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Bugun dunyanm siyasi ve ekonomik iligkilerine bak~ld~gmda,
bolgesel
iligkilerin on plsnda oldugu dikkati qekmektedir. Bu iligkiler kurulurken once
siyasi iligkilere ag~rhkverildigi ve daha sonra ise ekonomik ve kulturel
iligkilerin on p l h a q~kmayabaglad~g~
dikkati qekmektedir. Buna en bariz
misal olarak bugunku Avrupa Birligini gosterebiliriz. Bilindigi gibi Avrupa
ulkeleri ikinci Dunya Savagl'n~takiben siyasi bak~mdanaralarmda anlagma
yoluna gitmigler ve daha sonra bu siyasi anlagmalar, onlar~ekonomik ve
kulturel ig birligine dogru goturmugtur. Bugun ise bu ig birligi art~konlar~bir
birlige ulagt~rm~g
gozukmektedir.' Buna benzer bir ig birligini bagta Amerika
olmak uzere Kanada ve Meksika'nm bir araya gelerek kurdugu NAFTA (Nort
American Free Trade Agreement) ad11 kurulugta gormek mumkundur. Ayn~
gekilde bugun bagta Japonya olmak uzere Uzak Dogu ulkelerinin bir araya
gelerek kurduklar~ Asya Pasifik Ulkeleri Ekonomik 19 Birligi (Asia Pacific
Economic Cooperation - APEC)ne de igaret etmek I5zrmd1r.
Bu orneklerden anlag~lacag~
uzere dunya ulkelerinin ozellikle XX.
yuzy~ldanitibaren bir ig birligine giderken, daha qok bolgesel iligkilere onem
verdikleri ve kurulan iligkilerin temelde bolgesel bir ozellik gosterdigi
gorulmektedir. Bu durum ulkeler arasmda siyasi ve ekonomik bak~mdan
bolgesel iligkilerin ne kadar onemli oldugunu gostermesi bak~mmdandikkate
degerdir.
Bu bolgesel siyasi ve ekonomik iligkilere bak~ld~gmda,
o donemdeki
liderlerin veya siyasi kadrolarm uzak gorug1u1ugunun olduk~a onemli
oldugunu belirtmek icap etmektedir. Nitekim Turkiye Cumhuriyeti'nin
Kurtulug Mucadelesi'nin ad1 olan Milli Mucadele esnasmda2 ve sonrasmda
bu mucadelenin lideri olan ATATURK'un d ~ gsiyasetine de bak~ldlgmdabu
ozellikleri gormek mumkundiir. Turkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan
Mustafa Kemal ATATURK, omrunun buyuk bir k ~ s m ~askeri
n ~ cephelerde
geqirmig bir lider idi. Ancak o, cephelerde bulundugu esnada dahi, bolgesel
ig birligine gitmenin, ulkesi ile komgu devletlerin menfaatine olacagma
Bu yazr, Krrgrz - Rus Slav hiversitesinin Turkoloji Merkezi tarafrndan 21 Nisan 2003 tarihinde
duzenlenen "Turetskaya Respublika: Zna~imryeEpizodu Obgestvenno-Politi~eskoyistorii" ad11
panele "Osobennosti Bnegney Politiki Ataturka v Otnogenii Sosednih Stran" baglrgr ile sunulan
RusGa tebligin Turk~esidir.
Krrgrzistan-Turkiye Manas Universitesi.
Avrupa Birligi uzerine pek ~ o aragtrrma
k
ve incelemenin yaprldrgr dikkati ~ekmektedir.Bu
birligin siyasi, ekonomik gartlarr ve hedefleri hakkrnda bazr gene1 degerlendirmeler i ~ i nbk.
Stephen George; Politics and Policy in the Europen Union, Oxford University Pres, 1997.
Milli Mucadele'nin safhalarr hakkrnda giiphesiz yegdne kaynagrn Atatijrk'ijn Nutuk ad11 eseri
tegkil etmektedir. (1-11, Ankara, 1962, 111, istanbul, 1973.) Bu mucadelenin kronolojik safhalarr
hakkrnda ayrrca bk. Gotthard Jaeschke; Turk Kurtulug Savagr Kronolojisi (30 Ekim 1918 - 11
Ekim 1922). Ankara, 1970.
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inanmakta idi. 0 donemin gartlar~i~erisinde,bu ig birliginin ve bu konudaki
tegebbuslerin daha ~ o ksiyasi ve askeri ag~rllkta oldugunu belirtmek
I&z~md~r.
Bu gekilde yakln bolge ulkeleri arasmda siyasi ve askeri ig birligi
sagland~k~a
ve bu konudaki iligkiler arttlk~abuna paralel olarak ekonomik ve
kulturel iligkilerin geligecegi tabiidir.
Nitekim tarihi sureg i~erisinde100 YII (1339 - 1453) ve 30 YII (1618 1648) Savaglar~ adryla bilinen savaglarda3 ve hatta Birinci Dunya Savag~
(1914 - 1918) ve ikinci Dunya Savag~(1939 - 1945) esnasmda bloklagan ve
birbirleriyle savagan Avrupa ulkeleri, savag sonrasmda once aralarmda
siyasi ve askeri konularda antla~mayoluna gitmiglerdir. Bu bloklagmalar
neticesinde dogu - bat1 z~ddiyetininaqk bir gekilde ortaya qkmas~,bat1
ulkeleri arasrndaki eski dugmanl~klar~n
bir tarafa blrak~lmas~nda
ve eski
rakiplerin birbirlerine daha fazla yaklagmas~nda onemli bir rol oynad~.
Boylece birbirine yakm ulkeler arasmda ekonomik ve kulturel iligkiler on
plina qkmaya baglam~gt~r.
Avrupa Ekonomik Birliginin de boyle bir iligkiler
siireci i~erisindedogmaya baglad~glbelirtilmelidir.
Bu hususlara paralel olarak, daha Anadolu'da Milli Mucadele devam
ederken 2 Arallk 1920'de Ermeni Hukirmeti ile Gumru ad~ylabilinen bir
antlagma yap~lm~g
ve boylece Turkiye'nin kuzeydogu s ~ n ~ r l tespit
a r ~ edilmigti.
Bunun yanmda bir komgusu olmamakla beraber, dogulu devletlar iqinde ilk
ve yakm iligkiler Afganistan ile kurulmugtur. iki devlet arasmda 1 Mart
1921'de bir ahitname (sozlegme) imzalanm~gve bu sozlegme ile her iki
ulkenin, aralarlndaki kulturel ve manevi baglar~surdurecekleri, birbirlerinin
b a g ~ m s ~ z l ~ gsaygl
~ n a gosterecekleri ve dogu uluslar~n~n
yonetim bi~imlerini
belirlemede ozgur olduklar~vurgulanmlgtr.
Bunu takiben o donemlerde ATATiJRK'un bolgesel ig birligine gittigi
ve anlagma yapt~gl ulkelerin en onemlisi guphesiz Rusya idi. 16 Mart
1921'de "Turkiye - Sovyet Rusya Dostluk ve Karde~likant lag mas^" ad1 ile
yapdan bu anlagmanln en onemli ozelligi, her iki taraftan birinin tan~mad~gl
devletler arasl bir anlagmay1 digerinin de tan~mayacakolmasl ve Karadeniz
ile Bogazlarm uluslararasl ticarete aqlmas~ i ~ i naralarmda bir anlagma
zemini aramaya baglamlg olmalar~d~r.
Bu anlagma ile Rusya yeni Turk
Devleti'nin milli s ~ n l r l a r ~tan~m~g,
n~
aynl zamanda Rusya ile olan kuzey ve
dogu s~n~rlarl
kesin hatlar~ylabelirlenmigtir. Boylece bu antlagma ile Turkiye
ve Sovyet Rusya arasmda dayan~gma,dostluk ve ig birligi donemi baglam~g
oluyordu.
Rusya ile yap~lanbu antlagmadan sonra Turkiye Cumhuriyeti'ni en
~ o kugragt~ranve zorlayan Musul mese~esinde,~
ingiltere'nin ve Milletler
Cemiyetinin tutumu, Turkiye'yi Sovyetler Birligi'ne; Avrupa devletleri
arasmda meydana gelen bloklagmalar da Sovyetler Birligi'ni Turkiye'ye daha
Avrupa ulkelerinin Olta Gaglardan itibaren siyasi ili~kileri hakk~ndaki ozlu bilgi ve
degerlendirmeler i ~ i nbk. Kemal Beydilli; "Avrupa", Diyanet islam Ansiklopedisi, c. IV, s. 135-151.
M U S Umeselesi
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ile ilgili bk. Mim Kemal Oke; Kerkuk - Musul Dosyasl, istanbul, 1991.
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~ o yaklagt~rm~gt~.
k
Bunun sonucunda da 17 Arahk 1925'te Paris'te "Turkiye
Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birlitji arasmda Dostluk ve
Tarafs~zhkant lag mas^" imzaland~.iki tarafm qlkarlarl goz onunde tutularak
yapdan bu antlagmadan sonra, Turkiye ile Sovyetler Birligi arasmda siyasi
ve ekonomik iligkiler daha da geligme yoluna girmigtir.
Bu durumun bir sonucu olarak iki ulke arasmdaki ekonomik iligkilerin
geligtirilmesi iqin baglat~langorugmeler sonunda 11 Mart 1927'de Ankara'da
"Ticaret ve Seyrisefain Antlagmas~"imzalanm~gt~r.
Bu antlagmayla iki ulke
arasmdaki ticaret hacminde bir artma meydana gelmigtir. Bunun yanslmasl
olarak ise iki devlet, uluslararas~iligkiler alanmda birbirlerini desteklemeye
devam etmiglerdir.
Turkiye ile Sovyetler Birligi arasmdaki siyasi iligkiler, 1928'den
itibaren, uluslararas~geligmelere gore yon almaya baglam~gt~r.
27 Agustos
1928'de sald~r~
savaglnl yasaklayan Kellogg Pakt1 imzalanmca, Turkiye ve
Sovyetler, o gunun gergin ortammda
Sovyetler Birligi de buna kat~lm~glard~r.
bu konuda daha da ileri giderek, paktm Dogu Avrupa ijlkeleri arasmda da bir
an once yururluge girmesini saglamak amac~yla 9 Subat 1929'da
Moskova'da Polonya, Romanya, Letonya ve Estonya ile Litvinof Protokolu'nu
imzalam~glard~r.Bu protokole 1 Nisan 1929'da Turkiye de kat~lm~at~r.
Turkiye'nin bu protokole kathnas~, Turkiye ile Sovyetler'in daha da
yak~nlagmas~n~
satjlam~gt~r.~
Turkiye'nin ATAT~JRKdoneminde Rusya ile y a p t ~ gbu
~ bolgesel ig
birligini, diger komgu ulkelerle de yapmaya ozen gosterdigi gorulmektedir.
Bu cumleden olarak Turkiye ile iran araslnda, slnrr bolgelerinde guvenligin
saglanmas~ve olaylarm onlenmesini amaqlayan bir "Guvenlik ve Dostluk
Antlagmasf, 22 Nisan 1926'da imzalanm~gtlr.Daha sonra 23 Ocak 1932'de
Tahran'da "Turk - iran S m r Hattmm Tayini" imzalanarak, Turkiye - [ran slnlr
meselesi kesin gekilde ~ozumlenmigtir.Sm~rmeselesinin halledilmesinden
sonra, Turkiye - iran iligkileri olumlu yonde geligmeye baglam~gt~r.
Bunun
uzerine iki ulke aras~nda5 Kas~m1932'de Ankara'da "Dostluk ant lag mas^"
ve yine aynl gun "Turkiye ile iran arasmda Guvenlik, Tarafs~zhkve Ekonomik
i~ Birligi ant lag mas^" imzalanm~gt~r.
Bu tarihlerden itibaren Turkiye - iran
iligkileri k a r g ~ l ~dostluk
kl~
anlayrg~iqine girmigtir.
Bu arada daha once bir sozlegme imzalan~lanAfganistan ile 25 May~s
1928'de Turk ve Afgan Dostluk ve ig Birligi ant lag mas^ imzalanm~gve
boylece iki ulke arasmdaki siyasi ve kulturel yakmlagmaiar bir geligme
gostermigtir.
Milli Mucadele donemi Turk - Sovyet iligkileri hakkmda gene1 olarak bk. Stefanos Yerasimos;
Turk - Sovyet hgkileri, Ekim Devrimi'nden Milli Mucadele'ye, istanbul, 1979. Milli Mucadele
esnasrnda ve sonrasrnda Rusya ile yaprlan sozlegmeler veya antlagmalarrn metinleri b i r ~ o k
aragtrrmada yer almaktadrr. Mesels bk. Ismail Soysal; Turkiye'nin Siyasal Antlagmalarr, 1 (1920
- 1945), Ankara, 1983, s.32-38, 264-272. Rifat U~arol;Siyasi Tarih (1789 - 1999). ktanbul
2000, S.565-567.
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Bunu takip eden y~llardaitalya'nm Orta Dogu'daki istek ve arzular~n~
aq~kqaortaya koyrnas~,Turkiye'nin dogusunda yer alan korngu ulkelerle
yakm iligkilerde bulunrnasma sebep olrnug ve 1937'de lrak ile, 7 Nisan
1937'de M~srrile bir dostluk ant lag mas^ imzalanm~gtlr.Bu arada italya'nm
Habegistan'a sald~rmas~
ile, bolgesel ig birligine ve dayan~gmayadaha da
onem verilmig ve Turkiye, Irak, iran ve Afganistan arasmda Tahran'da
Sadabad Pakt1 ad~ylabir saldrrmazl~kantlagrnas~imzalam~gtlr.~
Turkiye, ATATURK doneminde dogu ve kuzey komgular~ylayakm bir
bolgesel ig birligine girerken, bat1 ile iligkilerine de her zaman onem vermigtir.
Bu arnaqla Balkan devletleri ile uzun sureden beri kesilrnig olan iligkilerini
yeniden kurmak iqin, ikili dostluk antlagmalar~yapmrgt~r.Bunlar: Ankara'da
15 Aral~k 1923'te Arnavutluk, 18 Ekim 1925'te Bulgaristan ve 28 Ekirn
1925'te Yugoslavya ve 1930'da Yunanistan ile irnzalanan dostluk
antlagmalar~idi. Boylece Turkiye'nin yapt~g~
bu ikili anlagmalarla Turkiye
arac~llg~
ile beg balkan devleti dolay11olarak anlagm~goluyordu. Daha sonra
Balkanlar'da surekli bar191saglamak amac~yla9 Subat 1934'te Turkiye,
Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya arasmda Balkan Antant~kuru~mugtur.~
Buna gore katdan bu devletler Balkan s~n~rlar~nm
guvenligini k a r g ~ l ~olarak
kl~
garanti ediyorlardl.
Turkiye, Balkan Antant~ ile Balkanlar'daki statukonun, dolay~s~yla
bar~glnkorunrnasrna yard~rnc~,
aynl zamanda Balkan devletleri dyndan
gelebilecek tehlikelere kary bir engel koymug oluyordu. ATAT~JRK, bu
antantm kurulrnasmdan sonra daima bunun guqlenrnesi iqin qahgm~gve bu
konuda duguncelerini qegitli vesilelerle aq~klam~gt~r.
Ayn~ zarnanda bu
antlagrnaya girrnernig olan diger Balkan devletlerine telkinlerde bulunmugtur.
Bu s~ralardaYunan Bagvekili Venizelos, Turk - Yunan iligkilerinde ve Yakm
Dogu'da bar~gmsaglanrnasmdaki buyuk qaba ve katkllarmdan dolay~Gazi
Mustafa Kemal ATATURK'ii Nobel Bang Odulu iqin aday gosterrnigtir.
Balkan Antantha kat~lan ulkeler, kurulugundan itibaren qegitli
alanlarda rnugterek hareket etmiglerdir. Nitekim, 1935'te italya'nm
Habegistan'a sald~rrnas~uzerine, Milletler Cerniyetinin a l d ~ g zorlay~cr
~
ekonomik onlemlere, antanta iiye dort ulke birlikte katllm~gt~r.
1936 Montreux
Konferansl'nda8 Bogazlar statusunun Turkiye lehine degigtirilmesinde,
Antant uyeleri aynl dayan~gmapolitikas~n~
izlerniglerdir.
ATATURK'U~
gerek Milli Mucadele esnasrnda gerekse Milli Mucadele
sonrasmda yakm bolge ulkeleriyle ig birligine giderken, onernli baa temel
hususlarl goz onunde bulundurdugu gorulmektedir. Bunlardan en bagta

Soysal; s.582-587.

' a.g.e.; s.447-463. Balkan Antantr

hakkinda ayrrca bk. Cumhuriyet'in Ilk On YiIi ve Balkan
Pakti; Drgigleri Bakanligi Yayinlari,Ankara, 1973.
BU konferans Isvi~re'ninMontreux gehrinde toplandigr ;Gin bu adla antlagma imzalanmigtir.
Montreux Bogazlar Konferansi ve antlagma metni hakkinda genig bilgi i ~ i nbk. Montreux
Bdazlar Konferansi - Tutanaklar Belgeler; Gev. Seha L. Meray - Osman Olcay, Ankara, 1976.
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geleni doguda veya bat~da,once o ulkelerle bire bir anlagma yapt~ktanve
aradaki ili9kilerin slcak bir atmosfer iqine girmesinden sonra ulkelerin hepsi
ile birlikte bir antlagma yapmak yoluna gitmesidir. 0 donem i~indehatta
bugun de dugunuldugunde, bunun en akilc~ siyaset ve ileri gorugluluk
oldugunu soylememiz 18z1mdir. ATATiJRK, once baglang~~ta
birbirleriyle
problemleri olan komgu ulkelerin hepsini bir araya getirmenin ~ o kg u ~
olacagin~biliyordu. Bunun iqin once ulkelerle bire bir anlagma yap~lmak
yoluna gidilmesini ve sonra o ulkelerin tamamlnm bir araya getirilmesini
saglam~gt~r.
Bunu ATATURK'un yakm bolge komgular~ylailigkilerinin en
temel ozelligi olarak soyleyebiliriz. Bugun dunyanin en hareketli ve kariyk
yerlerinin Orta Dogu ve Balkanlar oldugu dugunulecek olursa, ATATURK'U~
temellerini a t t ~ gbolgesel
~
ig birliginin ne kadar onemli oldugu daha iyi
anlayhr. Ancak ATATiJRK yakm bolge ulkeleri ve diger ulkeler arasmda
bar~.ynsaghkli ve surekli olabilmesi i ~ i onemli
n
bir hususa igaret etmigtir: 0
da uluslar~tegkil eden toplumlarm her kesiminin refah seviyesini yukseltecek
milletter arasr tedbirlerin alrnmas~ yanmda, onlarm kin, dugmanhk ve
aggozlulukten uzaklagacak gekilde egitilmesini saglamakti. Onun boyle bir
duguncede olmas~, "Yurtta sulh, cihanda sulh." prensibinin nasil
uygulanacag~nmda bir modelini bize vermektedir.
Bu cumleden olarak Turkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbagkanl
Turgut Cizal'in 1990 yilinda temellerini attig~bagta Rusya ve Turkiye olmak
uzere Karadeniz'e komgu olan 11 civarinda ulkenin katild~g~
ve guphesiz
bolge ulkelerinin siyasi iligkilerinin ve refah seviyesinin yukseltilmesine
onemli katkw olacak olan "Karadeniz Ekonomik ig Birligi ( ~ ~ i ) ndaha
i n ~da
ileri goturiilmesi icap etmektedir.

Karadeniz Ekonomik 1s Birligi hakkinda bk. Sukru Elekdag; "Karadeniz Ekonomik
Yeni Dunya Duzeni ve Turkiye, istanbul, 1992, s. 204 vd.
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Birligi",

