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11 EYLÜL SALDIRILARI SONRASI ABD DIŞ POLİTİKASI VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 

1 Mart, 2003 Tezkeresi 

Amerika Birleşik Devleti 11 Eylül Saldırıları sonrası Irak işgalinde kendine müttefik arıyordu ve o yüzden 
Türkiye’yi yanına çekmeye çalışıyordu. Amerika bir taraftan Ankara’nın askeri Tezkeresini bir an önce 
çıkarması için baskı uygularken diğer taraftan da iki ülke heyetlerinin yaptığı uzlaşma görüşmelerinde 
Türkiye’nin taleplerini kabul etmekten kaçınıyordu. İki ülke arasında müzakereler üç farklı konuda 
yürütülmüş olsa da askeri bir müdahalenin var olması, askeri müzakereleri önemli kılmıştır. Bu anlamda 
askeri müzakereler ABD’nin talepleri şu hususlarda şekillenmiştir: Irak operasyonunda Kuzey cephesinin 
açılması doğrultusunda ABD, Türkiye’den ABD ve koalisyon güçlerine Türk topraklarının hava sahasını ve 
deniz yollarını kullanmada tam bir yararlanma ve üst uçuş hakkı tanınmasını istemiştir. Bu doğrultuda 
yüksek sayıda askerin Türk topraklarında sürekli olarak kalmasını, Türkiye’deki çeşitli havaalanları ve liman- 
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ların kullanılması ve Amerikan uçaklarının Türk topraklarına konuşlandırılması, Irak’ta keşif faaliyetlerine 
başlanması ve Türkiye’de kalacakları bölgelerde inşaat faaliyetlerine başlanması koşulsuz şartlar arasına 
girmişti. Aynı zamanda Amerika, Türkiye’ye gelecek askerin tatbikatları için öngörülen düzenlemelerin 
uygulanması gibi taleplerde bulunmuştur. TSK’nin Kuzey Irak’tan uzakta tutulması ve rolünün savaş 
esnasında göç ederek Türkiye’ye gelecek mültecilere Türk toprakları içinde insani yardımla sınırlandırılması 
ve Kuzey Irak’taki Kürt grupların askeri ihtiyaçlarını Türkiye üzerinden sağlanması ve bu hususta Türkiye’nin 
kayıtsız kalması gibi taleplerde bulunmuşlardı.  

 

Müzakere süresince iki taraf arasında gerek askeri gerek siyasi gerekse hukuki ve teknik konularda çok ciddi 
düşünce ayrılıkları meydana gelmiştir. Özellikle TSK’nin Kuzey Irak’a girmesi, buradaki görev alanı, görevini 
yerine getirirken meydana gelebilecek muhtemel çatışmalar, PKK sorunu, bölgede etkin durumda bulunan 
Barzani ve Talabani gruplarının gereğinden fazla desteklenmesi, Musul ve Kerkük vilayetleri başta olmak 
üzere Türkmenlerin durumu ve güvenliği harekat süresince Türkiye’nin etkinliği, Türkiye’deki Amerikan 
birliklerinin statüsü ve Türk yasalarının üstünlüğü vb. konularda iki taraf arasında amaç ve düşünce 
farklılıkları ortaya çıkmıştır. Amerika, Irak’a yönelik olarak gerçekleştireceği askeri operasyonda Türkiye’nin 
Kuzey Irak’a girmesini kesinlikle istememiştir çünkü Amerika’nın askeri planlarında Kuzey Irak’taki Kürt 
gruplara önemli görevler yüklenmiştir. Gerek Barzani gerekse Talabani güçleri Amerika’nın Irak’taki en 
büyük destekçisiydi. Sözün kısası Kürt gruplar ABD’nin stratejik müttefikiydi. ABD, Kürt grupların isteği 
doğrultusunda Türk askerinin Irak’a girmesini istememiştir. Aynı zamanda Kuzey Irak’taki Kürt 69 liderlerin 
yaptıkları açıklamaları Türk askerinin Irak topraklarında istenmediğini açıkça ortaya koymaktadır. ABD, Irak 
operasyonunda, Kuzey Irak’ta bulunan Kürt gruplardan önemli ölçüde yararlanmak istemiştir. Lakin 
bölgedeki Kürtlerin haddinden fazla güçlendirilmesi ve gelecekte Türkiye aleyhinde faaliyette bulunabile-
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cekleri gerçeği ve aynı zamanda Barzani ve Talabani güçlerine verilecek silahların terör örgütü PKK’nın eline 
geçebilme olasılığı Türkiye’nin bu konuda tedbirli davranmasını gerektirmiştir.  

Türkiye,  ABD’nin Kürtlere sağlayacağı yardımların bilgisi dâhilinde ve iki ülke arasında bilgi alışverişi 
şeklinde olmasını istemiş ve bu konuda önlemler almaya çalışmıştır. Türkiye özellikle Kürtlere dağıtılacak 
silahların savaş sonrası toplatılması konusunda duyarlılığını dile getirmiş ve bu konuda gerekli önlemlerin 
alınması konusunda ısrarcı davranmıştır. ABD, Kürt gruplara dağıtılacak silahların toplanma yöntemi ve 
zamanıyla ilgili olarak Türkiye’nin isteklerini karşılamak istememiş, bu konudaki taleplere operasyonun 
nasıl gelişeceğini ve ne zaman biteceğini bilmediğimiz için kesin bir şey söyleyemiyoruz diyerek 
geçiştirmeye çalışmıştır. Türk yetkililerin ödün vermeyen tutumlarını sürdürmeleri sonucunda Kürtlere silah 
dağıtılması ve silahların toplatılması hususunda Türkiye’nin istekleri kabul edilmiştir.  

Türkiye, Irak savaşı sonrası Kürt statüsünün otonom hale gelmesinden ve kendi topraklarında yaşayan 
Kürtleri teşvik edecek bir Kürt devleti kurulması aşamasına ulaşmasından kaygı duymakta ve bunu 
engellemek istemekteydi. Müzakerelerde de Kürtlerin, Irak Devleti’nden ayrılma arzularının önünü kesmeye 
yönelik çabalarda bulunulmuştur. Türk askerinin, Kuzey Irak’a girmek istemesinin sebeplerden biri de göç 
sorununu engellemektir. 1990 yılında yaşanan, Kürt mültecilerin Türkiye’ye girmesiyle yaşanan sıkıntıyı 
yaşamak istemiyordu. Türkiye’deki göçün, Türkiye’de değil sınır ötesinde durdurulması için Kuzey Irak’a 
geçme iradesi oluşmuştur. Türkiye’ye yönelebilecek göç dalgasına karşı önlem almak ve güvenliği sağlamak 
üzere Kuzey Irak’a girecek olan TSK hazırlıklarını neredeyse tamamlamıştır. Lakin başta Kuzey Irak’taki Kürt 
gruplar olmak üzere çeşitli kesimler Türkiye’nin Irak’a göçü önlemek için değil de savaşmak için gireceği 
gibi düşünceler olsa da Türk askeri Irak’ta göçü önlemek için görev yapacaktı. Türkiye’nin göçe yönelik 
duyarlılığını ABD tarafından tam anlamıyla anlaşılmamış ve bu sorunun çözümlenmemesi müzakerelerde 
birtakım sıkıntılara yol açmıştır. 

Türkiye ekonomisi uzun dönemler kırılgan bir yapı içerisindeydi. Devletin dış borçları oldukça yüksekti ve 
ekonomi kurgusal haberlere karşı oldukça duyarlıydı. Irak operasyonuna ilişkin yapılan müzakere sürecinde, 
Türk basını ekonominin hassas yapısına dikkat çekmekteydi. Söz konusu yıllarda Türk girişimcisinin Irak’ta 
milyar dolarlarla ifade edilen yatırımları bulunmaktaydı. Ayrıca savaş esnasında Türkiye ile Irak arasında 
ticareti sağlayan gümrük kapılarının (Çukurca-Üzümlü, Şemdinli-Derecik) kapanmaları söz konusuydu. 
Türkiye ekonomisinin mevcut durumu karşısında Türk yetkililer ABD’den ekonomik alanda güvence 
talebinde bulunmuşlardı. ABD savaş süresi boyunca oluşacak zararı tanzim etmek amacıyla Türkiye’ye bir 
ekonomik yardım paketi sunmuştur. Hükümetin ABD ile para pazarlığı 92 milyar dolarla başlamış; sonuç 
olarak 6 milyar dolar bağış ve bunun 6 ya da 8 katı kadar uygun koşullarla kredi verilmesi üzerinde mutabık 
kalınmıştır. Türkiye’de hem siyasiler tarafında hem de kamuoyunda Tezkere tartışılırken, hükümetin 
Tezkereyle Irak’ın Kuzeyine asker gönderme imkânı elde edecek olması Irak’ın Kuzeyinde tepkilere yol açtı. 
KDP ve KYB sözcüleri “Türk askeri gelirse çatışma çıkar” şeklinde açık tehditte bulunurken, KDP’nin Başbakan 
yardımcısı Sami Abdurrahman, “Türk işgali tehdidiyle karşılaştırıldığında Bağdat rejimini daha az tehditkâr 
hissediyoruz. Saddam halkımızdan pek çok kişiyi öldürdü ve daha fazla Kürt öldürebilir. Ama bu Türk işgali 
var ya... Eğer olursa ki umarım olmaz, halkımızın umutları ve esin kaynaklarını hedef alacaktır.” açıklamasını 
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yaptı. Başbakan Gül, 24 Şubat 2003 günü 
Bakanlar Kurulu’nu topladı. Bakanlar Kurulu 
uzun süren tartışmalardan sonra Tezkereyi 
imzaya açtı ve gece TBMM’ye gönderildi. 
Bakanlar Tezkereye imza atmakla birlikte, 
farklı görüşler açıkladılar. Başbakan 
yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır Tezkereyi 
imzaladığını lakin Mecliste ret oyu vereceğini 
söyledi. Başbakan yardımcısı ve Hükümet 
sözcüsü Abdüllatif Şener de tezkerenin bazı 
bakanların tarafından kabullenmediğine 
ilişkin açıklama yaptı. Şener, Bakanlar Kurulu 
toplantısından sonra söylediği hususlar 

şunlardı: “Bu müzakereler sırasında Bakanlar Kurulu üyelerimizin önemli bir kısmı gelişmeleri tatmin edici 
bulmamışlardır ancak neticede Tezkerenin TBMM’ye sevk edilmesine karar verilmiştir.”Hayırcılar aslında tek 
bir blok değildi üstün körü şöyle bir yelpaze vardı: 

A ) ABD ile bir savaşta omuz omuza olmaya hayır diyenler,  

B ) Bir Müslüman ülkeye karşı savaşa hayır diyenler,  

C ) Güneydoğu kökenli olup, K. Irak’taki hassasiyetler nedeniyle hayır diyenler,  

D ) ABD, Türkiye’yi resmen işgale hazırlanıyor ve bu kabul edilemez diyenler. 

 

ABD açısından Kuzey cephesinin açılması çok büyük faydalar sağlayacaktı. Uzmanların verdiği somut 
bilgilere göre Kuzey cephesi açılacak olursa Amerika’nın insan kayıpları %11, açılmayacak olursa %38 
olacaktı. Kuzey cephesinin açılması durumunda ABD’nin bu savaş için harcayacağı miktar 99 milyar dolar, 
sadece Güney’den girecek olursa duruma göre harcayacağı miktar 1,5 trilyon dolar olacaktı. Hükümet, 
tezkerenin Meclisin onayına sunulmasını 28 Şubat’ta yapmak istemiştir. Ancak yapılan müzakereler 
sonucunda MGK toplantısından sonra ertelemeye karar vermişti. Böylelikle ordu komutanlarını bu kararın 
sorumluluğunu üstlenmeye zorlayabileceğini düşünüyordu. Sonuçta MGK bunu kabul etmemiş yalnızca 
değerlendirdiklerini açıklamıştır. MGK’nın bu kararı, MGK’nın otoritesini sarsmıştır.1 Mart 2003’te Meclis’te 
oylamaya sunulmuş oturuma 533 Milletvekili katılmıştır. Tezkere oylamasında 264 kabul, 250 red ve 19 
çekimser oy kullanılmıştır. Anayasa’nın 96. maddesi ve Meclis iç tüzüğünün 146. Maddesine göre, Meclis 
kararları katılanları salt çoğunluğuyla kabul edileceğinden dolayı, 267 salt çoğunluk sağlanamadığından 
Tezkere evet oylarının çok olmasına rağmen kabul edilmemişti.  

 

ABD’nin büyük umutlar bağladığı ikinci Tezkerenin Meclisten geçmemesi Türk-Amerikan ilişkileri tarihinin en 
çıkmaz krizlerinden birine neden olmuştur.  Böylelikle stratejik ortaklık olarak adlandırılan ilişkiler karşılıklı 
güven krizine dönmüştü. Tezkerenin reddi ABD tarafında hayal kırıklığına neden olmuştur. Nedeni ise ABD 
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yönetiminin bu operasyonda Türkiye’nin desteğini kesin olarak alacakları düşüncesi ile hareket etmesi ve 
Türk kamuoyu, milletvekilleri, TSK, diğer kurumlar ve baskı grupları nezdinde ciddi çalışma yapmadığı 
söylenebilir. Amerikalıların bu şekilde davranmalarının nedeni, iki ülke arasında stratejik ortaklık, Körfez 
Savaş’ında Türkiye’nin otomatik desteği ve Çekiç Gücün sürekli olarak TBMM’de geçmesiydi. Ayrıca 6 Şubat 
2003’te kabul edilen Tezkereyle 1 Mart Tezkeresinin geçmesinin kesin gözüyle bakıyordu. ABD’nin psikolojik 
yıldırma yönündeki açıklamaları birbiri ardına takip etmiştir. ABD’li strateji uzmanı ve The New York Times 
yazarı William Safire yapmış olduğu açıklamada hükümeti, “Sadık bir ABD müttefikini, Saddam’ın en yakın 
dostuna dönüştürmekle” suçlamıştır. Tezkereye yönelik Meclis kararında önemli olan unsurlardan bir diğeri 
Irak’a yönelik olarak gerçekleştirilecek askeri operasyonun hukuki bir meşruiyetinin olmamasıydı. Irak’a 
askeri müdahaleyi gerektirecek uluslararası bir gerekçe tam anlamıyla oluşmaması Türkiye tarafında 
değerlendirilmiş ve operasyon kabul görmemiştir. Bilhassa BM Güvenlik Konsey’inde Fransa’nın askeri 
operasyonu veto yönünde sinyaller vermesi Rusya ve Çin’in savaş karşıtı tutumu, ABD’yi, müdahaleyi başka 
bir şekilde meşru kılma çabasına yöneltmiştir lakin bu çabalar Türkiye’yi tatmin etmemiştir.  

 

SONUÇ 

Türkiye o dönem tezkerenin Meclisten geçmesi durumunda izleyeceği yol, alacağı tedbirler askeri ve siyasi 
olarak önceden ayrıntılı bir biçimde plânlanmıştı. Ancak aksi durumda, yani tezkerenin geçmemesi 
durumunda, Türkiye’nin izleyeceği politika ve alacağı askeri tedbirler konusunda plânlama yapılmamıştır. 
Bu yapılmadığı için 1 Mart tezkeresinin reddedilmesi Türkiye’ye faturası ağır olmuştur. Bu faturanın neden 
olduğu olayları şöyle sıralamak mümkündür.  
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• PKK Terör Örgütü mevcut durumdan geniş ölçüde lehine olacak şekilde yararlanmıştır. 

• ABD’nin PKK’ya bilinen sempatik tutumu daha da artmış, öyle ki yaptıkları silah yardımı yanında, Kuzey 
Irak’a gönderdikleri bazı elemanları sayesinde PKK’ya eğitim desteği verdikleri bile tespit edilmiştir. 

• Türkiye’ye karşı kin ve nefret tohumları yeniden yeşertilerek etrafa zehir saçılmaya devam edilmiş ve 
bölücülük had safhaya ulaşmıştır. 

• Tezkerenin TBMM’den geçmemesi, Kuzey Irak’ta belli bir hatta kadar ilerlemesi plânlanan ve en üst düzey 
alarm seviyesinde hazırlık yaparak Kuzey Irak sınır hattında günlerce bekleyen birliklerimizde hayal 
kırıklığının yaşanmasına neden olmuştur. Bu durum, İç Güvenlik Bölgesinde ki birliklerin moral ve 
motivasyonlarını olumsuz yönde etkilemiştir. 

• Daha önce Türk Askeri karşısında el-pençe divan duran Mesut Barzani ve ona bağlı unsurlar, ABD’den 
cesaret alarak bu sefer Türkiye’ye kafa tutmaya ve küstahça açıklamalar yapmaya başlamış, ‘‘Türkiye 
Kerkük’e karışırsa, biz de Diyarbakır’a karışırız’’ deme cesaretini göstermiş ve bu durum ABD askerlerinin 
Irak’tan çekilmesine kadar devam etmiştir. Devamında ise Çuval olayı meydana gelmiştir.  

• Bölgede bulunan Türkmenler tecavüz ve saldırılara maruz kalmış, binlerce Türkmen hunharca şehit 
edilmiştir. Irak’ın işgalinin ardından 10 Nisan 2003 tarihinde Kerkük, 11 Nisan 2003 tarihinde de Musul’da 
tapu kayıtlarının tutulduğu devlet dairelerinin peşmergelerce basılarak büyük ölçüde Türkmenlere ait 
olan kayıtların tamamı yakılmıştır. 

Görüldüğü üzere o günkü denklemde Türkiye stratejik olarak atması gereken adımlarını atamamış ve büyük 
zararlar görmüştür. Lakin şunu da göz ardı etmemek gerekmektedir. Türkiye bölgede nasıl bir adım atacaksa 
Türkiye gerek I. ve gerekse II. Körfez Savaşından sonra, bölgede doğru politikalar üretip yürütemediğinden 
her iki savaşın sonunda kendi beka ve milli güvenliği bakımından zararlı çıkmıştır. 

Birinci Körfez savaşı sonunda o tarihte işbaşında bulunan Turgut Özal hükümeti zamanında ABD talebi uygun 
karşılandı ve Çekiç Güç Türkiye’ye davet edildi. Böylece Kuzey Irak’ta bir Kürt Bölgesi oluşumu 
gerçekleştirildi. 36. paralelin kuzeyi Kürtler için güvenli bir bölge olarak ilân edildi. O zamana kadar dağlarda 
yaşayan Barzani ve peşmergeleri bu fırsattan istifade ederek Kuzey Irak’ta devlet olma istidadı göstermeye 
başladı. Yani ABD’nin teşvik ve desteği ile bölgede bir Kürt devletinin kurmanın temelleri ilk kez I. Körfez 
Savaşı sonunda atıldı. İkinci Körfez Savaşı esnasında ise 1 Mart tezkeresi reddedilerek bu kez Kuzey Irak 
bölgesinin Türkiye’ye yakın bölümü tamamen bölücü örgütün kontrol ve denetimine terk edildi. Terör ve 
şiddete davetiye çıkarıldı. Tezkerenin reddi PKK tarafından çok güzel kullanıldı ve istismar edildi. Örgüt 
buradan aldığı güç ve cesaret ile 2004 yılından itibaren kanlı eylemlerine yeniden başladı. Türkiye, stratejik 
seviyede Irak ve Kuzeyi ile ilgili atması gereken doğru adımları ters istikamette attı. Bir yandan yıllarca 
“Irak’ın toprak bütünlüğünden yanayız’’ dedi, öte taraftan kendi iradesi ile Çekiç Gücü ülkesine yerleştirerek 
Irak’ın bölünmesine ve Kuzey Irak’ta Kürt Devletinin oluşumuna davetiye çıkardı. II. Körfez savaşı sırasında 
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da 1 Mart tezkeresini reddederek kendi milli menfaatlerini tehlikeye atacak ve zarar görecek şekilde 
uygulamalarda bulundu. 
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