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İkili Anlaşmalar Meselesi

Millet Meclisinde ve Senatoda yapılan son gizli görüşmeler ve bu yazı yazılmadan az 
önce basında çıkan iki haber yine dikkatleri ikili anlaşmalar üzerine çekti.

Hükümet, devlet sırrı, askeri sır gerekçesiyle Meclislerde görüşmeleri kapalı 
kapılar ardında, kamuoyuna duyurmadan, yaptırdı. Bir kez, milli bağımsızlık ve 
egemenlik haklarımıza ilişkin hükümler taşıyan ve yarattıkları fiilî durumlar (Nato 
ve Amerikan üsleri ve radar tesisleri) dolayısiyle Türkiye’yi iradesi ve hatta bilgisi 
dışında bir savaşa bulaştırabilecek nitelikte olan, bunun için de Türkiye için ölüm 
kalım sorunu yaratan böylesine önemli anlaşmaların kamuoyundan gizli tutulması 
iktidarın “açık rejim” ve “demokrasi” iddialarıyla bağdaşacak bir davranış değildir. 
Kaldı ki, geçen dönemdeki Meclis tecrübelerime dayanarak, bu kapalı oturumlar-
da Meclis’lere dahi Amerika’ya tanınan hak ve imtiyazlar konusunda açık seçik bir 
bilgi verilmiş olduğunu sanmam. Dış İşleri Bakanımız saatlerce konuşup da “sadre 
şifa” önemli bir şey söylememekte bir hayli maharetli bir kimsedir. Bu Meclis görüş-
meleri iktidarın bir oyalama taktiğidir, iktidar, ne ikili anlaşmaları, ne de bunların 
dayandırılacağını söylediği “ana anlaşma”yı Meclislerden geçirmeye yanaşmıyor. 
Öte yandan ikili anlaşmalar ve bunların bağlandırıldığı Nato andlaşması, Türkiye 
İşçi Partisi’nin ve ilerici yazarların yıllardır sürdürdükleri kampanya sonucu halko-
yuna malolmuş ve halkoyu bu konuda hassas bir hale gelmiştir. Bu durumda hü-
kümet, ikili anlaşmaları ve “ana anlaşma”yı hem kamuoyuna ve hatta Meclislere 
açıklamıyan, hem de kapalı oturumlarda açıklar görünen bir taktikle işin içinden 
sıyrılmıya baktı.

Askerî sırdır gerekçesiyle neleri içerdikleri açıklanmıyan ikili anlaşmalar, ana bir 
andlaşmaya dayanan uygulama anlaşmalarıdır, gerekçesiyle de Meclislerin onayın-
dan geçirilmiyor. Oysa gerçekte bu anlaşmalar, ana bir andlaşmıya dayanan basit, 
teknik uygulama anlaşmaları değildir. Her şeyden önce bu anlaşmalar millî bağım-
sızlık ve egemenlik haklarımıza ilişkin, bu haklarımızı en azından zedeleyen hü-
kümler taşımaktadır. Millî bağımsızlık ve egemenlikle ilişkin anlaşmaların “uygu-
lama anlaşması” sayılabilmesi, Meclislere getirilmemesi olacak şey değildir (ama ne 
edersin ki Türkiye’de oluyor). İkincisi, Anayasanın 65. maddesinin 4. fıkrası “Türk 
kanunlarına değişiklik getiren her türlü anlaşma”nın Meclislerin onayından geçiril-
mesine amirdir. İkili anlaşmaların ise, gümrük muafiyeti, Amerikan posta servisi, 
üslerden radyo yayınları yapılması, “vazife başında” suç işliyen Amerikalıların Türk 
mahkemelerince yargılanamaması gibi Türk kanunlarını değiştiren hükümler ta-
şıdığı ve uygulamalara yol açtığı bilinmektedir. Üçüncüsü, yine Anayasanın aynı 
maddesi hükümleri gereğince devlet maliyesine yükümlemeler getiren anlaşmala-
rın da Meclis’lerden geçirilmesi zorunludur. Amerikan ve Nato üsleri için gerek-
li alanların Türk devletince bedelsiz ve kirasız temin edildiği, hatta bu maksatla, 
istimlâklar yapıldığı bilinen gerçeklerdir. Bu da elbet devlet maliyesine bir yüktür.



778

Kaldı iki, bu ikili anlaşmalar ve bunların bağlandırıldığı Nato andlaşması uygu-
laması sonucu, Türk silâhlı kuvvetlerinin tümüne yakın büyük bir kısmının Nato 
komutanlığı emrine bağlanması -isterse bu bağlanış, iktidarın iddia ettiği gibi sadece 
seferi durumlara inhisar etsin- Anayasaya aykırıdır. Anayasanın 110. maddesinde 
Türk silahlı kuvvetlerinin başkomutanlığı, Türk Genel Kurmay Başkanlığındadır. 
Bu hüküm ışığında, silâhlı kuvvetlerimizin değil tümüne yakın kısmının, küçük bir 
kısmının bile Genel Kurmay Başkanlığından başka bir komutanlığın emrine bağ-
lanması Anayasanın açık ihlâlidir. Ayrıca, barış zamanında dahi ülke içinde askerî 
birliklerin konuşunu ve bir yerden bir yere hareketini İzmir’deki Nato karargâhının 
bildiği, hatta ondan habersiz bu gibi hareketlerin yapılamadığı defalarca söylenmiş, 
yazılmıştır.

Bütün bu nedenlerle ikili anlaşmalar “uygulama anlaşmaları” sayılamıyacakları 
gibi hukuk tekniği bakımından da bu nitelikte değildirler. Uygulama anlaşmaları 
esas andlaşmada tanınan hak ve imtiyazlardan başka hak ve imtiyazlar tanıyamaz-
lar. İkili anlaşmaların “uygulama anlaşmaları” olarak dayandırılmak istenildiği te-
mel andlaşma hükmü, Nato andlaşmasının 3. maddesidir. Bu madde ise, “Taraflar, 
kendi hususî vasıtalarını geliştirmek ve birbirlerine karşılıklı yardımlarda bulun-
mak suretiyle, münferiden ve müçtemian, devamlı ve fiilî olarak hareket edip bir 
silâhlı tecavüze karşı münferit ve müşterek mukavemet kudretlerini idame ve tezyit 
eyleyeceklerdir”, yollu çok genel ve yuvarlak sözlü bir hüküm getirmektedir. Bu çe-
şit bir maddeye dayanarak elbette ki millî bağımsızlığımıza, egemenlik haklarımıza, 
Anayasa hükümlerine aykırı hükümler ve uygulamalar getiren ikili anlaşmalar söz 
konusu Nato andlaşmasının 3. maddesinin “uygulama anlaşmaları” gibi kabul olu-
namaz. Kaldı ki, gümrüklerden muafiyet, özel posta servisi, radyo yayınları, Türk 
mahkemelerinin yargılamasından muaflık gibi hususların, tarafların “müşterek mu-
kavemet kudretlerini idame ve tezyit” eylemeleriyle uzaktan yakından ne ilgisi var?

Yine aynı maddeye dayanılarak, üslerin “ortak savunma tesisleri” oldukları ileri 
sürülüyor. “Ortak savunma”dan söz edebilmek için üslerin Türk-Amerikan ortak 
komutanlığına bağlı olması, Türk komutanlığının da eşit yetkilere sahip olması, üs-
lerin  ortak  yönetilmesi  ve  işletilmesi  gerekir. Böyle bir durum yoktur. Bu olma-
dıkça, üslerin kapladığı toprakların ve üzerlerindeki bina ve tesislerin mülkiyetinin 
bizde olduğu, bizden izin alınmadıkça değiştirilemiyeceği ve genişletilemiyeceği, 
uçak ve silâh sayısının ve tipinin ve uçakların inip kalkışının bize bildirilmesi gibi 
hususlar üslerin “ortak savunma” tesisleri olduğunu isbat etmez. Tersine, bize ön-
ceden haber verme veya bizden izin alma gibi hususlar, üslerin ortak komutanlık 
altında ortak yönetilmediğini, ortak işletilmediğini gösteren delillerdir. Son Mürted 
üssü olayı da üslerin ne denli Amerikan kontrolünde olduğunu bütün acılığı ile 
ortaya koydu. Uçakların teknik bakım hizmetlerini görmek için üslerin iç kısmına 
girmelerine müsaade olunan Türk subaylarının kimlik ve sair belgelerini Amerikan 
çavuşu kontrol ediyor ve ancak çavuşun silâhlı kontrolü altında vazife yapabiliyorlar 
ve uçağın çevresindeki emniyet çizgisini iki Türk görevli aynı zamanda geçmediler 
diye Amerikalı çavuş namlusunu göğüslerine dayayıp kollarını havaya kaldırtarak 
saatlerce öyle bekletebiliyor. Sonra da aynı günlerde AP iktidarı üslerin ortak sa-
vunma tesisleri olduğunu, bizim kontrolümüzde bulunduğunu savunabiliyor:
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İkili anlaşmalarla üsler “extra-territorial” (memleket-dışı) imtiyazlara sahip 
talanlar haline gelmiştir. Üslerdeki Türk komutanlıkları ve askerleri sadece üsle-
rin dış güvenliğini sağlamak üzere orada bulunurlar. Uçakların ve nükleer başlıklı 
silâhların bulunduğu ve üssü üs yapan asıl iç kısımlar tüm Amerikalıların yönetim 
ve denetimindedir. Bu durumda üsler ve onlara bu “memleket-dışı” statüyü veren 
ikili anlaşmalar sadece Anayasaya değil, Türk ceza kanunu hükümlerine aykırıdır. 
Ceza kanunun 125. maddesi şöyle der: “Devlet topraklarının tamamını veya bir kıs-
mını yabancı bir devletin hâkimiyeti altına koymıya veya devletin istiklâlini tenkis 
veya birliğini bozmıya veya devletin hâkimiyeti altında bulunan topraklardan bir 
kısmını devlet idaresinden ayırmıya matuf bir fiil işliyen kimse ölüm cezasıyla ce-
zalandırılır.”

1967 yılının Ocak ayı başlarında bir gensoru dolayısıyla İkili Anlaşmalar görüşü-
lürken CHP sözsüsü Sayın Nihat Erim:

 “Bu İkili anlaşmalar devletler hukukuna uygun mudur, değil midir? Yapıldıkları 
zaman oportön müydü, değil miydi? Bunları bilmiyoruz, tesbit edemiyoruz”, yollu 
konuşmuştu. Ondan bir süre önce de sayın İnönü “İkili Anlaşmalar diğer devlet-
ler arası anlaşmalar gibidir. Değişen şartlara göre değişirler” buyurmuşlardı. Oysa 
yukarıdan beri sıraladıklarımızdan görüldüğü üzere ikili anlaşmalar, diğer devlet-
lerarası anlaşmalar gibi alışılagelmiş türden anlaşmalar değildir ve devletler huku-
kuna aykırılığı da meydandadır. Bir süper devlete diğer bir devletin bağımsızlığını 
ve egemenlik haklarını kısıtlayıcı yetkiler tanıyan anlaşmalar normal devletlerarası 
anlaşmalarla bir tutulamaz. Nihat Erim’in ikili anlaşmaların muhtevalarını ve nite-
liklerini bilmezlikten gelişi de en azından tuhaftı. 1950’den önce CHP iktidarında 
Amerika ile beş anlaşma yapılmıştı, 1960-65 arasında da (yani Millî Birlik Komitesi 
ve CHP koalisyon hükümetleri sırasında) 20 anlaşma imzalanmıştı. Hiç değilse ken-
di partisinin iktidarda olduğu zamanlarda imzalanmış anlaşmaların ne hükümler 
taşıdığını bilmesi gerekirdi. Biz, metinleri yayınlanmış olan 1950 öncesi beş anlaş-
ma ile 5 Mart 1959 anlaşmasından bunların devletlerarası hukuka aykırı olduğunu 
görebiliyoruz, örneğin, devletlerarası hukuka uygun bir anlaşma akit taraflardan bi-
rinin iç hukukuna dayandırılamaz, iç hukuka atıf yapılamaz. Oysa metinleri bilinen 
1947 ve 1959 anlaşmalarında Amerikan hukukuna açık seçik atıf vardır. 1947 As-
keri Yardım Anlaşmasının birinci maddesinde “Amerika Cumhurbaşkanı Kongre 
Kanuna ve bunun tadilât ve ek kanunlarına göre yardım yapacaktır,” deniyor. Yani 
Amerika’nın iç hukukuna, hatta imza tarihinde mevcut olmıyan, ileride Kongrenin 
geçireceği kanunlara göre yardım kabul edilip karşılığında bir takım taahhütlere, 
haysiyet kırıcı, iç işlerimize ilişkin taahhütlere giriliyor. Sonra o mahut 4. madde, 
1964 Kıbrıs buhranında Johnson’un küstah mektubunda bize hatırlattığı madde: 
Amerikanın verdiği silâhları onun izni olmadan başka maksatlarla kullanamıyaca-
ğımızı hükme bağlıyan madde!

1959 anlaşması ise büsbütün korkunçtur. Onda da, Amerikan Kongresince ka-
bul edilmiş olan ve adına Eisenhower doktirini denilen doktrine atıf vardır ve buna 
dayanılarak Amerika, Türk hükümeti talep ettiği takdirde, Türkiye’nin içişlerine 
silâhlı müdahalede bulunabilecektir. Amerika’ya Türkiye’nin içişlerine silâhlı mü-
dahale hakkı tanıyan bu 1959 anlaşması, Nato andlaşmasının 4. maddesi hükmüyle 
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birleşince büsbütün korkunç bir tablo ortaya çıkmaktadır. Bu maddenin metni şöy-
ledir: “İçlerinden her hangi birinin mülkü tamamiyetinin, siyasî istiklâlinin veya 
güvenliğinin, taraflardan biri fikrince, tehdit altında bulunması halinde, taraflar 
birbiriyle istişare edecektir.” Yani artık, Türk hükümetinin talebi de söz konusu 
değildir. Amerika kendi fikrince Türkiye’yi tehdit altında görürse (örneğin sosyalist 
hareket güçlenir, sosyalist iktidar ufukta görünürse) Türkiye ile “istişare” edecektir 
ve böyle bir “istişare”de elbette 1959 anlaşması söz konusu olacaktır.

Devletler hukuku bakımından ikinci önemli bir nokta ikili anlaşmalarda gerçek-
ten bir “mütekabiliyet”, karşılıklı eşit haklar ve yükümler durumu yoktur. Teorik 
olarak var gibi görünür, ama “gönderen devlet”, “kabul eden” devlet deyimleriyle 
tanımlanan taraflardan “gönderen” hep Amerika, “kabul eden” de hep Türkiye ol-
duğu için, haklar imtiyazlar Amerika’ya, yükümler Türkiye’yedir. Ve gerçek şart-
larda ve güç oranlarında öyle bir eşitsizlik vardır ki, Dış İşleri Bakanı her ne ka-
dar “kararlar oy birliği ile alınıyor. Türkiye rızası dışında bir savaşa sürüklenemez” 
dese de gerçekte Amerika hâkim durumdadır, son söz onda ve nükleer silâhların 
düğmesi onun elindedir. Kaldı ki, anlaşmalarda tam eşitlik, üslerin kullanılması 
konusunda tam kontrol hükümleri yer alsa dahi, bir buhran zamanında Amerika-
nın kendi çıkarları ve politikası bakımından “hayat!” sayacağı bir durumda, üsleri 
dilediği gibi kullanmasını (diyelim Orta Doğuda’ki bir savaşa veya savaş hazırlığı-
na müdahale için) engelleye bilecek fiilî müeyyide yoktur. Aynı şekilde, Türkiye’ye 
ilişkin buhranlı ve tehlikeli bir durumda da Amerika’yı mutlaka yardıma zorlıyacak 
fiilî bir müeyyide yoktur. Çünkü Amerika’nın Türkiye’de üsleri, uçakları, nükleer 
başlıklı silâhları ve sair tesisleri vardır. Ama Türkiye’nin Amerika da benzeri üsleri 
ve tesisleri yoktur. Amerika fiili durum yaratabilir, Türkiye yaratamaz. Yukarıda 
belirttiğimiz her iki durumda da Türkiye ancak andlaşma ve anlaşma hükümlerine 
dayanarak itirazda bulunabilir. Buhranın şiddetlendiği, savaş durumunun belirdiği 
hallerde ise daha önce yapılmış yardım ve ittifak anlaşmalarının bir kenara itiliver-
diğı geçmişte çok görülmüştür. Amerika’nın elinde andlaşma ve anlaşmaların yanı 
sıra fiilî güç, üsler, uçaklar, silâhlar ve tesisler vardır. Dünyanın bir başka bölgesin-
de, Türkiye’yi ilgilendirmeyen bir ihtilâftan dolayı bir üçüncü dünya savaşı patlak 
verecek olsa, Türkiye, içinde bulunduğu bu andlaşma, anlaşma, üs ve haber alma 
tesisleri dolayısıyla mutlaka o savaşın içine sürüklenecektir.

Nato’nun Türkiyeyi muhtemel taarruza karşı otomatik ve kesin olarak koruma-
dığı, bu nitelikte taahhütler içermediği biliniyordu (çok yazmış, söylemiştik bunu). 
Meşhur 5. maddesi, bir üye ülkeye saldırıldığı hallerde diğerlerinin “lüzumlu gö-
receği harekete hemen tevessül” etmesini öngörür. Saldırgana karşı derhal silâhlı 
yardım ve ortak savunma söz konusu değildir. Nato’nun esas savunma hattının 
Türkiye’nin Güney’inden geçtiği, savaşının ilk aşamasında Türkiye’nin “stratejik 
çekilme” bölgesi olabileceği konusu da çok tartışıldı. Ama doğrusu, geçen hafta 
Hürriyet gazetesinde Alman Stern dergisinden alınarak yayınlanan haber yine de 
çok şaşırtıcı idi. Bu habere göre, Amerika, savaş ters geliştiği, ve Avrupa ve Orta 
Doğu’daki memleketleri terk etmek zorunda kaldığı takdirde sözü geçen memle-
ketlerdeki belirli hedefleri (düşman eline geçmesin diye) kendisi atom silâhlarıyla 
tahrip edecekmiş ve bu yerlerin listesi şimdiden hazırlanmış, ama diğer Nato üye-
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lerinin haberi yokmuş. Bizler burada Nato andlaşması hukuken ve Nato stratejisi 
fiilen Türkiye’yi korur mu korumaz mı diye tartışıp dururken, yendiği veya geri 
çekilme halinde bir de bizzat Amerika tarafından atom silâhlarıyla tahribe uğrama 
ihtimali varmış da haberimiz yokmuş. Nato’ya bel bağlıyanların bir kez daha kulak-
ları çınlasın.

Ve nihayet Ahmet Topaloğlu’nun Senato’da Nato’nun “esnek stratejisi” tartışı-
lırken söyledikleri arasında bir nokta da çok düşündürücü. (Nato’nun esnek stra-
tejiyi kabul edişinden bu yana iki yıldan biraz fazla bir zaman geçti. CHP’nin ve 
diğer politikacıların şimdi bunu günün konusu yapmaları da bir tuhaf ya, geçelim). 
Milli Savunma Bakanı Topaloğlu Nato’nun merkez cephesindeki memleketlerle ka-
natlarındaki memleketler arasında “strateji bakımından değil, fakat savunma kuv-
vetlerinin teşekkül tarzı bakımından bazı farklar” bulunduğunu belirttikten sonra 
Güney-Doğu kanadındaki Türkiye’nin durumunu şöyle belirtiyor: “Bir savaş halin-
de, Türkiye ile birlikte dövüşecek müttefiklerimizin daha barışta Türkiye’de askeri 
muharip kuvvetleri mevcut değildir, işte merkez ve Türk kesimi arasındaki fark bu-
radadır... Ancak şunu da söyliyeyim, Nato müttefiklerimiz, merkez cephesine ben-
ziyen bir durum, bir ölçüde Türkiye’de yaratmayı öngören tekliflerden kaçınmış 
değillerdir.”

Bu sözlerin anlamı açıktır. Türkiye’de de -örneğin Batı Almanya’da olduğu gibi- 
Amerikan, İngiliz v.b. askeri birliklerinin bulundurulması teklif edilmiş bize. Ve 
Millî Savunma Bakanı âdeta minnet ifade eden bir şekilde, bu yönde “tekliflerden 
kaçınmış değillerdir.” diyor. Üslerin, tesislerin, asker-sivil otuz bin Amerikalının 
yurdumuzdan çekip gitmesini ister, bunun mücadelesini verirken, birde başımıza 
Amerika’nın ve öbür Nato üyesi devletlerin Türkiye’de askeri birlikler bulundur-
ması belâsı mı çıkacaktır? Bu teklifler karşısında hükümet ne cevap verdi, veya ve-
recektir? 1965 seçimlerinden sonraki ilk yıllarda Meclis’te Dış İşleri Bakanı ve AP 
sözcüleri hep “ikili anlaşmaları biz yapmadık, bir tekinin altında bizim imzamız 
yok” derlerdi. Acaba şimdi de aynı şeyi söyleyebilirler mi? Onlar tarafından yeni 
teklifler var da bizim taraftan yeni talepler yok mu? Ve yeni ikili anlaşmalar olduğu 
sözleri kulağımıza çalınmıyor değil.

Emek, Sayı 21, Şubat 1970




