sagladlgl en son cografya Afri
ka'dlr. BM Guvenlik Konseyi'nin 24 Mart 2005 tarih ve 1590 saYlh kararlyla 
Sudan'da olu$turulan UNMIS'e (UN Mission in the Sudan), Turkiye, 2005 
Nisan aymdan itibaren katklda bulunmaktadlr. Tiirkiye, UNMIS'in 
Hartum'daki Ana Karargaru'nda ve Juba'daki ileri Ussii'nde, alh ayhk su
reyle gorev yapacak ii<; askeri personel gorevlendirmi$tir.18 

Dig ~r Harekatlar 

Turkiye'nin kahldlgl ban$l destekleme harekatlan, yalmzca BM bayragl 
altmda gen;ekle$memektedir. Hatta, BM bayragl altmda ger<;ekle$tiri
lenlerden daha fazlasl, BM'in yetki devrettigi uluslararasl orgiitler tar" 
fmdan gen;ekle$tirilmektedir. Bunlardan ilki, Bosna-Hersek'te gorev 
yapan IFOR (Uygulama Kuvveti) olmu$tur. UNPROFOR'un NATO'ya 
devredilmesinin ardmdan, bu harekflt, 20 Arahk 1995'ten itibaren IFOR 
ve 20 Arahk 1996'dan itibaren de SFOR (istikrar Kuvveti) kapsammda 
siirduriilmii$tUr. SFOR gorevi, 2 Arahk 2004 tarihinden itibaren AB 
Kuvveti ElJFOR'a devredilmi$tir. ALTEHA adl verilen bu harekiUa da 
TSK top lam 356 personelden olu$an Zenica'da konu$lu (Bosna-Hersek) 
<;e~itli birlikler ve karargiih personeliyle katkl saglamaya devam etmek
tedir. Aynca 50 jandarma personeli EUFOR Polis Gudi'nde, 10 personel 
AB Polis Giicii misyonunda gorevlendirilmi$tir.19 

16 Bir'in gozlemlerini ve deneyimlerini aktardlgl bir <;ah~ma olarak bkz. <;:evik Bir, Somali'ye 
Bir Umut, istanbul, Sabah Yaymlan, 1999. 

17 http://www.tsklnil.tr/uluslararasi/barisidestekharekatkatki/barisdestekkatkLp.htm (20 
Temmuz 2006). 

18 http://www.tsk.mil.tr/uluslararasi/barisidestekharekatkatki/barisdestekkatki_p.htm (20 
Temml.1Z 2006). 

19 http://www.tsk.mil.tr/uluslararasi/barisidestekharekatkatki/barisdestekkatki_p.htm (20 
Temmuz 2006). 
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Turkiye' nin Ban§l Destekleme Harekatlarma KatktSl 

NATO tarafmdan, Temmuz 1992'den Ekim 1996'ya kadar, 
BM ban~l koruma harek£ih <;en;evesinde icra edilen 

Sharp Guard 18 firkateyn/muhrip, denizalh, dort 

hava 
amaClyla, Nisan 1993'ten 

Flight konu~lanan 

bir F-16 filosuyla Turkiye 6te 
STANAVFORMED'de (Adriyatik'te Daimi Gucu) bulunan bir 

ve MCMFORMED'de (Akdeniz Daimi Maym Gucu) bulunan 
avlama harek£ih Utoi'ltoJ"lCHU;;>LU 

Turkiye'nin katkl sagladlgl bir ba~ka harekat ise, yine Balkanlar'da 
ger<;ekle~tirilen ALBA olmu~tur. Arnavutluk'ta 1997 ba~mda ya~anan 
banker skandah sonrasmda tilkenin girmesi kan;nsmda, Arnavut-
luk'un uzerine BM Guvenlik Konseyi, 28 Mart mu-
dahale alml!?tIr.21 Bu tilkeye insani yardlmm 
tirilebilmesi amuClylu AGiT'e yetki devredilmi!? ve italya'nm liderligin
de <;ok uluslu gu<; olu~turulmasl kararla~tmlml~tlr. ALBA harekah
na, Turkiye, Nisan 1997-Agustos 1997 arasmda, 759 ki§ilik Deniz Piya
de T abur Gorev Kuvveti'yle ve Tiran'da g6rev yapan 20 karargah su
baylyla katllml~hr. Bu tabur, Tiran ve <;evresinde g6rev yapml~, aynca 
Turk vatanda~larmm tahliye edilmesini de saglaml~hr. Makedonya ve 
Arnavutluk' a yonelik multeci akml nedeniyle meydana gelen krizin <;0-
zumune yardlmcl olmak amaClyla da, yine Arnavutluk'ta gorev alan 
AFOR'a (insani Yardlm Kuvveti), MaYls-Eyltil 1999 tarihleri arasmda, 
bir Sahra Hizmet Boliigii'yle katklda bulunulmu~tur.22 

$ubat 1999'da silahh <;ah~maya donen Kosova krizinin siyasal yol
lardan <;oztilememesi iizerine, NATO 24 Mart 1999'da hava harekatml 
ba~latml~hr. Tiirkiye, bu harekata, Ghedi'de (italya) bulunan 10 adet F-
16 u<;aglyla katllml~hr. Hava harekatmm yogunlugunun artmasl iizeri
ne NATO, Tiirkiye'den ilave u<;ak ve meydan talebinde bulunmu~, bu 
kapsamda da Turkiye, sekiz adet F-16 ve ii<; adet tanker u<;agml Ban
duma ve incirlik'ten harekata kahlacak bi<;imde NATO'ya tahsis etmi§, 

20 http://www.tsk.mil.tr/uluslararasi/barisidestekharekatkatki/barisdestekkatki_p.htm 
(17 Haziran 2005). 

21 ALBA harekan konusunda ele~tirel bir bakI~ i"in bkz. Fatmir Mema, "Did Albania Really 
Need Operation ALBA?", Security Dialogue, C. 29, No.1 (1998), s. 59-62. 

22 http://www.tsk.mil.tr/uluslararasi/barisidestekharekatkatki/barisdestekkatki_p.htm 
(17 Haziran 2005). 
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Bahkesirf Bandlrma ve ~orlu meydanlanmn NATO w;aklan tarafmdan 
izin vermh,;;tir.23 

bir 

sektor 
konu;;lu bulunan Turk 

ve Avusturya 
sektoriinde 

yapmaktadlr. 
Gorev Kuvveti, Turkiye He bir
oluf;lturulan ~ok Uluslu 

bu sektore f bir 
manevra taburu ve Giircii taklmlan dahil), bir 
ve inzibat taklml, bir ke~if takmu ve radar klsrm, iki irtibat ve izleme 
timi, c;;okuluslu slhhiye birligine u<; personel, gorev kuvvet karargahma 
16 personel ve KFOR Karargahl'na da 11 personelle kahlmaktadlf.24 

Makedon
ve Makedon yetkililer ile 

Arnavut gruplarmm talebiyle, Atlantik 
Konseyi, 15 Agustos 200l'de, 30 gunle slmrh olmak uzere Zorunlu Hasat 

Harvest) Harelcitlfm uygulamaya koymu~tur. Bu ama<;:la olu~
turulan TFH (Hasat Gorev Kuvveti), sHah toplama gorevini 25 Eyltil 
200lfde ba1;'anyla tamamlayan THF'ye, Turkiye bir piyade birligiyle ka
tllml~hr. Bu gu<;, BM Guvenlik Konseyi'nin karanyla, NATO/nun bol
gedeki varhgml siirdiirmek ve Makedonya'daki uluslararasl gozlemci
lel'e destek saglamak amaClyla 27 Ekim 2001'de Kurnaz Tilki (Amber Fox) 
Harekatlfna ba~lamu;;tlr. Turkiye, bu harekatta, bir Mekanize Piyade 
Taklml ve dort karargah pe1'soneliyle ye1' alml~hr. Bunun hemen a1'ka
smdan ba~layan ve yine NATO komutasmda 31 Mart 2003 tarihine ka
dar sii1'dii1'tilen Miittefik Uyumu (Allied Harmony) Harekdtlfnda ise Tu1'ki
ye, yalmzca ka1'a1'gahta gorevli ii<; personelle yer alml~t1r. NATO'nun 
bu harekahm, 31 Mart 2003 tarihinden itibaren AB (Avrupa Birligi) 
devralmll?hr. AB tarafmdan 15 Arahk 2003 tarihine kadar icra edilen ve 
Concordia adl verilen bu harekata, Turkiye, iki HafH irtibat Timi (iki su
bay, iki astsubay ve dort erbal?/ er), aynca AB Karargahl'na iki subay ve 
NATO -oskiip Karargahl'na bir subayla katkl sag1am1l?hr. Turkiye, 15 
Arahk 2003'ten itibaren AB bayragl altmda bir giice doniil?tiiriilen ve 

23 http://www.tskmil.tr/uluslararasi/barisidestekharekatkatki/barisdestekkatki_p.htm 
(20 Temmuz 2006). 

24 http://www.tskmil.tr/uluslararasi/barisidestekharekatkatkilbarisdestekkatki_p.htm 
(27 Temmuz 2006). 
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PROXIMA adml alan polis guciine dart jandarma personeli ve NATO 
bir subayla katklda bulunmu~tur. PROXIMA, go-

Arahk 2005'te tamamlaml~ ve EUPAT adlyla alb bir 
polis dam~ma timine donu~tiirulmu~tiir. Turkiye, bu guce katllmamH;i
tlr.25 Bosna-Hersek'te konu~lu IPTF'de (Uluslararasl Polis Gucu) Ekim 
2001-0cak 2003 arasmda, iki jandarma subayl gorev yapml~hr. Bu go
rev, Ocak 2003'den itibaren AB kontroliine devredilmi~ ve EU Police 
(AB Polis Gucu) Force adml alml~hr. Turkiye, bu giice halen alh jan
darma ve alh polisle katklda bulunmaktadlr.26 

sonra, 
silahlt eylemleri 

Mart 1991'den itibaren """.:l.HC'V 

Huzuru Hareldi:tl' na (Operation Provide 
Comfort-GPC), bir kef?if filosu ve irtibat subaylanndan oluf?an, bir meka
nize bolukle kahlmlf?tIr. Bu Irak'm 36'nCl paralelin kuzeyindeki 
Uc;u§a Yasak Bolge'deki hava ihlallerini onlemek ic;in BM kararlan dog
rultusunda TBMM'nin 25 Arahk 1996 tarihinde aldlgl kararla, 1 Ocak 
1997 tarihinden itibaren yerini Kuzeyden Ke~if Harekdtl'na blrakml~hr. Bu 
harekata, incirlik Hava Ussu'nde konu~lu bulunan Tiirkiye, ABD ve in
giltere tarafmdan olu~turulan Bir1e~ik Gorev Kuvveti'nin yalmzca hava 
unsurlan katllmaktadlr. 

Ttirkiye, Somali orneginde oldugu gibi, yakm c;evresi dl~mdaki cog
rafyalarda da ban~l destekleme harekatlarma katkl saglamaktadlr. Af
ganistan, bu cografyalardan biridir. ABD'e 11 Eyliil2001'de ger<;ekle§ti
rHen teror eylemlerinden soma, Afganistan'da faaliyet El·· 
Kaide ter()r orgtitiintin baglanhsmm \lkmasl ve Afganistan'da 
yonetimi elinde bulunduran Taliban htiktimetinin EI-Kaide'yle i:;;birligi 
i<;erisinde olmaSl nedeniyle, ABD ()nderliginde, Afganistan'a yc)nelik 
olarak Siirekli Ozgiirltik Harekiiti ba;;lahlml;>t1r. Taliban y6netiminin 
devrilmesiyle, ter6rizme kar;;l uluslararasl koalisyonu destekleyen iil
keler, 5 Arahk 2001' de Bonn'da, Afganistan'da ban;; ve istikrann sag
lanmasma katklda bulunmak ve Afganistan'da Afgan gruplan arasmda 
olu~turulan gec;ici yonetime yardlmcl olmak amaClyla bir anla§ma met
ni tizerinde mutablk kalml~lardlr. Bu anla~ma uyarmca BM Guvenlik 

25 http://www.tskmil.tr/uluslararasi/barisidestekharekatkatki/barisdestekkatkLp.htm 
(27 Temmuz 2006). 

26 http://www.tskmil.tr/uluslararasi/barisidestekharekatkatki/barisdestekkatki_p.htm 
(27 Temmuz 2006). 

55 



ULliSIARARASllli§KilER / lNTEHNA TlONAllIEUI nONS 

dogrultusunda, 19 Arahk 2001'de Kabil ve ~ev .. 
saglanmasma yardlmcl olmak ve gec;ici yi:)netimin 

olu~tunnasma katklda bulunmak uzere, 18 iilkenin kahhnllyla 
Giivenlik Yardlm Gucu) kuru1mu§turP ISAF'm ilk 

ingiltere yapml$, sonrasmda 20 Haziran 2002-10 $nbat 
arasmda Turkiye ustlenmi$tir. ilk ba$ta 276 personeli olan 

ISAF-II'nin komutanhgml devralmca, bir Tabur Gorev Kuvveti 
tahsis etmit] ve asker saYlslm bin 400'e yukseltmi$tir. Turkiye, bu dCi
nemde aym zamanda Kabil Havaalam'nm i§letilmesini de sekiz ay surey
Ie 

proje tamamlanml§hr.2<) 

Turkiye, 13 $ubat 2005'te, ISAF'm komutasml ikind kez -
EUROCORPS'dan (Avrupa Kolordusn)- devralffil§hr. ISAF-VU, Korge
neral Ethem Erdagl komutasmda ve NA'IO'nun yuksek haz11'11k dereceli 
kolordulanndan birisi olan 3'uncu Kolordu (NRDC-TU) Komutanhgl ta-

ve idare edilmi;;tiL saYIsmr yakla~nk 
Turkiye, askerin kahlnmyla 

ISAF-VII'nin komutaslIU, 5 Agustos 2005'e yuriitmu§-
70'i 

ze Komutanhgl tilke birliklerini ve personelini 
bunyesine alarak Kabil <::okulnslu 'Ingay! 01arak gorev yapIm~t1r. Aynca, 

Kuvvetleri Komutanhgl tarafmdan gorevlendirilen unsurlarca, alt! 
ayhk son donem ic;inde, 26 ulkeden olu$an 2000 ki$ilik bir uluslararasl 
guce komuta ederek, Kabil Uluslararasl Havaalam'mn i$letilmesini sag-

27 ISAF hakkmda bkz. http://www.afnorth.nato.int/ISAF/index.htm 
28 http://www.tsk.miLtr/uluslararasi/barisidestekharekatkatkilbmmisyonlacp.htm 

(22 Haziran 2(05). 
29 Hilmi Akm Zorlll, "A First in NATO: Peace Operations in Afghanistan", Perceptions, eilt 8, 

No.4, 2003-2004, s. 37. 
30 "Turkiye ISAF'm Komlltasml Devraldl", http://www.cnnturk.com.tr/HABER/habec de

tay.asp?PID=319& HID=1&haberID=722 ... (23 $ubat 2(05) ve "Turkey Takes Command of 
NATO-Led Force in Afghanistan", http://www.defensenews.com/story.php?F=658731&C 
=europe (23 $ubat 2(05). 
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laml~tJr.:\l Afganistan'da, halen, bir piyade boWk timi He destek unsurlan 
gorev yapmaktadlr ve top lam persone1260 ki1'?idir. 

ve gorev 
Turkiye de harekatlar 

yer almaktadlr. Bu baglamda Turkiye, NATO tarafmdan sagla
nan lojistik destegin bir boHimu olarak Afrika Birligi'ne, Darfur'daki (Su
dan) harekah h;:in bir C-130 u<;agl, Katrina kaslrgasl somaSl, NATO'nun 
ABD'ye kapsammda da 30 EylUl-8 Ekim tarihleri ara<;mda yine bir 
C-130 uc;agl g6revlendirmi1'?tir. 8 Ekim 2005'te Pakistan'da meydana gelen 
deprem sonrasmda da Turkiye, bu Ulkeye ()nce asked kurtarma ekibi gon

NATO kapsammda yurutiilen harekat ic;in, iki ha-
olarak, kargo w:,;agml NATO/nun 

ic;in ve gerektiginde kullarulmak uzerc, firkateynini NA-
ic:;:in g()revlendirmi~tir.32 

SivilPolis Misyonlarz 

Turkiye, ban~n destekleme harektHlarma, asker gondermenin dlf,nnda 

sivil polis misyonlarmda yef a1a1'ak da katklda bulunmaktadn'. Genel
likle BM liderliginde olu~turulan bu misyonlar, dunyanm degi~ik cog"" 
rafyalannda varhklarml surdurmektedirler. Bu anlamda TiJ1'kiye, Hazi
ran 2006 Wbariyle, Haiti'de MINUSTAIT a (UN Stabilization Mission in 
Haiti) 12, Kongo'da MONUC a (LIN Organization Mission in the 
Democratic Republic of the Congo) 17, Fil&;d Klylsl'nda ONUCI 
(L'Operation des Nations Unies en Cote d'lvoire) 21, Sierra Leone'de 

UNIOSIL'e (UN Integrated Office for Sierra Leone) bir, Kosova'da 
UNMIK'e (UN Interim Administration Mission in Kosovo) 51, Liberya'da 
UNMIL'e (UN Mission in Liberia) 31, lJNMIS'e (UN Mission in the Sudan) 

31 ht-tp:/ /www.tsk.miLtr/bashalk/konusma_mesaj/2005/isafbrsilama_05082005.htm (1 Eyliil 
2005). ISAF'la ilgili olarak son geli$me, bu harekat kapsammda Ti.irkiye, Fransa ve italya'nm 
mi.i.$terek Jiderliginde 6 Agustos 2006 tarihinden itibaren Kabil Bolge Kmnutanhgl'mn olu!;itu
rulmasl ve goreve ba5lamaslrun pianlanmaSldlr. Kabil BOIge Komutanhgma, Tiirkiye, Fransa 
ve italya'nm birer piyade tabunl tahsisi ongiirtildugi.inden, halen Afganistan'da gorev yap
makta clan Afganistan Tiirk Gih'cv Kuvvdi K0111utanhgt tabul' seviycsine \'lkanlacaktrr. Kabil 
Bolge Komutanhgt'na, sekizer ayhk done111ler halindc, slraSlyla Fransa, Tiirkiyc ve italya'mn 
tuggeneral riitbcsinde k0111utan gorevlendirmcsi ve bu kapsamda da, Kabil Bolge Komuta
m'nm Nisan-Arahk 2007 doneminde bir TUrk tuggeneral oimasl planlanml$11r. Genelkllrmay 
Ba~kanhgl'nm 20 Tcmmuz 2006 tarihli vc BD-47/06 no'lu baslll dllYUnlSU. Bkz. http:! / 
www.tskmil.tr/bashalk/basduy/2006/bd47.htm (23 Ternmuz 20(6). 

32 http://www.tskmil.h·/uluslararasi/barisidestekharekatkatki/bmmisyonlacp.hhn 
(22 Haziran 2006). 
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27 ve Dogu Timor'da UNOTIL'e (UN Office in Timor-Leste) iki polisle 
katklda bulunmaktadlr.33 

VE~StE~K1iemle Harekatlanna ........ UA'l ..... .,lUU. Anlrum 

kurucu iiyesi ve birc;ok uluslararasl orgiitiin de iiyesi olan Tiir
kiye'nin, destekleme harekatlanna katlhml Soguk Savar;; donemi 
boyunca 81mrll kalml~t1L Bu konudaki tek istisna ve deneyim, yukanda 
da belirtildigi gibi, 1950'de Kore Sava~l1/na BM emrine asker gondermek 
olmu~tur. Bundan soma, yakla~lk bir yanm yiizyll Tiirkiye, <;,e~itli ne
denlel'le ban~l destekleme harekatlanna uzak durmw;;tur. 

Soguk Sava~ "n"""'",,,,1"\ 

kahhml, yalmzca iiyesi oldugu 
ni yerine getirmek anlayl~mdan 
ve bundan daha onemli nedenler 86z konusudur. Bu nedenlerin bir 
klsml genel ve uluslararasl nedenler iken, bir klsml Tiirkiye'ye ozgii 
nedenlerdir. Bu baglamda da, ba~ka kat1l1mcl iilkelerin nedenleri, Tiir
kiye a<;'lsmdan gec;erli degildir. Omegin, BM emrinde bulundurduklan 
asker saytsl itibariyle ilk slraIan i~gal eden Pakistan, Banglade~, Hindis
tan gibi iilkelerin katlhmlannm en onemli nedeni olan maddi beklenti
ler, Tiirkiye'nin kahhmlan ic;in bir neden 01u~turmamaktadIr.34 

"Yul'tta Bart~, Dunyada Ba1'l~//: TUl'kiye'nin Temel Referansl 

Tiirkiye'nin barl~l destekleme harekatlanna katlhml konusundaki en 
onemli nedeni, daha dogrusu referansl, Cumhuriyet'in temel dl~ politika 
ilkeleri arasmda yer alan "yurtta baYl~, dUnyada baYl~" ilkesi olu~turmakta
dlr. Bir slogan olmanm c;ok otesinde bir anlam taf;l1yan bu ilke temelinde 
Tiirkiye, diinya barl~mm gerc;ekle~tirilmesi i<;in, gerekirse uluslararasl i~
birligine gidilmesini kabul eden bir dl~ politika anlayl~ma sahiptir. 

Uluslararast Yiiki}:rnWWkler: IIPacta Sund Servanda" 

Tiirkiye, uluslararasl orgiitlerin en sadlk iiyelerinden biridir. Zira, Tiirk 
dl§ politikasmm en onemli davram~ kahplanndan biri, pacta sund 
servanda (ahde vefa) ilkesine uygun hareket etmesidir. Bu baglarnda 

33 http://www.Lmorg/Depts/dpko/contributors/2005/Jan2006 .. 3.pdf (2 $ubat 20(6). 
34 BM harekatlarmd katkl saglamada ilk Slralan hemen her zaman az gcli$mi$ iilkeler ifiga1 et

mektedir. Omegin, BM harekatlanna kahhmda, Haziran 2006 itibariyle, 10.310 personelle 
Banglade$, 9793 personelle Pakistan ve 9054 personelle Hindistan ilk ti<;: slraYl i$gal etmek
tedirler. Bkz. http://www.1.m.org/Depts/dpko/contributors/200S/ june2006 . .2.pdf (20 
Temmuz 2(06). 
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Tiirkiye, uluslararasl orgiitlerin ve uluslararasl hukukun kendisine 
yiikledigi yiikiimhihikleri yerine getirme konusunda <;;ok 
Hatta 

hukuk 

te 
harek~Hlannm hepsi, 

hukuk zeminine sahiptirler. 

Uluslararast AktOr Olmantn Geregi 

Tii.rkiye'nin bir "uluslararasl aktOr/' ve "bolgesel gtic;:/I olarak hareket 
etmesi, ban~l destekleme harekfitlanna katlhml konusundaki bir ba1jka 
onemli nedendir. Ttirkiye'nin, ozellikle Osmanh cografyasmda bugiin 
var 01an ulkelerle ili~kisini bu bag1amda degerlendirmek gerekir. Soguk 
Sava~ sonraSl ortamda, ulus1ararasl aktorler, Soguk Sava~ doneminin 
tersine, kendi siyasal gtic;lerine ve tarihse1 ve jeopolitik konumlarma 
daha uygun olan rolleri iistlenmek egilimindedirler. Tiirkiye de, ulusla
raraSl bir aktor olarak, Soguk Sava~ sonraSl donemde, oncelikle yakm 
c;evresinde, sonra da tUm diinyada kendini ifade etmeyi ve varhglm 
hissettirmeyi esas alan bir dl~ politika an1ayl~ma sahiptir. Bu po1itika
nm yanslmasmm, en faz1a Balkan1ar' da gerc;:ekle~tigi de soy1enebilir. 
Ba1kan1ar, Soguk Sava~ sonrasmda Ttirkiye'nin, c;:evresinde 01u~an gtic;: 
bo~1ugu ic;:erisinde bo1gesel bir giic;: olarak do1durmaya c;:ah§hg1 a1an1ar
dan biri olmu§tur. Bu baglamda, Tiirkiye'nin Balkanlar'a olan ilgisinde 
Soguk Savag sonrasmda onemli bir arh§ soz konusudur. Balkanlar'm 
sahip oldugu tarih, ktiltiir ve demografik yapl, Tiirkiye'nin b01geye du·· 
yarslz ka1masml 01anaks1z ktlacak niteliklere sahiptir. Turkiye'nin Ba1-
kan1ar'1a i1i§kisini canh tutan en onemli bag, bu cog1'afyadaki Miislii
man ve Turk unsurla1'dlr. Zi1'a, Osmanh imparatorlugu'nun Ba1kan1ar 
cografyasmdaki uzun stireli egemenligi, Ortadogu ve Kafkasya'da ben
zerinden soz edilemeyecek bi<;imde biiyiik ve onemli bir kiiltiirel miras 
olu~turmugtur. Bu unsurlar dolaylsly1a, Ba1kanlar, Turk dlfl politikasm
da, belki de en duyarh bolgedir. Herhalde, bu nedenle de Ba1kan1a1', 
Tti1'kiye'nin bam;ll destekleme harekatlannda en fazla ilgi goste1'digi ve 
en fazla katklda bulundugu cografya olmuf,llur. 
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bolihnij, 
Tiirkiye'nin dahil oldugu cografyalarchr. Kafkasya ve Orta
do,~u'daki krizler ve c;;ahgmalar, TUrkiye'nin, neredeyse siirekli bir te

dummu yagamasma neden olmaktadlr. byle ki, tartl~maya a<;:1k 
bir olmakla birlikte, Makovsky'nin ifade ettigi gibi "l'iirkiye, 

tt'Yiirizmi destekleyen ve genelde A13D anu;u;lanna dU§Y/1an politikalCl
eden Ulkeler listesindeki U9 Ulkeyle (han, Jrak ve Suriye) birden slmr 

alan dUnyadaki tek Ulkedir. "35 Ti:irkiye gibi );ok yonlU bir tehdide 
ve ku~atmaya maruz kalan bir ulkenin, kendini guvende hissedemeye
cegl ger<;:ektir. Nitekim bu dumm, Turkiye'nin psikolojik, siyasal ve 
askeri savunma mekanizmalanm harekete gec;:irmesine neden olan bi1' 
unsurdur. Soguk Savag somaSl donemde, giivenlik i<;in yeni yakla~nrn-
1ar ge1i~tirmek zorunda kalan Tiirkiye, ulusal guvenliginin, yakm b01-
gesindeki istikrann saglanmasma, korunmasma ve artmlmasma dog
rudan bagh olduguna inanmaktadlr. Bu baglamda guvenlik artmcl po
litikalar izleyen Turkiye, ikili ve c;:ok tarafll askeri iHgkilerini geli~tiren 
'Iurkiye, 1990'h yIlla1'da, ba~ta Sovyetle1' Birligi'nin dagllmasmdan son
fa baglmtnzhklanl11 Han eden 'Iiirk Cumhuriyetleri, Ukrayna, Gurcis
tan, bazl Balkan Ulkeleri He israil, M1str ve Ordiin gibi Orta Dogu -(lIke·· 
leri olm.ak iizere, c;:ok sayldaUlkeyle asked ili~ki kurmug ve val' olan 
ili$kilerini de geli§tirmi~tir. Bu anlamda, Turkiye, bugune kadar 41 Ulke 
He Askeri EgWm ve i~birligi Anla~masl imzalaml~, dokuz iiIke He de 
benzer yondeki goru1;>rnelerini siirdiirmektedir.36 

Vine Tiirkiye'nin, bu donemde, bolgesel giivenligi arthrmak amaclY-
1a kurulul;!una 6ncUliik yaphgl ya da i<;inde yer aldlgl bazl 6rgutlenme
ler de soz konusu olmugtur. SEE BRIG (Guneydogu Avrupa <;:okuluslu 
Ban~ GiicuTugaYl)37 ve BLACKSEAFOR (Karadeniz Deniz i$birligi Go-

35 Alan O. Makovsky, "Tiirkiye", der. R. Chase, E. Hill ve P. Kelmedy, Eksen Utkeler, c;ev. B. (;. 
Di$buclak, istanbul, Sabah Kitaplan, 2000, 58. 98-129. 

36 http://www.tsk.miI.tr/genclkunnay/uluslararasi/askerieg.htm (5 Ma YIS 2006). 
:<7 CUneyclogu Avrupa'da biilgese1 gUvenlik ve istikrara katl(]cla bulunmak amaClyla Ti.irki

ye'nin i)nci.ilugiiyle kmulan SEEBRIG'cle Tiirkiye ile birlikte Arnavutluk, Bulgaristan, Ma·· 
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bunlarm en onemli ornekleridir. Biraz fark11 bir i~leve sa-
vuuc<,cuu birlikte, aym baglamdaki bir ba~ka ornek ise, BiOEM'in 

Ic;;in Ortakhk Egitim Merkezi) Tiirkiye'de (Ankara) kurulmu~ 01-
masldlr.39 BioEM, Tiirkiye'nin hem giivenlik iireten bir iilke olmasmda 
onemli bir gosterge olu~turmaktadlr, hem de egitim verdigi iilkeler 
iizerinde yarathgl etki, Tiirkiye'nin dl~ politikasmdaki yeni ac;;1I1mlan 
destekleyen bir zemin olu~turmaktadlr. 

da, 
onlemek kontrol altma almak ic;;in en etkili yolun ban~l 

tekleme harekatlanolduguna inamlmaktadlr. 

Batt Guvenlik Sisteminin Bir Par9asl Olmak 

Tiirkiye'nin ban~l destekleme harekatlarma kabhmmdaki bir ba~ka 
onemli neden de, kendini Bah'nm bir pan:,;asl saymasldtr. Turk dl~ poB .. 
tikasmm temel ilkelerinden bid olan BahClhk, Tiirkiye'nin, Bah merkez
Ii uluslararasl orgutlerde yer almaSlm, bi1' zorunluluk ola1'ak algllama
sma neden olmm;;tur. Bu anlamda, orne gin, Tii1'kiye'nin 1952'den bed 
sii1'diirdugii NATO uyeligi, yalmzca giivenlik endi~elerinden kaynak
lanan bi1' zorunluluk de gil, aym zamanda, Bah'nm bil' parc;;asl olmanm 
ge1'egidir. 

kedonya, italya, Romanya ve Yunanistan'm katlhmCl, ABD ve Slovenya da gozlemci olarak 
yer ahnaktadlrlar. 31 Agustos 1999'da faaliyete ge~en ve karargahl Filibe'de (Bulgaristan) 
bulunan tugaym ilk komutanhglill bir Tfuk tuggenerali yapm1ljhr. 

38 2 Nisan 200l'de istanbul'da imzalanan anla~mayla kurulan BLAQ(SEAFOR'da, Tiirkiye ile 
birlikte Bulgaristan, Gfucistan, Romanya, Rusya ve Ukrayna yer almaktadlrlar. ilk dcinem 
komutanhglIu bir Tiirk iHniralin iistlendigi 13LACKSEAFOR'un, Karadmiz iilkeleri arasmda 
i~birligi ve diyalogu geli$tirmek, bOlgesel istikran ve iyi kom$uluk ili~kilerini gii<;lendirmek 
amaClyla, arama-kurtarma, insani yardlln, <;evre koruITIa, maym kar!?l tedbirleri ve liman ziya-
retleri insani boyutu iin planda (llan gorevlerde filen rol ahIk'lS1 ama,<;lannu~tIr. 

39 Ocak 1994 NATO Zirvesi'nde alman karar dogntltusunda, Haziran 1998'de faaliyete ge~en 
BiOEM, oncelikle Kafkasya, Orta Asya ve 13alkanlar'da yer alanlar olmak iizere, biiWn Bio 
illkelerinin (26'S1 NATO iiyesi, 20'si "ortak" iilke olmak fizere toplam 46 iilke) Bio progTaI11J 
paralelinde Mi'1,5terek C;:ah~llabilirlik Hedefleri'l1e ula~mak amaClyla egitim vermektedir. 
BiOEM'de 1998'den bUgiine kadar, 230 kur ve 8 seminer diizenlemniq ve bunlara 64 iilkeden 
6546 personel katI]ml~tIr. 13kz. http://www.bioem.tsk.mil.tr/anasayfa.htm (11 Agustos 2006). 
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Soguk sonrasmda, kolektif giivenlik anlayl~l, biiyiik olc;;iide 
etkisini yitirmi~tir. Tiirkiye'nin giivenlik politikasmda da kolektif anla
j'l~m yerini daha ulusal bir yakla~>1ma blrakmasl bi<;iminde bir donii-

soz konusu olmu~, bununla birlikte Tiirkiye, bu donemde de dl~ 
politikasmm Bah eksenli C;;izgisini siirdiirmii:;;tiir. Bu bagiamda da, ban
f,31 destekleme harekatlanna katllmaYl, Bah giivenlik sisteminin bir iiye
si ve parc;;asl olarak bir yiikiimliiliik olarak gormektedir. Bu donemde 

harekatlan ic;;inde aktif bir bic;;imde yer almasl, Tiirki-
Bahh kimligini peh;;tirdigi gibi, Soguk sonrasmda kuresel 

etkili olmu~tuL 

bulundurmakla, hem "Medeniyetler 
dii~medigini gostermif,3, hem de "BahlI" kimligini bir kez daha 

ispatlamlf,3tIr. 

DI§ Politikada Yeni Ugi Alanlart 

Soguk Sava~ sonraSl donemde, Turk dlf,3 politikasmda yeni ilgi aianian 
dogmu~tur. Tiirkiye, ban~l destekleme harekatlanna kahhml, bu yeni 
ilgi alanlannda etkili olabilmenin bir araCl olarak da gormektedir. Bu 
bOlgelerdeki Turk askeri varhgmm, Tiirkiye'nin bu bOlgelerle ili~ki1eri
ni geli~tirmede onemli bir i~levi olacagl dii§iiniilmektedir. 

Soguk Savaf,3 sonrasmda, ana <;izgisi degi~memekle birlikte, Tiirki
ye'nin dlf,3 politikasmdaki ilgi alanlan farkhla§ml§ ve geni§lemi§tir. Bu an
lamda, ozellikle Orta Asya'da Turk Cumhudyetleri, Balkanlar'da Arna
vutluk, Bosna-Hersek ve Makedonya bu ilgi alanl i<;edsinde yer almak
tadlrlar. Yine, Turkiye'nin gozlemci misyonlarmda yer alarak bulundugu 
Giircistan ve halen asker bulundurdugu Afganistan da, Tiirkiye'nin, So
guk sonrasl donemde ilgi gosterdigi tilkelerdir. Bu donemde, Giir
cistan'la ikili asked m§kiler geli§tiren Tiirkiye, Afganistan'la da, Cumhu
riyet'in ilk ylllarmdan itibaren var olan ili§kisini de canlandlrma flrsahm 
bulmu~tur.4o Genelkurmay Ba§kanl Orgeneral Hilmi Ozkok, bu durumu, 

4{) Tiirkiye. Afganistan'da asker bulundunnaya ba~ladlgl tarihten itibaren Afganistan ordusu
nun olU7umuna katkl saglayan TSK, ISAF'm komlltasl stiresince, 130 Afgan personele egi
tim vermi;;, bin 452 Afgan personeli devriye. yakIn koruma, idame ve banda konularmda 
egitilrni;;tir. Afganistan'da 20 ki~ilik Tfuk<;:e dershanesi ve laboratuan a<;;an TSK, 72 Afgan 
personeli yeti~tirmi~tir. MaYls 200S'ten itibaren, Afganistan askeri yargr sisteminin, Tfuk 
askeri yargr sisterni amek almarak yapllandmlmasl "ah~malarma ba~larum~hr. U1a~hrma, 
tahliye, egitim ve yardllll amaclyla gorevlendirilen ii<;; adet UH-60 (Skorsky) genel maksat 
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10 Mart 2005' de, Afganistan' a yapmlg oldugu ziyaret slrasmda, II Afganh 
gonullerde ylliardlr var olan "karde~ Turkiye" imajml 

gii~lendirmi~tir"41 bi<;iminde Hade etmi~tir. 

Olmak: Bir Tercih Nedeni 

Tiirkiye'nin son yirmi ylhm surekli teyakkuz halinde ge<;irmi~ ve terorle 
mucadele / dU1;'uk yogunlukiu <;ah~ma deneyimine sahip bir orduya sa
hip oimasl, tarh~maslz bi<;imde kendisini bolgesindeki en onemli askeri 
gu<;lerden biri haline getirmi~tir. Soguk Savaf? sonraSl donemde, ozellikle 
de 11 Eyli.il eylemleriyle birlikte giindeme gelen "asimetrik savaf?", Tur
kiye'nin ~ina oldugu bir kavramdlr. Turkiye, bu deneyimi nedeniyle, 
hem ozguven sahibi olarak ban~l destekleme harekatlanna kahhm konu
sunda istekli olmu~, hem de "tercih edilen" bir i.ilke olmu~tur. 

TarafslZ Bir Ulke Olmak 

Ban~l destekleme harekatlarmm en onemli ilkelerinden biri, <;ok at;)m
ml~ olmasma kar~m, halen ge<;erliligini koruyan, kahhmCllann tarafslz
hgl ilkesidir. Turkiye'nin, bu ilkenin korunmasl konusunda onemli bir 
misyonu oldugu du~uni.ilmektedir. Zira Turkiye, ornegin 1980-1988 
arasmdaki iran-Irak Sava~l'nda sahip oldugu tarafslzhk politikaSlyla, 
bu konudaki ciddiyetini gostermi~tir. Turkiye'nin <;okuluslu ban~ hare
katlarma kahhml, mudahale edilen olaym taraflannca genellikle olum
Iu kar~11anml~ ve/veya Turkiye hakkmda olumlu bir imaj edinilmesine 
neden olmu~tur. Bununla birlikte, Balkanlar'da oldugu gibi, bazl <;evre
lerce Tiirkiye'nin taraf oldugunu ileri siiriilmu~, ozellikie Turkiye'nin 
Miisliiman kimligi ele~tiri konusu olmu~tur. 

MiisWman Bir Ulke Olmak 

Tiirkiye'nin <;okuluslu ban~ harekatlanna kahhmmdaki nedenierden ve 
motive edici unsurlardan biri de, Musliiman bir i.ilke olmasldlr. Orne
gin, Fuller ve Lesser, Soguk Sava~ sonrasmda ger<;ekle~tirilen ve halen 
suren BM ban~ harekatlarmm <;ogunlugunun, bir Musluman ulkede ya 

helikopteri de, ISAF VII doneminde toplam 170 saat u<;u~ ger<;ek1e~tirilmi~tir. TSK tarafm
dan Afganistan Silahh Kuvvetleri'ne 1993-2004 ytllan arasmda u<; milyon 600 bin ABD do
lan tutarmda giyim yardnTIl yaptlmt~, Afganistan Genelkurmay Ba$karu'nm talepleri dog
ntltusunda, giyim, kU$am, silah, mi.ihimmat, telsiz, di.irbi.in ve ttbbi malzemeden olll~an 
yardtmlar da Mayts 2005'de Afganistan'a gonderilmi$tir. http://www.cnntllrk.com.tr/ 
TURKIYE/haber_detay.asp?PID=318&HID=1&haberID=11... (1 Eylill2005). 

41 http://www.tsk.mil.tr/bashalk/konusma_mesaj/2005/isafkarsilama_05082005.httll (1 Ey
lill2005). 
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(,;lkarlanm dogrudan ilgilendirdigi ve bu nedenle de, bti-
Mtislilman tilkelerin giictine asker "<Ale,""U 

talepleri on plana iddia etmi~lerdir Buradan ha-
de, Pakistan ve MISlf birlikte 

ve politik faktOrlerin aglrhkta oldugu durumlarda ba$fOlil 
son derece uygun olarak gormektedirler.42 Ger(,;ekten de, Tiirkiye'nin 
(,;okuluslu ban$ harekatlarma katlhmlannm hemen tam amI, MtisWman 

en azmdan taraflardan birinin Miisitiman cografyalarda soz ko
nusu olmaktadlr. Ttirkiye'nin Miisltiman kimligi, hem harekatlarda ter
dh edilen bir tilke olmasma neden oimakta, hem de bu harekatlann ba

onemli rol oynamaktadir. Daha dogrusu; harekatlarm ba$anSl 
Ttirkiye'nin tercih edilmesi s()z konusudur. BM'de soz sahibi olan 

Bald1 iilkelerin ozellikle de ABD'nin onctiltik ettigi ban~ harekatlan, 
zaman mtidahale edilen iilkelerin tepkisini (,;ekmektedir. Ttirkiye 

gibi bir tilkenin bu harekatlarda yer almasl ise, harekata onemli derece
de mC$ruiyet kazandlrmakta, en azmdan gosterilen tepkileri azaltmakta 

da azaltacagl dii$uniilmektedir. Ttirkiye'nin, ozellikle Somali, Bosna
Hersek, Kosova ve Afganistan'daki kahillulan degerlendirildiginde, bu 
durum daha a(,;lk ve somut olarak gortilebilmektedir. Buralarda ger(,;ek
le$tirilen harekatlann ba$ansmda, Ttirkiye'nin Miislilman kimliginin 
aC;:lk bir etkisi soz konusudur ve bu, ozellikle bolge halklanyla kurulan 
ileti$imde c;:ok onemli bir 1'01 oynamu;lhr. 

Sonue,;: 

Tiirkiye'nin ban$l destekleme harekatlarma kahhmmm, hem kendisi 
aC;:lsmdan, hem de uluslararasl diizeyde sonuc;:lan soz konusudur. 01'
negin, TSK'mn ISAF'a sagladlgl katklYl degerlendi1'en Genelkurmay 
Bar;;kam O1'gene1'al Hilmi Ozkok'iin saptamalanm genelle$tirmek miim
kiindiir. ISAF Harekatl'm, bi1'c;:ok baklmdan bi1' doniim noktasl ola1'ak 
niteleyen Ozkok'e gore, ilkin, TSK, bu harek<'Hla seferi nitelikteki bir ha
rekatl, NATO'daki miittefikleriyIe koordineli olarak plan1app icra etme 
yetenegini daha da geli$tirmi~tir. ikinci olarak, TSK'mn, (,;ok u1uslu bi1' 
ortamda plan yapma ve birlikte c;:ah$ma yeteneginin ula~hgl seviyenin 
yiiksekligi bir kez daha kamtlanml$hr. U<;;uncti olarak, Afganistan gibi, 
Turkiye'nin smlrlanmn <;;ok otesinde ve alt yapl olanaklarmm \ok klSlth 
oldugu bir ortamda TSK, ko10rdu seviyesindeki bir ha1'ekata liderlik 

------------------------
42 Graham E. Fuller ve Ian O. Lesser, Ku~clfllanlar: islam ve Ball'mn Jeopolitigi, c;ev. Ozden 

Ankan, istanbul, Sabah Kitaplan, 1996, s. 154. 
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etme gostererek, sahip oldugu lider kadronun ustiin nitelik-
tUm dunyaya g6stermi$ti1'. D61'duneu ola1'ak, bu harck~Hla, U<;iin

eu Kolordu, ilk ciddi uluslararasl s111av111dan ba~anyla <;lkml~, NA
TO'daki yiiksek dereeeli haz11'hk seviyesine sahip kolordular aras111daki 
se.:;kin yerini daha da peki~tirmi~tir. Son ola1'ak da, bu harekatta goste·· 
1'ilen yiiksek perfo1'mans, Tu1'kiye'yle birlikte go1'ev yapan iilkele1' dl
~111da dige1' baz1 ulkelerde de TSK unsurlanyla birlikte gorev yapma a1'
zusunu dogu1'mu~tu1'.43 

<;ok aske1'i/teknik olan bu sonu<;la1' dl:;nnda, ban:;l1 
destekleme ha1'ekltlarma kahhmmm sonu~lar 

Bunlann en onemlisi, Turkiye'nin politikada agu-hgml daha 
fazla hissettirmesi a<;lsmdan bir zemin bulmu~ olmasldl1'. Pakat buradan, 
harekatla1'a kahlan tum iilkelerin aym bi<;imde uluslararasl politikada et
kili hale geldigi ya da etkili olan iilkelerin ha1'ekatlarda yer aldlgl anI amI 
<;lkanlamaz. Zim, ozellikle BM baY1'agl altmdaki bang! destekleme hare
katlanna buyuk <;aph kahhmda bulunanIar, daha <;ok dunyamn en yok
suI ve/veya uluslararasl politikada aglrhgl olmayan iilkelerdir. 

Turkiyc'nin ban~l destekleme harekatlan i<;erisinde yer almas111111, 
bazl olumsuz sonu<;lar da dogurabileeegi soylenebilir. Bunlann belki de 
en onemlisi, bir "bolgesel pOliS"44 haline gelmektir. Turkiye'nin, ban~l 
destekleme harekatlannda <;ok fazla yer almasl, bir siire soma, kendisi
ni, ozellikle i<;inde bulundugu bolgede (Balkanlar--Kafkasya-Ortadogu 
ii<;geni) bir polis konumuna yol a<;masl olasldlr. 

Turkiye'nin ban~l destekleme harekltlanna ilgisini k1sa dc)nemde 
yitirmeyecegi ve kahhmlann111 siirecegi soylenebili1'. Zi1'a Turkiye, bu 
konuda isteklidir. Bu konudaki kara1'hgl, eski Genelkurmay Ba~kam 
Or general Hilmi Gzkok, yakm zamanda, "TSK, bugune kadar oldugu 
gibi bundan soma da, bolge ve dunya ban~ma katkl saglayacak her tiir
lU giri~imi ve terorizme kar~l miicadeleyi sahip oldugu tecrube ve biri
kimle desteklemeye devam edecekti1'''45 bi<;iminde Hade etmi~ti1'. Gte 
yandan, Tlirkiye bu konuda ulusla1'arasl taahhiitlerde de bulunmugtur. 

43 http://www.tskmil.t1./bashalk/konusma_mesaj/2005/isafkarsilam.dl5082005.htm 
(1 Eyliil 2(05). 

44 Ban~l destekleme harekatlanm, btl harekatlara katllan bolge illkeJerinin, bir siire sonra 
"bOlgesel polis" haline gelmeleri baglammda eJe~tiren bir goru$ olarak bkz. Michael Hirsh, 
"Calling All Regio-Cops: Peacekeeping's Hybrid Future", Foreign Affairs, Cilt 79, No.6, 9 
Kaslm-Arahk 2000, s. 2-8. 

45 Bkz. http://www.tskmil.tr/bashalk/konusma_mesaj/2005/isafkarsilama_05082005.htm 
(1 Eyliil 2005). 
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somaSl donemdeki geli~meler kar~lsmda BM, uluslararasl 
bir tehdit soz konusu oldugu takdirde, derhal ban~l 

harekiUt duzenleyebilme kapasitesine kavu~mak uzere, BM 
HaZlr Ban~ Gucu Duzenlemeleri Sistemi'nin (United Nations Standby 
Arrangements System) kurulmasml ongormu~ttir. Turkiye de, Mayls 

amlan sisteme bir tabur gorev kuvveti tahsis etmek suretiyle 
kahlacagml, Ocak 1999'da da, i<;i~leri Bakanhgl'nm da 100 ki~ilik bir 
gti<;;le amlan sisteme katklda bulunmaYl ongordugunii BM Yazmanh

bildirmi~tir. Tiirkiye, 14 Haziran 2000'de de, BM'yie bir "0rtak 
imzalayarak, BM HIZh Mudahale Sistemi'nin bir par<;asl 

Gucu'ne dahil olmu~tur.46 

Uluslararasl konjonkttir, Tiirkiye'nin barl~l destekleme harekatlanna 
kahhm konusunda duyarslZ ve <;ekingen kalmasma izin vermeyecek bir 
niteliktedir. Bu konjonkttirde Turkiye'nin barl~l destekleme harekatlarma 
kahlmasl, dl~ politikaslmn bir boyutu ve bir araCl olarak kabul edilmelidir. 

46 http://www.mfa.gov.tr/MP A_tr IDisPolitika IUluslararasiKuruluslarlaIhskiler IBMI 
(9 Agustos 2006). Tilrkiye, bu sisteme katIlan 33'ilncii illke olmu~tur. S6z konusu Ortak Ni
yet Beyam'mn onaylanmasma dair yasa, Bakanlar Kurulu'nun 6 $l1bat 2004 tarihli ve 
2004/6848 saylh karanyla onaylamlli~ ve 2 Mart 2004 tarihli Resmi Gazete'de yaymlanml~
hr. Dl$i~leri Bakam Abdullah Gi.il tarafmdan imzalanan onay belgesinin BM'ye 27 Mayls 
2004' de tevdi edilmesinin ardmdan, Ortak Niyet Beyam, Tiirkiye a<;lSmdan 29 Mart 2004' de 
yi.iri.irliige ginni~tir. Ti.irkiy(', imzalach(;lhu niyct bey;mtylil, BM ~arll ('sasldnn,l gii1'(" liM 
ban~ mis),llnl;mnaI4 ill::)() giin h;crisindc k()nu~ldndlnlfl1ak lizcrc Silahh KuyvcOcr'dcn VC' 

('mniyd tc~kilalmdan vaklaqlk bin pcrsondi 13M barJ~ misyonianna gi>ncicrmcyi taahhlit 
dmcktcdir. Bi.dik \'c pl'l'sol1cl giinderme karan, Tljrkiyl~'nin inisiyatifil1de b11111nmaktachr. 
BM'nin v<1ki gi.i<;: talepl.crinin ki1r~ili.1J1lp kar~ilanmamasl, her sderinde 'l'i.irk J'Hikiime!i'nin 
\1cr('((');i kararla belirleneccktir. Ibid. 
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of the most 
NATO, which realizes most of 

The number of activities or operations in which Turkey has partici
significantly risen in recent years. In the post-Cold War era, 
main characteristics of the Turkish policy is appeared 

to playing an active role in the international peace-support opera-
tions the international crises and conflicts. Although Turkey 
had its first experience in 1950 under the UN flag in Korea, it had ab
stained from peace support operations for a half century. After the Cold 
War, there is an increasing attention and contributions to peace support 

by Turkey. 

In this regard, Turkey has participated in peace support operations 
from Kosovo to Afghanistan, from Palestine to East Timor, from Bos
nia-Herzegovina to Georgia in very different regions of the world, in 
different types and levels (observation missions, UN operations, UN
led operations, civilian police missions). Besides, since 1988, Turkey 
have participated in six UN, two OSCE, one regional observation mis
sions and eleven UN (MlNUSTAH, MONUe, UNIOSIL, UNMIK, UN
MIL, UNMIS, UNMIT, UNOCI, UNOMIG) and NATO- led peace sup
port operations. As of July 2006, Turkey that participates in the nine out 
of 18 ongoing UN peace support operatiorts provides 170 personnel 
with five military observer, three soldiers and 162 police. Within these 
numbers, Turkey is the 47th of the countries who participates in peace 
support operations. 

There are some arguments in the Turkey's contribution to peace 
support operations. Turkey's first and most important reference is the 
principal called "peace at home, peace in the world." The motto, "peace 
at home, peace in the world", formulated by Atatiirk who is founder of 
the Republic of Turkey could be seen as one of the main principles of 
Turkish foreign policy. It has held true to this day and continues to 
command wide allegiance among Turkish political elite. The second is 
bound by the doctrine of pacta sund servanda. Turkey appreciates to 
contribution to peace support operations as an obligation of member
ship to international organizations. The third is the endeavor to express 
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Turkey's new in-
War era. had started to realize the 

tence of outside and Muslim population in 
and Central Asia and prospects that they could bring to Turkish foreign 
policy. At the same time, these are the regions in which Turkey have 

lLLlpGICC;U within the peace support operations. The seventh is Tur
in counterterrorism and low-density conflicts. The de

quality of military preparedness in peace support operations 
could be explanation for Turkey'S contribution. The eighth is Turkey's 
status as an impartial country. The ninth and lastly, Turkey's Muslim 
character is an important element, especially in Muslim countries. 

It should also be noted that Turkey's participation in peacekeeping 
operations has positive effects both at the domestic and international 
level. Due to Turkish Armed Forces' improvement in the field of mak
ing and implementing a coordinative plan and the high performance it 
has exercised, most countries are willing to cooperate with it. It could 
be argued that, in the short term, Turkey will not lessen its attention to 
peacekeeping operations and its participation will continue. 
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