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Birleşmiş Milletler ve Aktif Üyesi Türkiye 

                     Gülşah TOPTAŞ

 

  ‘Birleşmiş Milletler ( BM )’ adlı siyasal örgüt, II. Dünya Savaşı’nın ardından 

20.yüzyılın ilk yarısında savaşlar, katliamlar etkisinde kalarak bu büyük acıların 

tekrarlanmaması adına uluslararası barışı ve güvenliği sağlamak amacıyla 24 Ekim 1945’te 

resmen kurulmuştur. 51 ülke ile bu göreve soyunan BM örgütü 192 ülke sayısına ulaşarak 

resmi örgütlüğüne devam etmektedir. 

  BM üyesi olan tüm ülkelerin genel kurulda ülkeyi temsilen bir oy kullanma hakkı 

vardır. Genel kurul eşitliğin ve demokrasi ilkelerinin çok güçlü bir şekilde hayata geçirildiği 

organdır. BM ‘Dünya Hükümeti’ değildir. Yasa çıkaramaz ama uluslararası anlaşmazlıkları 

çözmek açısından insanlık ile ilgili konularda politika geliştirmek için uygun ortamdır. Genel 

kurulun altı temel komitesi vardır. Bu komitelerde Türkiye aktif bir şekilde görev almaktadır.   

Bu komiteleri sıralarsak eğer ; 

*   Birinci Komite: Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik 

*   İkinci Komite: Ekonomik ve Mali Konular 

*   Üçüncü Komite: Sosyal, İnsancıl ve Kültürel Konular 

*   Dördüncü Komite: Özel Politik ve Sömürgelerden Arındırma Konuları 

*   Beşinci Komite: İdari Konular ve Bütçe Konuları 

*   Altıncı Komite: Hukuki Konulardır. 

  Genel Kurul toplantısında Devlet Başkanları, Bakanlar veya diğer üst düzey ulusal 

yetkililer dış politika hakkında konuşmalarını yapıp, görüşlerini dile getirirler ve çok taraflı 

görüşmelerde bulunurlar. Şöyle de bir gerçek var ki BM üyeleri BM antlaşmasına uymak 

zorundadır. Türkiye’de, BM antlaşmasına uyarak aynı şekilde üst düzey yetkilisini toplantıda 

BM huzurunda siyasi açıdan görüşlerini belirtmek, duyurmak ve beklentilerini anlatma fırsatı 

bulur. Genel Kurul üye çoğunluğunun talebi ile özel oturumda yapabilir. Örneğin Sayın 

Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül 23 Eylül 2010 tarihinde BM Güvenlik Kurulu’na hitap 

etmişler ve Sayın Dışişleri Bakanımız Ahmet Davutoğlu ile beraber 100’e yakın ikili görüşme 

gerçekleştirmiştir. 

  Türkiye de Genel Kurul’un yapılandırılmasına ilişkin müzakerelerde aktif bir tutum 

izlemektedir. Türkiye, Genel Kurul özel oturumlarının (Orta Doğu, Sosyal Kalkınma vs. ) 

artması ile Güvenlik Konseyi ve Ekonomik Sosyal Konseyin birbirine yapacağı katkılar 

ışığında ve beraberlik halinde çalışma sağlanması gerektiğinin görüşündedir. 
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  BM’e ait bir askeri ordu yoktur. Bir ülke ordusu mevcuttur zaten. Herhangi bir ülkeye 

yardım için ordu gerekiyorsa üye devletlerinden onay alınarak gönüllü bir şekilde ihtiyacı 

olan BM üyesi ülkeye, BM üyesi olan bir ülkeden askeri güç (ordu) yollanabilmektedir. 

  BM’nin beş özel üyesi vardır ki bu üyelerin onayı olmadan aslında istenilenin 

yapılması biraz güçtür. Bu beş ülke herkesin de tahmin ettiği gibi dünyanın ekonomik açıdan, 

siyasi açıdan önde gelen güçlü olan veya güçlerden yararlanan ülkelerdir. Bunlar; ABD başta 

olmak üzere İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin olarak sıralanırlar. Bu ülkelerin onayı olmadan 

Türkiye’nin ve diğer ülkelerin istek ve görüşleri hakkında resmen bir şey yapılamaz. Çünkü, 

Türkiye jeopolitik açıdan, askeri açıdan, politik açıdan önemli bir yere sahiptir. 

  Türkiye, BM Genel Kurulunda 17 Ekim 2008 tarihinde yapılan seçimlerde 2009-2010 

dönemi için BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmiştir. Seçimlerde ciddi anlamda bir 

yarış söz konusudur. Batı grubu ve diğerleri grubunda 192 oyun 151’ini alan Türkiye, 133 oy 

Avusturya ve 128 oyluk barajı aşamayan 87 oyda kalan İzlanda’nın önünde ilk sırada yer 

almıştır. Türkiye 1996’dan bu yana üçlü yarışta en yüksek oya ulaşmıştır. Tüm Dünya 

coğrafyasındaki ülkeler Türkiye’ye gereken desteği vermiştir.……………………… 

 

  Ülkemiz barışı sürekli desteklemiştir, daha öncede belirtildiği gibi BM için Türkiye 

aktif bir barışçıl ülkedir. Barışı destekleyip, koruyan ülkemiz operasyonlara ilk kez Kore 

Savası sırasında katılmış ve bu savaştan sonra diğer imkan ölçüleri beraberliğinde katılmaya 

özen göstermiştir. Çünkü Türkiye’nin dış politika görüşü hem ülke barışı hem Dünya barışı 

şeklindedir. Barışı koruma ve destekleme operasyonlarına katılmamıza dair ilkeler, Sayın 

Başbakanımız tarafından 15 Mart 2005 tarihinde onaylanan ‘Türkiye’nin Barışı Destekleme 

ve Koruma Harekâtlarına Katılım Konsepti’ ile düzenlenmiştir. O ilkeler ne diye merak 

ediyorsak şöyle sıralayabiliriz ki Uluslararası meşruiyet, BM Güvenlik Konseyinin kararıyla 

sağlanmış olmalıdır. Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu gibi mücavir bölgelere öncelik 

verilmelidir. Birlikte çalışabilirlik açısından katılım önceliğimiz NATO, AB, BM ve AGİT 

olarak sıralanmalıdır. Ülkemize getireceği kazanç ve maliyet arasında değerlendirme 

yapılmalıdır. Operasyon amaçları baştan tespit edilip, açıkça tanımlanıp, görev çerçevesi 

içinde olmalıdır. 

  30 Kasım 2010 itibariyle dünyanın çeşitli yerlerinde birçok sivil polis, askeri personel 

görev halindedir. Ayrıca BM misyonlarının bütçelerine de kayda değer katkılarda 

bulunmaktadır. Kısaca Türkiye BM’nin en aktif üyelerinden biridir. 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 


