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Türkiye, tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birisini yaşamaktadır. Ancak, millici güçlerin 
kararlı tavrı ve ulusumuzun sağduyusu sayesinde, bu sıkıntılar da aşılacaktır. Irak’taki 
gelişmeler bu açıdan son derece önemlidir.  
 
Irak’taki yönetimin anti-demokratik niteliği konusunda kuşku yoktur. Ancak, ABD’nin petrol 
çıkarları ve hesapları için, gerçekleri zorlayarak ve uluslararası hukuku çiğneyerek bir başka 
ülkeye pervasızca saldırması, kesinlikle karşı çıkılması gereken bir tavırdır. Türkiye, 
Birleşmiş Milletler kararı olmadan ve NATO’dan gerekli güvenceler verilmeden, ABD’nin 
yanında Irak’a karşı bir askeri operasyona katılmamalıdır. Vatan savunması için herşey göze 
alınır. Ancak, Ortadoğu’daki ABD çıkarları için dökülecek tek bir damla kanımız yoktur. 
 
Bu konuda rahatlatıcı bir durum, 1990-91 krizinden farklı olarak, emperyalist güçlerin kendi 
aralarında bölünmüş olmalarıdır. Bu durum, Türkiye’yi de bir parça rahatlatmaktadır. 1990-91 
krizinde Birleşmiş Milletler’den rahatça müdahale kararı çıkarılabilmiş, emperyalist güçler tam 
bir ittifak içinde Irak’a saldırabilmişlerdi. Bu dönemde Sovyetler Birliği çözülme sürecini 
yaşıyordu ve dünya ölçeğinde bir oyuncu olmaktan çıkmıştı. Türkiye, yine millici güçlerin ve 
halkımızın sağduyusu sayesinde, ABD’nin tüm baskılarına rağmen, Irak’la çatışmalarda 
doğrudan taraf olmamıştı.  
 
Bugün şartlar farklıdır. 1991 yılından sonra önemli değişiklikler yaşandı. 
 
1991 yılında Sovyet sisteminin çökmesinin ardından, Avrupa Birliği politikalarını yeniden 
biçimlendirdi ve “ben de varım” demeye başladı. Ancak, ekonomik gücüyle orantılı ortak bir 
dış politika ve savunma politikası oluşturamadı. Yine de, tutturabildiği yerlerde, ABD’nin 
karşısında bir güç olarak varlığını hissettirmeye çalıştı. Filistin - İsrail anlaşmazlığında, 
ABD’nin tavrı İsrail’in desteklenmesiyken, Avrupa Birliği farklı saf tuttu, Filistin’lileri savunur 
gözükmeyi tercih etti.  
 
Ancak günümüzdeki Irak krizinde önce emperyalist blok bölündü, sonra bir daha bölündü. 
ABD ile Avrupa Birliği, Irak konusunda farklı politikalar savunmaya başladı. Böyle olunca, 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden ve NATO’dan savaş yanlısı bir karar çıkarılması 
hemen hemen imkansızlaştı. Buna bağlı olarak da, Türkiye’nin durumu bir parça rahatladı.  
 
Türkiye, uluslararası ilişkilerde meşruiyete son derece dikkat eden bir devlet politikası 
izlediğinden, Irak’a saldırı konusunda, çıkması mümkün olmayan Birleşmiş Milletler veya 
NATO kararlarını isteyince, son derece meşru bir biçimde savaşın dışında kalabildi.  
 
Diğer taraftan, Avrupa Birliği’nin bölünmesi de Türkiye’nin işine yaradı. İngiltere, İtalya, 
Danimarka, İspanya, Portekiz ve üç aday ülke, ABD’nin saldırgan politikalarını destekleyen 
bir ortak metni imzaladılar. Böylece, Avrupa Birliği’nin ortak savunma ve dış politika cephesi 
tam bir çöküş yaşadı. Bu ise Kıbrıs konusunda Türkiye’yi bir parça rahatlattı. ABD karşısında 
bütünlüğünü bile koruyamayan Avrupa Birliği’nin Kıbrıs konusunda Türkiye’nin hukuki ve 
meşru taleplerine direnme gücü azaldı; Türkiye’nin haklılığı konusunda daha kararlı 
davranması kolaylaştı.  
 
Ayrıca, 1991 yılında uluslararası politikada önemli bir aktör olmayan Rusya Federasyonu, bu 
kez ağırlığını hissettirmeye başladı.  
 
Bu koşullarda, Türkiye’nin elindeki kozlar güçlendi ve Irak’taki işi biraz kolaylaştı. 
 



Türkiye, Misak-ı Milli sınırları içindeki Musul ve Kerkük’ü, İngilizlerle işbirliği içinde olan Şeyh 
Sait ayaklanması sürecinde kaybetmişti. Türkiye dış politikada mevcut sınırları korumayı 
temel alan bir çizgi izlemiştir. Ancak son yıllardaki gelişmeler, Musul ve Kerkük’teki 
Türkmenlerin haklarının korunmasında Türkiye’nin daha duyarlı davranmasının Türkiye’nin 
milli çıkarlarının gereği olduğunu ortaya koymaktadır.  
 
Türkiye açısından en önemli konu, Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması ve Irak’ın 
kuzeyinde bir Kürt devletinin kurulmasının önlenmesidir. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti 
topraklarında, Irak krizi bahanesiyle, Amerikan veya İngiliz askerlerinin konuşlandırılmasına 
da izin verilmemelidir. Soğuk Savaş’ın sona erdiği de hesaba katılarak, Türkiye Cumhuriyeti 
toprakları üzerindeki tüm yabancı üs ve tesislerin kapatılmasını ve yabancı askerlerin 
ülkemizden çıkmasını savunmak da, özellikle günümüzde, son derece önemlidir. ABD’nin 
Irak’tan sonra İran’a yönelik bir operasyon hazırlığı içinde olduğu yolunda söylentiler 
yayılmaktadır. ABD’nin Türkiye’deki üs ve tesislerini İran’a karşı bir saldırıda kullanması, 
Türkiye’nin komşularıyla ilişkilerinde onulmaz yaralar açacaktır.  
 
Emperyalizme karşı dünyanın ilk başarılı İstiklal Harbi’ni vermiş bir ulus olarak, gelişmekte 
olan ülkeleri sömürgeleştirme ve dünyayı yeniden paylaşma girişimleri karşısında, ülkelerin 
bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ulusun egemenliğini savunuyoruz. Demokrasi ve 
özgürlüklerin ancak bağımsızlık ve ulusal egemenlik temelinde yerleşebileceğini bildiğimiz 
için, Irak’ın bağımsızlığını ve ulusal egemenliğini tahrip ederek Irak’ta demokrasiyi ve 
özgürlükleri yerleştirme iddialarının tamamiyle gerçekdışı ve sahte olduğuna inanıyoruz. 
Irak’ta demokrasiyi yabancı bir güç, bağımsızlığı yok ederek getiremez. Irak’ta demokrasiyi, 
bağımsızlığı ve ulusal egemenliği herşeyin üstünde tutan Iraklılar getirecektir.   


