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Önsöz

Sömürgecilik dönemlerinde büyük devletlerin başka ülkelerin 
içişlerine karışma, onların yönetimini kendi çıkarları doğrultusunda 
yönlendirme yolundaki politikalarının ve uygulamalarının ülkelerin 
egemenliklerini, bağımsızlıkları sağlamalarına engel olduğu, dünya-
nın acı gerçeklerinden biri. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sömürgeciliğin tasfiyesiyle birlik-
te bu uygulamaların son bulması ve bütün ülkelerin bağımsızlığına 
kavuşması beklenirken yeni sömürgecilik akımları bu umutları sol-
durdu. 

Son yıllarda uluslararası ilişkilerde yaşanan gelişmeler, özellik-
le Amerika’nın Irak’a müdahalesi, dış politikanın dayandığı temel il-
keler konusunda da akıllarda soru işaretleri oluşturdu. İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra kurulan Birleşmiş Milletler örgütünün dayandığı 
temel ilkelerin ne ölçüde geçerliliğini koruduğu konusunda kuşku-
lar ortaya çıktı.

Başta IMF olmak üzere bazı uluslararası ekonomik ve mali kuru-
luşların devletlerin ekonomi politikalarını denetim altına almaya yö-
nelik yaklaşımları da ülkelerin ekonomik bağımsızlıklarını tartışma-
ya açtı.

Bu siyasi ve ekonomik baskılara ve müdahalelere karşı devletler 
bir çıkış yolu arayışı içine girdiler.

Türkiye gibi, 20. yüzyılın başlarında tam bağımsızlık hedefiyle yo-
la çıkan ve bunu büyük başarıyla gerçekleştiren ülkeler bu geçmiş ba-
şarılarından bugünkü dünya koşullarında ders alabilir ve başka ülke-
lere de örnek olabilirler mi?

İşte bu kitapta dış baskılar ve onlara karşı direnme yolları dünya-
dan ve Türkiye’den örneklerle anlatılıyor.

Önsöz



çıkış yolu10

Kitabın hazırlanmasına değerli araştırmalarıyla katkıda bulunan 
çalışma arkadaşım Melek Sezgin’e, yardımlarını esirgemeyen Ayşen 
Özsoy ve Gaye Şendil’e şükranlarımı sunuyorum.

Eşim Nedret Öymen her zamanki gibi bana büyük destek verdi ve 
yardımcı oldu. Oğlum Burak ve kızım Başak’a katkıları için teşekkür 
borçluyum.

Bu kitap tam bağımsızlık ülküsünü benimseyenlere küçük bir kat-
kı sağlayabilirse ne mutlu.

Onur Öymen
Ankara, Şubat 2008 



Giriş 11

Giriş

“…Güç ve kuvvet, Türkiye’de ve Türkiye halkında olan gelişme 
cevherine, zehirli ve yakıcı bir sıvı katmıştır. Bunun etkisi altında ka-
larak, milletin, en çok da yöneticilerin zihinleri tamamen bozulmuş-
tur. Artık durumu düzeltmek, hayat bulmak, insan olmak için mutla-
ka Avrupa’dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa’nın emellerine uy-
gun yürütmek, bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi birtakım zihni-
yetler ortaya çıktı. 

“Oysa hangi istiklal vardır ki yabancıların nasihatleriyle, yaban-
cıların planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir. 
Tarihte, böyle bir olay yaratmaya kalkışanlar, zehirli sonuçlarla karşı-
laşmışlardır. İşte Türkiye de, bu yanlış zihniyetle sakat olan bazı yö-
neticiler yüzünden, her saat, her gün, her yüzyıl, biraz daha çok geri-
lemiş, daha çok düşmüştür.”

Bu sözler Kemal Atatürk’e aittir ve 6 Mart 1922 tarihinde yapı-
lan meclisin gizli toplantısında söylenmiştir. Atatürk’ün bu sözle-
riyle vermek istediği mesaj neydi? Öyle anlaşılıyor ki, daha Kurtuluş 
Savaşı devam ederken ülkedeki bazı siyasetçiler yabancı güçlerin et-
kisi altında kalarak çıkış yolunu, yabancıların tavsiyelerine göre ara-
mak, yani yabancıların yörüngesine girmekte görüyorlardı. Erzurum 
ve Sivas kongreleri sırasında Türkiye’nin içinde bulunduğu güç şart-
lardan kendi gücü ve iradesiyle kurtulamayacağını söyleyip Amerika 
Birleşik Devletleri’nin himayesine, mandasına girmesini önerenler 
olmuştu. Atatürk bu düşüncelere kuvvetle karşı çıkmış, ulusun ba-
ğımsızlığına ancak kendi gücü ve iradesiyle kavuşabileceği görüşü-
nü her vesileyle savunmuştu. Atatürk, savaşın sonuna doğru yalnız 
mandacılığa karşı çıkmakla kalmıyor, yukarıdaki güçlü ifadeleri kul-
lanarak tarihte hiçbir ülkenin yabancıların tavsiyeleriyle yükselmedi-

Giriş
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ğini söylüyor. Yani yabancıların başka ülkelere tavsiyelerde bulunur-
ken o ülkelerin kalkınmalarını, yükselmelerini değil, onların sırtın-
dan kendi çıkarlarını korumayı amaçladıklarını dile getiriyor. Ülke 
içinde cumhuriyetin değerlerini benimsemeyenlerden, hatta yanlış 
tutumlarıyla Kurtuluş Savaşı’nın yürütülmesine engel çıkaranlardan 
da şikâyetçidir. Atatürk 1922 yılında mecliste böyle haksız saldırılara 
uğradığında arkadaşlarına şöyle diyordu: “Kahramanı kadar gafili de 
haini de çok bir milletiz.”(1)

Atatürk’ün öncülüğünde kurulan Türkiye Cumhuriyeti dış bas-
kılara kapalıydı. O dönemde hiç kimse siyasi veya ekonomik bas-
kı yaparak Türkiye’yi yönlendirmeyi aklından geçiremezdi. Türkiye, 
çok zorunlu hallerde ve çok sınırlı ölçüde borç alıyor ve yabancıla-
rın, borçlandırma yöntemiyle Türkiye’yi sıkıştırmalarına izin vermi-
yordu.

Buna rağmen Atatürk’ün geleceğe yönelik kaygıları vardı. 1927 
yılında CHP kurultayında okuduğu Büyük Nutuk’un sonunda genç-
liğe hitabı yer alır. Orada Atatürk, geleceğe yönelik kaygılarını dile 
getiriyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde olanlar ile-
ride olamaz mı? Ülke yabancılar tarafından işgal edilemez mi? İleride 
devletin başına geçecek olanlar gaflet, delalet hatta hıyanet içinde 
olamazlar mı? Cumhuriyet tehlikeye düşemez mi? Yalnız bağımsızlı-
ğı korumak da yetmez, cumhuriyet de tehlikeye düşebilir. O zaman 
cumhuriyeti korumak için mücadele etmek gerekebilir. İşte bu koşul-
lar oluşursa gençler ülkeyi koruyacaklardır. Atatürk’ün mesajı budur.

Atatürk’ün bu kaygıları zaman içinde bir gerçek olarak karşımı-
za çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’ye en üst düzey-
de baskı yapan Amerika ve İngiltere, Türkiye’yi kendilerinden ya-
na savaşa sokmak için büyük çaba göstermişlerdir. Adana buluş-
masında Churchill, Kahire buluşmasında Churchill ve Roosevelt, 
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye tehdit sınırına yaklaşan baskı-
lar yapmışlardır. Ama Atatürk’ün en yakın arkadaşı İsmet İnönü 
bu baskıları göğüslemesini bilmiştir. Savaştan hemen sonra bu de-
fa Sovyetler Birliği Türkiye’nin doğu bölgelerinden toprak talebin-

(1) Alev Coşkun, Tarihi Unutmamak, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, 2006, s. 32.
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de bulunmuş ve Boğazlar üzerinde hak iddia etmeye kalkışmıştır. 
Ülkenin başında gene İsmet İnönü vardır. Türkiye bu baskılara da 
cesaretle direnmiştir.

Savaştan sonra koşullar değişmiştir, baskı yöntemleri değişmiştir. 
Türkiye’de de liderler değişmiştir. Baskı ve yönlendirme çabalarında 
siyasi yöntemlerin yanı sıra, öncelikle ekonomik ve mali yöntemler 
uygulanmaya başlamıştır. Yalnız Türkiye’ye değil, dünyanın pek çok 
yerinde uygulanan bu politikalar, ülkeleri büyük devletlerin çıkarları 
doğrultusunda hareket etmeye zorlamayı amaçlamaktadır.

Türkiye’nin ve bazı başka ülkelerin hızlı kalkınma amacıyla önem-
li miktarlarda borç almaya başlamaları dış baskılar için uygun bir or-
tam yaratmıştır. Ödeyemeyecekleri oranda borç alan ülkeler baskı-
yı davet etmektedir. Türkiye de 1950’den sonra yavaş yavaş bu yola 
girmiştir. Bu politikaların daha sonraki dönemlerde ne gibi sonuçlar 
verdiği ilerideki bölümlerde anlatılacak.

Zaman içinde tecrübeyle anlaşılmıştır ki, uluslararası ilişkilerde 
bütün ülkeler her şeyden önce kendi çıkarlarını gözetir ve başka ülke-
lere tavsiyelerde bulunurken, “Ne yapsak da o ülkelerin ilerlemesini 
sağlasak,” demezler, “Ne yapsak da bu ülkelerin sırtından kendi çıkar-
larımıza yarayacak avantajlar elde etsek?” diye düşünürler. 19. yüz-
yılın ortalarında görev yapmış olan İngiliz Başbakanlarından Lord 
Palmerston’un 1856 yılında söylediği şu sözü unutmak mümkün 
değildir: “İngiltere’nin ebedi dost ve düşmanları yoktur, değişmez 
menfaatleri vardır.” Ondan 150 yıl sonra Amerika’nın eski Dışişleri 
Bakanlarından Madeleine Albright’ın söyledikleri de daha farklı de-
ğildir. Albright, “Ülkemiz tehlikeler ve fırsatlar karşısında diğer ül-
keler gibi kendi çıkarlarını düşünerek hareket eder.” diyor.(2) Bu söz-
ler, uluslararası ilişkilerin gerçek yüzünü yansıtıyor. Kimsenin kimse-
ye sadece dostluk duyguları nedeniyle vereceği bir şey yoktur. O yüz-
den Atatürk’ün dediği gibi, başkalarının tavsiyeleriyle değil, kendi ka-
rarlarınızla hareket edeceksiniz.

(2) Madeleine Albright, The Mighty and Almighty: Reflections on America, God and 
World Affairs, HarperCollins, 2006, s. 31.
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İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda, diğer pek çok ülke-
ye olduğu gibi Türkiye’ye de yön vermek isteyen kuruluşlardan biri, 
Uluslararası Para Fonu (IMF) oldu. Aslında Türkiye’nin de üyesi ol-
duğu IMF, ekonomik ve mali açılardan zor duruma düşen, borçları-
nı ödeyemez hale gelen, yeni borç bulmakta da güçlük çeken ülkelere 
yardım etmeyi amaçlayan bir kuruluş olarak kuruldu. Daha doğrusu, 
İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra düzenlenen Bretton Woods 
Konferansı’nda bu amaçlar öngörülmüştü. IMF bir itfaiye gibi görev 
yapacaktı. Mali açıdan zor duruma düşen ülkelerdeki ekonomik yan-
gını söndürecek, sonra geri çekilecekti. Ama zaman içinde IMF bazı 
büyük devletler tarafından bir ekonomik, hatta siyasi baskı aracı gibi 
kullanılmaya başladı. IMF birçok ülkenin korkulu rüyası haline gel-
di. Gelişmiş ülkeler IMF’ye muhtaç olmamak için büyük özen göste-
riyorlar. İngiltere bir kere IMF’ye muhtaç olmuş, daha sonra bir da-
ha muhtaç olmamak için her türlü önlemi almıştı. Jacques Delors, 
Fransa’nın Maliye Bakanı olduğu dönemde, kendisinde aşırı ölçüde 
ödenek isteyen Bakanlara, “Siz Fransa’yı IMF’nin boyunduruğuna mı 
sokmak istiyorsunuz?” diyerek karşı çıkmıştı. 

Ülkeler IMF’den niçin bu kadar çekiniyorlar? Çünkü IMF yardı-
ma gelirken bir koşullar paketini de birlikte getiriyor. Bazılarının acı 
ilaç olarak da niteledikleri bu paketteki koşulları yerine getirmezseniz 
IMF’nin kredilerinden yararlanamıyorsunuz. Uluslararası finans ku-
ruluşları da hemen hemen daima IMF’nin işaretine göre hareket et-
tiklerinden mali açıdan yalnızlığa itiliyorsunuz ve büyük ekonomik 
krizlere sürükleniyorsunuz. IMF’nin dediklerini yaparsanız bir süre 
için dar boğazlardan kurtuluyorsunuz, enflasyon oranınızı düşürü-
yorsunuz, makro dengelerinizi düzene sokabiliyorsunuz ama bu re-
çetelerin ve ağır koşulların, çoğu zaman ülkenizin yatırım politikala-
rı, sosyal dengeleri ve en önemlisi bağımsız karar alma yeteneği üze-
rinde olumsuz etkileri oluyor. Bunun bedelini de geniş halk kitleleri 
ödüyor. Bu konuya, kitabın daha sonraki bölümlerinde daha ayrıntı-
lı olarak değinilecek.

Baskılarla ülkeleri yönlendirmek isteyen tek kuruluş IMF de-
ğil. Bugün Türkiye AB sürecinde de sürekli tavsiyelerle, dayatmalar-
la karşılaşıyor. Özellikle Avrupa Komisyonu raporlarında, Avrupa 
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Parlamentosu kararlarında çok kapsamlı ve çok ayrıntılı olarak 
Türkiye’nin neyi nasıl yapması gerektiği söyleniyor. Bu öneriler dik-
katle okunursa altındaki esas anlam ortaya çıkar: “Siz bu konularda 
hangi adımları atmanız gerektiğinin pek farkında değilsiniz, farkın-
da olsanız da bu adımları atmaya istekli değilsiniz. Eğer bizimle iyi 
geçinmek istiyorsanız bizim söylediklerimizi yapacaksınız, yoksa siz 
kaybedersiniz.” Türkiye’ye önerilenler sadece Avrupa Birliği’nin ku-
rallarını hatırlatma niteliğinde olsa bu anlayışla karşılanabilirdi. Ama 
bu kurallar, AB yasalarının dışına çıkılıp da başka hiçbir aday ülke-
den istenmeyen talepler olarak, üstelik bir baskı ve dayatma biçimin-
de Türkiye’nin karşısına çıkartılınca, karşımızdakilerin gerçek amaç-
larını, niyetlerini araştırmak zorunlu oluyor.

Bu gibi dayatmalar ilke olarak Türkiye’de AB üyeliğini destekle-
yenleri bile çoğu zaman tepkiye sevk ediyor. Onlar, kuraldışı ve ül-
kenin çıkarlarına aykırı zorlamalar ortaya çıktığı zaman Türkiye’nin 
hak ve çıkarlarını korumak için mücadele etmeyi, bunlara tepki gös-
termeyi ulusal bir görev sayıyorlar. Ne yazık ki, başka ülkelerde örneği 
pek sık görülmeyen ve kendilerini yabancıların, özellikle AB’nin söz-
cüsü sayanlar, dışarıdan gelen haksız taleplere tepki göstereceklerine 
Türkiye’de bu dayatmalarla mücadele edenleri boy hedefi yapıyor ve 
onları AB karşıtlığıyla suçluyorlar. 21. yüzyılın başlarında Türkiye’de 
ortaya çıkan bu durumu tarihçiler dikkatle not edecekler, kendi ülke-
sinin değil, ülke çıkarlarına aykırı olarak yabancıların sözcülüğünü 
yapanlar hakkında hükümlerini vereceklerdir.

Avrupa Birliği’ne üye olmak isteyen ülkeler, birliğin bütün koşul-
larını yerine getirmek zorundalar. Bu koşullar her aday için geçer-
li olan objektif kriterlerden ibaret olsa mesele yok. O durumda kimse 
buna itiraz etmez. Mademki, bir birliğe katılmak istiyorsunuz, sizden 
başka herkesin kabul ettiği kuralları siz de kabul edeceksiniz. Ama gö-
rülüyor ki, Türkiye’nin üyelik süreci söz konusu olduğunda çoğu za-
man 1993 yılında AB’nin Kopenhag Zirvesi’nde saptanmış bulunan 
kriterlerin ölçüsünü aşan bazı talepler ortaya çıkabiliyor. Türkiye’ye 
yönelik beklentileri, dayatmaları, zorlamaları daha çok bu çerçevede 
değerlendirmek gerekiyor. Lozan Antlaşması’nın çok ötesine geçen ve 
diğer AB ülkelerinden talep edilmemiş olan azınlıklarla ilgili bazı bek-
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lentiler, Dicle ve Fırat suları üzerindeki barajların ve sulama sitemle-
rinin uluslararası yönetime sokulmasını amaçlayan öneriler bu kap-
samda sayılabilir. 

Azınlıklar konusunda Türkiye’ye yapılan baskılar, dayatma-
lar özellikle dikkat çekiyor. Öyle anlaşılıyor ki, 19. yüzyıldan be-
ri Türkiye’deki bazı dini azınlıkları himayeleri altına almaya çalı-
şan ülkeler bu âdetlerinden vazgeçmiş değillerdir. Müslüman ol-
mayan azınlıkları Türkiye’deki kendi uzantıları olarak görüyorlar. 
Türk hükümetlerinin bir dış zorlama olmaksızın azınlıklar konusun-
da onların beklediği adımları atmayacağına inanıyorlar. Bu yüzden 
Türkiye’yi baskı altına almaya çalışıyorlar. O raporlardaki metinlere 
bakınca Sevr Antlaşması’nın 151. maddesini hatırlamamak mümkün 
değil. Ne diyordu bu madde? Aynen şöyle diyordu: 

“Başlıca Müttefik Kuvvetler, Milletler Cemiyeti Konseyi ile istişa-
re halinde, bu bölümde yer alan hükümlerin (yani azınlıklara ilişkin 
hususların) yerine getirilmesini teminat altına almak için hangi ön-
lemlerin gerekli olduğunu kararlaştıracaklardır. Türk Hükümeti iş-
bu anlaşma ile bu konuda alınabilecek bütün kararları kabul etmek-
tedir.” 

Yani Türkiye’nin azınlıklar konusunda ne yapacağını büyük ül-
keler saptayacak, Türkiye de bunları aynen uygulayacak. İşte Sevr 
Antlaşması’yla kabul ettirilmek istenen madde buydu. Sevr Antlaş-
ması’nı bir teslimiyet belgesi haline getiren maddelerden biri işte bu 
151. maddeydi.

Gerçi Sevr’i tarihin derinliklerine gömen Lozan Antlaşması da 
37- 44. maddelerinde azınlık haklarına ilişkin bazı hususlara deği-
niyordu ama Sevr Antlaşması’nın 151. maddesinde yer alan hükme 
benzer bir ifadeye Lozan’da yer verilmemişti. Türkiye Lozan’da ya-
bancı ülkelerin bu konuda Türkiye’ye tavsiyelerde bulunma hakkına 
sahip olmalarını kesinlikle kabul etmemişti.

Üstelik Lozan Antlaşması’nda Sevr’de yer almayan önemli bir hu-
sus daha var; o da 45. maddede ifade edilen karşılıklılık ilkesi. Yani 
Türkiye İstanbul’daki Rumlara hangi hakları tanırsa Yunanistan da 
Batı Trakya’daki Türklere aynı hakları tanıyacak. Sevr’de böyle bir 
hüküm yoktu. Sevr Antlaşması’nda Yunanistan’ın Batı Trakya’daki 
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Türkler hakkında Türkiye’ye herhangi bir taahhütte bulunduğuna 
dair ifade bulunmamaktaydı. Ancak Sevr’de Batı ülkeleri bu konu-
da Yunanistan’la ayrı bir antlaşma yapmışlardı ve bu ülkenin Türk 
ve Bulgar azınlıklarının haklarını koruma yükümlülüğünde olduğu-
nu kayda geçirmişlerdi. Daha sonra Lozan Antlaşması’nın XVI sayı-
lı ekinde bu antlaşmaya atıfta bulunulmuş ve Yunanistan’ın bu yü-
kümlülüğü bir kere daha vurgulanmıştı. Sonra ne oldu? Batı Trakya 
Türkleri’ne her alanda ağır baskılar yapılırken Yunanistan’a bu ant-
laşmayı hatırlatan oldu mu? Bu hiç duyulmadı. Üstelik Yunanistan’ın 
bu antlaşmayı sessizce iptal ettiği, yani tek taraflı bir girişimle bu yü-
kümlülükten kurtulduğu anlaşıldı.

Şimdi Avrupa Parlamentosu’nun, Avrupa Komisyonu’nun rapor-
larına ve bazı ülkelerin Türkiye’ye azınlıklar konusunda baskı yapma 
girişimlerine bakınca, Lozan’ın 45. maddesinin karşılıklılık ilkesinin 
bir tarafa bırakıldığı ve Sevr’de olduğu gibi sadece Türklerden belirli 
adımların atılmasının istendiği görülüyor. 

Lozan’da da azınlıklar konusunda Türkiye’den aşırı taleplerde bu-
lunanlar olmuştu ama onlar Türk heyetinden derhal gerekli tepki-
yi görmüşlerdi. Konferans sırasında İsmet Paşa’yı ziyaret eden Er-
menilerin temsilcisi Noradukyan Paşa Türkiye’deki Ermeniler için 
bir Ermeni yurdu istiyor ama İsmet Paşa bunu hemen reddediyor-
du. Ermeniler bir süre ısrar etmiş, hatta araya aracılar koymuş, bir 
İsviçreli profesörü İsmet Paşa’ya göndermiş ve baskı yapmaya çalış-
mışlardı. Ama İsmet Paşa’nın bu baskı girişimlerine cevabı çok açık 
ve net olmuştu: “Biz bir Kurtuluş Savaşı’ndan geliyoruz, çok büyük 
devletlerle baş ettik, siz bize hafif gelirsiniz. Bir daha benimle görüş-
mek isterseniz size randevu vermeyeceğim.” Ve İsviçreli profesör bir 
anda kendini kapının önünde bulmuştu.

İşte şimdi, Avrupa Birliği’nin ve Avrupa Parlamentosu’nun Tür-
kiye’yle ilgili bazı belgelerine, raporlarına, kararlarına bakıldığında 
Lozan Antlaşması’yla bağdaşmayan hükümler bulunduğu görülüyor. 
Örneğin, Lozan’da sadece Müslüman olmayan azınlıklardan söz edi-
lirken AB’nin bir dayatma üslubuyla kaleme alınan bazı raporlarında 
bazı Müslüman etnik gruplara da azınlık hakkı verilmesinin önerildi-
ği görülüyor. Bu baskıların sonucunda Lozan’ın kapsamını, çerçeve-






