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Ikinci Dünya Sava~~'ndan sonra, Türk - Amerikan ili~kileri bir
patlama halinde geli~ti~i ve 15-20 y~l sonra da ciddi sars~nt~lara u~rad~~~~için, bu alanda Türkiye'de duygusall~ktan uzak, bilimsel ara~t~rma ve incelemeler henüz yap~lamam~~t~r.
Biz bu yaz~m~zla, yeni Türkiye'nin Amerika B. D. ile ili~ kilerinin
bir kronolojisini, iki hükümetin birbiri nezdinde gönderdi~i diplomatik temsilcilerinin bir listesini verirken ve bu ili~kiler üzerinde
yap~lacak incelemelere yararl~~ba~l~ca kaynaklar~~gösterirken, sadece
ana çizgiler biçiminde de olsa, onun son 6o y~ll~k geli~mesinin seyrini
ve özelliklerini, ki~isel kimi dü~üncelerimizle birlikte, aç~klama~a
çal~~aca~~z.
* * *

Türk - Amerikan ili~kileri, Birinci Dünya Sava~~'ndan bugüne
dek, ~u alt~~dönemden geçmi~tir, denilebilir:
~~— 1918 - 1923: Amerika B. D.'nin Türkiye'de gözlemci durumu (Ba~ang~ç dönemi);
2 — 1923 - 1939: Uzaktan dostça ili~kiler (Ili~kilerin düzenlenmesi dönemi);
3 — 1939 - 1945: Stratejik gerçeklere dayanan ili~kiler (Ikinci
Dünya Sava~~nda saygml~ k ve anlay~~~dönemi);
4 — 1945 - 1952: Amerika B. D.'nin Türkiye'yi koruyucu rolü
(Dostlu~un eroik dönemi);
B~ll~ta C. XLI, 17
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5 — 1952 - 1964: ittifak içinde geni~~i~birli~i (S~n~rs~z ili~kiler
dönemi);
6 — 1964 - 1977: K~br~s sorunu kar~~s~nda ili~kiler (Bunal~m
dönemi).
Birinci dönemde, Türkiye aç~s~ndan en önemli olgu, Ba~kan
Woodrow Wilson'un 1918 y~l~~ba~~nda aç~klad~~~~14 ilkesinden Türklerle ilgili 12. ncisinin "Misak-~~Milli" nin uluslararas~~alanda me~rulu~unu ve inand~r~c~l~~nu güçlendirmesi olmu~tur. Bu ilke ~öyle diyordu: "Osmanl~~Imparatorlu~u'nun Türk olan bölümlerinin güvenceli egemenli~i sa~lanmal~; fakat ~u s~rada Türk yönetimindeki öteki
az~nl~klara, ku~ku götürmeyen biçimde, ya~am güvenli~i ve hiç bir
zaman yokedilmeyecek özerk geli~me f~rsat~~verilmelidir...".
Gerçi bu arada, Wilson Anadolu'da bir Ermenistan yurdu kurulmas~na ve üstelik, Ingilizlerin ~srar~~üzerine de olsa, Yunanistan'~n
Bat~~Anadolu'yu istilâsma r~za göstermi~ti. Fakat, Atatürk'ün yöneltti~i Kurtulu~~Hareketi'nin ba~ar~s~~görüldükçe, tutumunu de~i~tirecekti.
Her halde, "Türkleri Avrupa'dan atmak" ve Anadolu'yu da
parçalamak üzere daha önceden öteki Müttefiklerin haz~rlad~~~~planlar~n gerçekle~tirilmesi f~rsat~~ortaya ç~kt~~~~bir s~rada, Atatürk'ün
elinde Wilson'un bu "self-determination" ilkesi geçerli bir tutamak
olmu~tur.
Mütareke döneminde Amerikan Hükümeti'nin Türkiye'ye kar~~~
tutumunun, Müttefiklerine oranla, çok daha objektif ve anlay~~l~~oldu~una ku~ku yoktur. örne~in Yunanhlarm Anadolu'daki zulümlerini
incelemek üzere Amerikan Yüksek Komiseri Amiral Mark Bristol'un
ba~kanl~~~ndaki Müttefik heyetinin raporu —ki Ingiliz ve Yunan
Hükümederinin gizlemek istemesine ra~men, Fransa'da bir gazetede
özeti yay~mlanm~~t~ — gerçekleri ortaya sermi~tir. Öte yandan, Amerikan Hükümetinin, Türkiye'nin durumunu yak~ndan incelemek
üzere Anadolu'ya gönderdi~i King-Crane heyeti Türkler için olumlu
izlenimler edinmi~ti. 1919 Eylülünde gelen ve Sivas'ta Mustafa Kemal
Pa~a ile görü~en General Harbord ise Kurtulu~~Hareketi Liderine
"Ben bir Türk olsayd~m kesinlikle sizin yammzda bulunurdum"
diyecektir.
Ku~kusuz Amerika B. D.'nin bu ilgisinin temelinde, bir yandan
Ermeni sorununun yerlerini ve öteki Müttefiklerin Anadolu'daki
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emellerini ö~renmek, öte yandan kimi Türklerin "Amerikan Mandas~" isteklerinin niteli~ini ve özellikle çökmekte olan Istanbul Hükümeti kar~~s~ndaki ulusal bir Kurtulu~~Hareketi'nin amaçlar~~ile onun
liderlerini de~erlendirmek arzusu yat~yordu.
Amerika B. D. Lozan Bar~~~görü~melerini, Isviçre'deki Büyükelçisi Grew arac~l~~~~ile, "gözlemci" olarak yak~ndan izlemi~ti. Lozan
Bar~~~Andla~mas~~yap~l~r yap~lmaz da, orada 3 A~ustos 1923 tarihinde, "Devletler hukuku ilkelerine ve kar~~l~kl~k kural~na uygun
olarak, "siyasal, konsolosluk ve ticaret ili~kilerinin kurulmas~na"
ili~kin bir Genel Andla~ma ile Mücrimlerin geri verilmesi Andla~mas~~
Büyükelçi Grew ile Inönü aras~nda imzalanm~~t~. Fakat, Amerikan
Senatosu bunlar~~ —o s~rada Ermeni sorununun kamuoyunda yaratt~~~~havan~n da etkisiyle— tasdik etmiyecekti.
1923 y~l~ndan sonra, ili~kiler, dostça olmakla birlikte, yeterince
geni~leyememi~tir. Bunun nedeni Amerika B. D.'nin Birinci Dünya
Sava~~'ndan sonra, uluslararas~~politikada rol almak istememesidir.
~u da var ki, 1923 - 1939 döneminde Atatürk Türkiye'sinin Amerika
B. D.'deki imaj~~çok olumludur. Bunun etkisi daha sonraki dönemlerde kendini gösterecektir.
Normal siyasal ili~kiler Lozan'da kurulamay~nca, daha ~ 9~ 9'da
Türkiye'ye gönderilmi~~olan Amiral Mark Bristol'ün "Diplomatik
Temsilci" s~fat~~da uzay~p gidecekti. Bu duruma bir çare olmak üzere,
önce 1926 y~l~nda bir "Modus Vivendi" ile, ertesi y~l ise 1923 Genel
Andla~mas~n~n Kongre taraf~ndan geri çevrilmesi üzerine, "Mektup
teatisi" yolu ile, siyasal ve Konsolosluk ili~kileri düzenlenme~e çal~~~lm~~t~r. Böylece iki Hükümet 1927 de kar~~l~kl~~olarak Büyükelçilerini
atayabilmi~lerdir.
1929 y~l~nda imzalanan ve Kongre'nin tasdikinden geçen "Ticaret ve Seyrisefain sözle~mesi" ve iki y~l sonra yap~lan "Ikamet Andla~mas~" ile Amerika B. D.'nin, 1923 de imzalamp Kongre'nin geri
çevirdi~i Andla~madan çok daha az avantaj sa~lam~~~olmas~~Kongre'nin Türkiye ile ilgili ilk yamlg~s~~ say~labilir.
Ikinci Dünya Sava~~~içindeki ili~kiler genellikle iyi geçmi~tir.
Amerika B. D. Ödünç Verme ve Kiralama Kanunu çerçevesinde
Türkiye'ye de, bir ölçüde, askeri yard~m yapm~~t~r. öte yandan,
Ba~kan Roosevelt, Türkiye'nin sava~a sokulup sokulmamas~~konusundaki giri~imleri önceleri Ingiltere'ye b~rakmakla birlikte, 1943
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y~l~ ndan sonra Ingilizlerin Balkanlarda, Türkiye'nin katk~siyle, yeni
bir cephe aç~lmas~~ giri~imini benimsememi~, Fransa ç~karmas~run
planlad~~~~bir s~ rada güçlerin da~~lmamas~~amac~~ile, onu semeresiz
b~rakm~~t~r. Her halde, Türkiye'nin Sava~a sokulmas~~konusunda
Amerikal~lar daha temkinli davranm~~~ve Türk Hükümetinin yeterli
silahlara sahip olmad~~~~yolundaki aç~klamalar~na anlay~~~göstermi~tir.
1945 - 1952 döneminde Türkiye, Stalin yönetimindeki Sovyet
Rusya'n~n arazi ve Bo~azlarda ortak savunma (üs) düzeni istekleri
nedeniyle, yeni tarihinin en nazik ve tehlikeli anlam~' ya~am~~t~r.
1945 y~l~ndan itibaren Amerika B. D.'nin deste~i ve özellikle 1947
y~l~nda Truman'~n, kendi ad~~ile tan~nan, Doktrini onun bu bâdireden
kurtulmas~nda ba~l~ca güç olmu~tur. Ayr~ca, Amerikan askeri ve
ekonomik yard~m~~sayesinde Sava~~sonras~nda durumunu güçlendirme~e ba~lam~~t~ r. Türkler kadirbilen bir ulus olarak Amerika
B. D.'nin bu deste~ini unutmayacakt~r.
Gene bu dönemde, 1950 y~l~nda Kore Sava~~'nda, Türk askerinin
Amerikahlarla yan yana çarp~~mas~~ve büyük yi~itlik göstermesi,
Amerikan kamuoyunda Türklerin görüntüsünü ve güvenirli~ini birden bire art~rm~~t~r.
1952 y~ l~nda NATO'ya üye olan Türkiye için savunma sorunu
sa~lam bir güvenceye ba~lanm~~u. Dünyan~n en güçlü devletiyle
müttefik olman~n ve giderek artan yard~mlara kavu~man~n yaratt~~~~
atmosfer içinde Türkiye'nin, ülkesi üzerindeki Amerikan askeri tesisleri,
bunlar~n kullan~lma biçimi ve askeri personel konusunda adeta s~n~rs~z
kolayl~klar tan~m~~~olmas~~ve uluslararas~~alanda, çok kez ölçüsüz,
Amerika yanl~s~~bir politika izlemesi kimi ele~tirmelere neden olmu~~
ve özellikle sol e~ilimli çevrelerde Amerikal~lara kar~~~eylemlere
vesiyle verme~e ba~lam~~t~.
1964 y~l~nda, K~br~s'ta bir Türk müdahalesi dü~ünüldükû bir
s~rada, Ba~kan Johnson, Inönü'ye bir mektupla, böyle bir müdahalede
NATO (Amerikan) silahlar~n~n kullan~lmayacak= ve NATO
müttefilderinin r~zas~~olmadan yap~lacak bir hareket sonucu, Sovyet
Rusya müdahale ederse, Türkiye'nin korunmas~~ i~inin tart~~ma götürece~ini bildirmesi, iki ülkenin ili~kilerini ciddi biçimde sarsm~~,
ayr~ca Türk kamuoyunda Amerikan aleyhtarl~~~~birdenbire artm~~t~.
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Buna kar~~n, on y~l sonra, 1974 Temmuz ve A~ustosunda Türkiye'nin K~br~s'taki askeri müdahalesi gerçekle~tirilirken, Amerika
B. D. bunu durdurma~a kalk~~mad~~~~gibi, müdahaleyi mahküm da
etmemi~ ; tek kayg~s~~bir Türk - Yunan sava~~n~~önlemek olmu~tur.
Fakat, K~br~s bar~~~n~n gerçekle~mesi i~i uzay~nca, —ki bu arada
Amerika'daki Yunan propagandas~~(lobisi) hem "Türk istilas~" n~,
hem de ayn~~ y~l Türkiye'nin 7 ilinde ha~ha~~ekimine yeniden izin
verilmi~~olmas~n~n yaratt~~~~ku~kuyu istismar etme~i ba~arm~~t~ —
Amerikan kamuoyunda ve özellikle Kongrede Türkiye'ye kar~~~bir
hava olu~mu~~ve bu hava 1975 ~ubat~nda Kongreyi, Ba~kan Ford
ve D~~i~leri Bakan~~Kissinger'in kar~~~koyma çabalar~na ra~men,
Türkiye'ye silah ambargosu uygulama karar~na götürmü~tür. Her ne
kadar ambargo karar~n~n gerekçesi olarak Türkiye'nin K~br~s harekat~nda NATO silahlar~n~~kullanm~~~bulunmas~~gösterilmi~se de, asl~nda bu karar K~br~s konusunda Türkleri Yunanl~lara ödün verme~e
zorlamak amac~m güdüyordu.
Oysa, Türkiye, Türk - Amerikan ili~kilerinin K~br~s ve TürkYunan anla~mazl~klanyla irtibatland~r~lamayaca~~n~~savunuyordu.
Her halde, Ambargo karar~~üzerine, Türk Hükümeti de Türkiye'de
Amerikahlarm yararland~~~~askeri tesisleri kapatm~~~ve tutumunda
bir gerileme göstermemi~ti. Böylece ambargonun beklenen etkiyi
göstermeyece~i anla~~l~nca, Amerikan Kongresi onu hafifletmeye
ba~lam~~t~. Bu arada, Türk - Amerikan askeri ili~kilerini bu ç~kmazdan
kurtarmak ve yeniden düzenlemek üzere 1976 Mart~nda yeni bir
anla~ma imzalanm~~, fakat bu 1977 bahar~na dek Amerikan Kongresince ve onu bekleyen T. B. M. M. nce tasdik edilmeden kalm~~t~.
* * *

Türk - Amerikan ili~kilerinin temelindeki kimi gerçekler ve bu
ili~kilerin özelli~i ~öylece özetlenebilir:
— Amerika B. D. için Türkiye'nin önemi her ~eyden önce
stratejiktir. Bo~azlara sahip olan Türkiye NATO'nun güney-do~u
kanad~~için oldu~u kadar, Do~u Akdeniz'in güvenli~i bak~m~ndan da
kilit noktas~d~r. Akdeniz'de Amerikan 6. Filosunun güvenli~i ancak
dost bir Türkiye sayesinde sa~lamla~~r. Ayr~ca, zengin petrol kaynaklar~n~n bulundu~u Orta Do~u'yu bir Kuzey tehlikesine kar~~~
dolay~siyle korumakta olan gene Türlciye'dir. Bir de, Amerika B. D.'nin
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deste~ini sürdürdü~ü Israil'in varl~~~~için, ona hiç de~ilse dü~man
olmayan bir Türkiye'nin bölgede bulunmas~~önem ta~~r.
Bu stratejik ögenin yamnda, Türkiye'nin Bat~~uygarl~~~n" benimsemi~, özellikle demokrasi rejimini sürdüren bir devlet olmas~~Amerika B. D.'nin de~erlendirdi~i ve ba~ar~s~n~~istedi~i bir ~eydir.
Türkiye'nin anti-komünist bir ülke olmas~~ve Türk ulusunun
sava~ta yi~idi~i ile tan~nmas~~da Amerikal~lar~n gözönünde tuttuklar~~gerçeklerdir.
2 - Türkiye için Amerika B. D.'nin önemi ise, ku~kusuz her
~eyden önce, güvenlik gereksinmesini kar~~layan ba~l~ca d~~~destek
olmasmdand~r. Bu destek Amerikan askeri gücünün, NATO ittifak~~
çerçevesinde, ortak dü~mana kar~~~bir cayd~r~c~~rolü ve silah yard~m~~
olarak ortaya ç~kmaktad~r.
Öte yandan, kolonialist bir geçmi~i olmayan Amerika B. D.'nin
Türkiye'ye ekonomik, bilimsel ve teknolojik yard~mlar yapm~~~olmas~~
ve yapabilecek durumda bulunmas~~küçürnsenemez.
3 — Amerika B. D., ra~bette olan bir deyimle, bir süper devlettir. Tarih bu güçte ve böylesine uluslararas~~yükümlülükler üstlenen bir devleti ilk kez tammaktad~r. Gerçe~i oldu~u gibi görmek
zorunday~z.
Büyük bir devletin manevra mani da büyük olur. Onun daha
küçük devletlerle yapt~~~~anla~malar~n uygulanmas~nda hareket özgürlü~ü ve giri~im f~rsatlar' fazlad~r. Amerikal~lar~n 1958 de Incirlik
hava üssünden Lübnan'a asker göndermeleri ya da 1962 Küba bunal~m~~sonunda Sovyet Rusya ile vard~~~~uzla~ma sonucu, Küba'daki
Sovyet füzelerine kar~~l~k, Türkiye'deki Jupiter roketlerini söküp
götürmesi buna yak~n tarihimizden örneklerdir.
~u halde, Amerika B. D. ile ili~kilerimizi düzenlerken çok daha
dikkatli davranmally~z. Ki~isel ili~kilerde oldu~u gibi, devlederaras~~
ili~kilerde de her al~nan ~eyin bir kar~~l~~~~olacakt~r. Al~rken ileride
verece~imiz ~eyi iyi hesaplamam~z gerekir.
4 — Amerika B. D. dünya ölçüsünde (global) bir strateji ve politika izlemektedir. Çe~itli devletlerin önemlerini bu geni~~"contexte"
içinde de~erlendirir. Yan~ndaki birini elinden kaç~r~rsa, bir ba~kas~~
ile ya da geli~tirece~i teknoloji ile gedi~ini kapama~a çal~~~r. Kendisi
uzakta ve daha güvenceli durumdad~ r. Oysa, küçükler için yeni bir
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güvence bulunmad~ kça tehlike her zaman hayati olabilir. Bu nedenle,
temkinli olmalar~~gerekir.
5 — Amerikan diplomasisinin bir özelli~i, Hükümetçe güdülen
politikan~ n Kongre ile payla~~lmas~~zorunlu~udur. Kongre ise geni~~
ölçüde kamuoyunun etkisi alt~ndad~ r. Kamuoyunun etkileyen bas~n
ve özel çevre ili~kilerini de (lobbies) hesaba katmak gerekmektedir.
Ba~ka deyi~le, yabanc~~devletler için yaln~z Amerikan Hükümetiyle
iyi ili~kiler sürdürmek çok kez yeterli de~ildir. Yeni Türkiye'nin
tarihinde, yukar~da de~indi~imiz üzere, bu iki kez ortaya ç~km~~t~r.
Bundan Türkiye için var~lacak sonuç, Amerika gibi bir ülkede, uzun
süreli ve planl~~tan~tma faaliyetinde bulunmak ve Türkiye'nin görüntüsünü olumlu k~lma~a çal~~mak zorunlu~udur.
6 — Amerika B. D. gibi bir devletle ili~kiler sürdürürken gerçekçi olmal~y~z. Ideolojik yakla~~mla güdülecek bir politika, e~er
ba~~ms~z ve özgür kalmak istiyorsak, bizi hem hüsrana u~rat~r, hem
de tehlikelere atar. Ön yarg~lara ve duygusall~~a da yer yoktur. Her
zaman serin kanl~~olmak zorunday~z. Ne dostluk anlar~nda kalbimizi
elimizin içine al~p Amerikal~lara uzatman~n, ne de, biraz i~ler ters
gidince, "go home" demenin anlam~~vard~r.
7 — Türkler Amerikal~lar~, Amerikal~lar da Türkleri yeni yeni
tan~ma~a ba~lam~~t~r. Bugün Amerika B. D.'nde 3 bin dolay~nda
Üniversite ö~rencimiz, bir çok Profesörümüz ve oraya yerle~mi~~seçkin
soyda~lar~m~z vard~r. Türkiye'de 300 bin ki~i az çok ~ngilizce bilmektedir. Kitle ileti~im araçlar~~ile yeterince bilgi edinebilecek duru md ay~z.
Buna kar~~n, Amerikal~~bilim adamlar~, özellikle ~kinci Dünya
Sava~~'ndan sonra ,40-50 Üniversitede gerek Orta Do~u incelemeleri
çerçevesinde, gerek ayr~~Türkoloji disiplini olarak Türkiye'yi, onun
tarihini, dilini, sosyolojisini, politik ve sosyal ya~am~n~, ayr~ca arkeolojisini, bunlar~n da ötesinde, Türkiye d~~~ndaki öteki Türk toplumlann~n uygarl~~~n' incelemektedir. Bu yap~ld~kça bize kar~~~ilgi
ve sayg~nl~k artmaktad~r.
8 — Zaman~m~zda uluslararas~~ili~kilerde giderek önem kazanan
bir ba~ka olgu da, giri~ilecek hareketlerde uygar dünyada geçerli
standartlara, de~er hükümlerine uymak zorunlu~udur. Ancak böylelikle inand~r~c~~olunabilmektedir. Belki bizzat Amerika B. D. bunlara
kimi kez sayg~l~~olmayabilir. Fakat o süper devlet olman~n verdi~i
rahatl~~a sahiptir. Türkiye için öyle de~ildir.
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9 — Amerika Birle~ik Devletleri uluslararas~~politika sahnesinde
Birinci Dünya Sava~~nda yani pek yak~n zamanlarda ç~k~m~t~r.
Kald~~ki, Birinci Dünya Sava~~ndaki at~l~m~~uzun sürmemi~, Sava~~
sonunda gene kabu~una çekilmi~tir. Ancak, Ikinci Dünya Sava~~ndan
sonrad~r ki, birden bire geni~~uluslararas~~yükümlülükler üstlenerek
sahnede ba~rolü alm~~~ve yerle~mi~tir. Onun bu yenili~i, kimi kez
safhk, k~zg~nl~k, ya da a~~r~~sempati politikas~na yans~yabilir, yans~maktad~r. Ayr~ca, demokrasi ve özgürlük geleneklerini ba~lalar~nda
da aramak yolunda a~~nliklara kap~labilir. Kimi kez de "Open
Diplomacy"nin ~ampiyonlu~unu yaparken, diplomaside uluslararas~~
ili~kilerin gerektirdi~i sessizli~i bozabilmektedir. Tüm bu gerçekleri
de hesaba katmak zorunday~z.
~~o — Türk - Amerikan ili~kileri üzerinde di~er bir de~erlendirmeyi mutlaka uluslararas~~siyasal konjonktürü de gözönünde tutarak
yapmal~y~z. Dünyada gerginlik, ya da yumu~ama varsa, Do~u - Bat~~
ili~kileri de~i~meler gösteriyorsa, iki süper devlet aras~ndaki ili~kiler
geli~iyor, ya da gerginle~iyorsa, bunlar ku~kusuz Türk - Amerikan
ili~kilerini de etkileyecektir. Inceleme ve de~erlendirmeleri daha
karma~~k hale getiren bir öge de, bizzat Amerika Birle~ik Devletlerinin
tutumunun uluslararas~~siyasal konjonktürü geni~~ölçüde etkileyebilecek olmas~d~r.
TÜRK - AMERIKAN SIYASAL ILI~KILERINE
ILI~KIN
BA~LICA OLAYLARIN KRONOLOJISI
8 Ocak 1918

Amerika Birle~ik Devletleri Ba~kan~~Woodrow
Wilson'un 14 ilkesinden (Fourteen points) Türkiye'nin gelece~i ile ilgili olan 1 2 . maddesinde
"Osmanl~~Imparatorlu~u'nun Türk olan bölümlerinin güvenceli egemenli~inin sa~lanaca~~n~n"
aç~klanmas~.

~~2 A~LISIOS 1 919 Amerika B. D. Yüksek Komiseri Amiral Bristol'un
Türkiye'de göreve ba~lamas~.
6 A~ustos 1923

Lozan'da, Lozan Bar~~~Konferans~n~~A. B. D. ad~na gözlemci s~fat~~ile izleyen Büyükelçi Joseph
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Grew ile Ismet Inönü taraf~ ndan iki ülkenin siyasal ili~ kilerini düzenleyici bir Genel Andla~ma
(General Treaty) imzalanmas~. (Bu andla~ma
Amerikan Kongresince 1927'de reddedilecektir.)
1923 Türk - Amerikan Andla~mas~n~ n Amerikan
Kongresince tasdiki geciktirilince Amerika Birle~ik
Devletleri Diplomatik Temsilcisi Amiral Bristol
ile Türkiye D~~i~leri Bakan~~Tevfik Rü~ tü Aras
aras~ nda geçici bir Anla~ ma (Modus Vivendi)
imzalanmas~~(ki bu da iki kez uzat~lm~~t~r).
1923 Andla~ mas~n~ n Amerikan Kongresince
Ocak 1927 de reddi üzerine, Ankara'da D~~i~leri
Bakan~~Tevfik Rü~ tü Aras ile Büyükelçi Joseph
Grew aras~ nda, mektup teatisi (Notes Echangees)
yolu ile, siyasal, konsolosluk, ticaret, adli vb. ili~kilerin kurulmas~.

Ekim 1927

Amerika Birle~ik Devletlerinin Ankara'daki ilk
Büyükelçisi J. Grew'nun Gazi Mustafa Kemal
Pa~a'ya itimatnamesini sunu~u.

5 Aral~k 1927

Türkiye Cumhuriyeti'nin Washington'daki ilk
Büyükelçisi Ahmet Muhtar Bey'in Ba~kan Calvin
Coolidge'e itimatnamesini sunu~u.

~~Ekim 1929

Türk - Amerikan Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenenamesinin Ankara'da imzalanmas~~(ki iki
taraf~ n tasdikinden sonra 22 Nisan 193o'da yürürlü~e girmi~tir.)
Türk - Amerikan ikamet Andla~mas~n~ n Ankara'da imzalanmas~ .

12

28 Ekim m ~~

~~8 Haziran 1941 Türk - Alman S al d~~ rmazl~~ k Pakt~n~n imzas~~
üzerine, Amerikan Hükümetinin ödünç verme Kiralama Kanunu çerçevesinde, Türkiye'ye Ingiltere arac~l~~~~ile yapma~a ba~lad~~~~askeri yard~mlar~~kesmesi.
ödünç verme - Kiralama Kanunu çerçevesinde
30 Kas~ m 1941
Türkiye'ye yard~ m~n yeniden ba~lat~lmas~.
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12-14 Ocak 1943 Kasablanca Konferans~nda Türkiye'ye yard~m yap~l~p yap~lmamas~~ve onun sava~a sokulup sokulmamas~~konusunda Ba~kan Roosevelt'in Churchill'i
serbest b~rakmas~~(ki State Department bu yetkiyi daha sonra lus~tlayacakt~r).
~~1-24 A~ustos 1943 Quebec Konferans~nda, Ba~kan Roosevelt'in önerisi uyar~nca, Türkiye'nin sava~a girmesi zaman~~
gelmedi~ine, yard~ma devam gerekti~ine karar
verilmesi.
19-30 Ekim 1943 Moskova'da Amerikan, Ingiliz ve Sovyet D~~i~leri
Bakanlar~n~n yapt~~~~konferansta Cordell Hull'un,
Türkiye'nin sava~a sokulmas~~yolunda Molotov'un
önerisini geri çevirmesi.
Kas~m 1943
Tahran Konferans~nda, Stalin'in Balkanlarda bir
cephe aç~lmas~na art~k pek gerek kalmad~~~n~~belirtmesine ra~men, Ingiltere'nin ~srar~~üzerine,
Roosevelt'in Türkiye'yi sava~a sokmak için Ankara
nezdinde bir giri~imde bulunulmasma raz~~olmas~.
4 Aral~k 1 943
Kahire'de, Cumhurba~kan~~Inönü'nün Roosevelt
ve Churchill ile g5rü~mesi ve Türkiye'nin sava~a
girmesi için Churchill'in önerisini prensip itibariyle
kabul etmekle birlikte, askeri haz~rl~klar gere~ini
ileri sürmesi, Roosevelt'in Türkiye'ye anlay~~~göstermesi.
~~Nisan 1944

Türkiye'nin sava~a girmesini sa~layacak askeri
yard~m ile ilgili Türk - Ingiliz müzakerelerinin kesilmesi üzerine, Türkiye'ye Amerikan yard~m~n~n
durdurulmas~.

Nisan - A~ustos
1 944

Özellikle Amerika Birle~ik Devletleri'nin bask~s~~
üzerine, Türkiye'nin Almanya ile Ticaret ili~kilerini azaltmas~~ve 2 A~ustosta siyasi ili~kilerini
kesmesi.

~~o ~ubat 1945

Yalta Konferans~n~n 6. toplant~s~nda, Stalin'in
Bo~azlar rejiminin de~i~tirilmesi önerisine Ingiltere gibi Amerika'n~n da anlay~~~göstermesi.
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Türkiye'nin, San Francisco'da Birle~mi~~Milletler
toplant~s~na kat~ labilmesi için Müttefiklerin önerisi
üzerine, ~~Ocak 1942 tarihli Birle~mi~~Milletler
Beyannamesini imzalamas~~ve Almanya'ya sava~~
ilân etmesi.
Amerika Birle~ ik Devletleri, ~ ngiltere ve Sovyet
Rusya liderlerinin sava~~sonras~~sorunlar~n~~çözümlemek üzere topland~klar~~Potsdam konferans~nda,
Bo~azlar üzerindeki Sovyet önerilerine, Churchill
ile birlikte Truman'~n da kar~~~ç~k~~~~ve Sovyetlerin
Türkiye'den arazi taleplerinin yaln~z bu iki devleti ilgilendirdi~ini belirtmekle birlikte, "Uluslararas~~su yollar~nda geçi~~serbestisi" ilkesinin
savunucusu olarak, söz sahibi olmak ve Sovyetlerin
Bo~azlarda üs taleplerini önlemek isteyi~i (ki konferansta her üç devletin Türkiye ile temasa geçmesi
gibi kesin olmayan bir karar al~n~r).
Amerika Birle~ik Devletleri'nin daha önce 1941
tarihli ödünç verme - Kiralama Kanunu gere~ince Türkiye'ye yapt~~~~askeri yard~ mlar~~sava~~
süresince sürdürülmesini ikili çerçevede düzenlemek üzere bir anla~ma yap~lmas~. (Sava~~sona
erince bu yard~mlar kesilmi~tir).
Amerika Birle~ik Devletleri'nin, Potsdam karar~~
uyar~ nca, Türkiye'ye verdi~i notada —ki bu arada
Bo~azlar~ n özelli~inin ve Sovyet tehditlerinin fark~ na vararak "Geçi~~Serbestisi" ilkesini kenara
b~rak~ p daha gerçekçi bir tutum benimsemi~ti—
Montreux sözle~ mesinin de~i~ tirilmesinde rol almak isteyi~i (ve bunu Türkiye'nin olumlu kar~~lay~~~).
Stalin'in Sava~~sonras~~emellerini sezen Ba~kan
Truman, D~~ i~leri Bakan~~Byrnes'e: "Sovyetler
Birli~i'nin Türkiye'yi istila ederek Bo~azlar bölgesini ele geçirmek istedi~inden ku~ kum kalmad~.
Bu gidi~e yumru~umuzu vurup "Dur" demezsek
yeni bir sava~~ç~kacakt~r" talimat~n~~vermesi.
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Amerika'n~n, Washington'da ölen Türkiye Büyükelçisi Münir Ertegün'ün cenazesini Missouri uçak
gemisi ile —Sovyet Rusya'ya kar~~~da bir güç
gösterisi niteli~inde olarak— Istanbul'a göndermesi ve o s~ rada Sovyet tehditi alt~nda bulunan
Türkiye'de bunun co~ku ile kar~~ lanmas~.
19 A~ustos '946 Sovyetler'in Bo~azlarla ilgili olarak 7 A~ustos
~ 946'da Türkiye'ye verdi~i ve örneklerini Amerika
Birle~ik Devletleri ve Ingiltere'ye gönderdi~i notaya kar~~l~ k, Amerika'n~ n Sovyet Hükümetine verdi~i cevapta, Bo~azlar rejiminin yaln~z Karadeniz
Devletlerine ili~ kin bir sorun de~il, Amerika Birle~ik Devletleri ve öteki devletleri de ilgilendirdi~ini
ve Bo~azlar~n savunulmas~nda ba~l~ca sorumlunun
Türkiye olmakta kalmas~~gerekti~ini bildirmesi.
21 ~ubat 1947
Ingiliz Hükümetinin Washington'a Komünist tehdidi alt~ ndaki Yunanistan ile Türkiye'ye Sava~~
sona ermesinden beri yapt~~~~askeri ve ekonomik
yard~mlar~~1947 Mart~ ndan itibaren kesme zorunda oldu~unu bildirmesi.
12 Mart 1947
Ba~ kan Truman Kongre'de okudu~u bir mesajda
(Truman Doktrini) Yunanistan ve Türkiye'yi, komünist tehditinden kurtarmak amac~~ ile, 400
milyon Dolarl~k askeri yard~m (~~oo milyon Dolar
Türkiye için) yap~ lmas~n~~ve bu ülkelere sivil ve
askeri yeti~ tirici personel gönderilmesini istemesi
(ki bu öneri, Vandenberg de~i~ikli~i yap~ld~ktan
sonra, 22 May~s ~~947'de "Yunanistan ve Türkiye'ye yard~ m Kanunu" olarak yürürlü~e girecektir).
May~s Türkiye'ye yap~ lacak askeri yard~m konusunda
Haziran 1947
General Oliver heyetinin Ankara'da temaslarda
bulunmas~. (Ilk Amerikan askeri heyeti).
12 Temmuz 1 947 Truman Doktrininin uygulanmas~yla
ilgili olarak,
Türkiye ile Amerika Birle~ik Devletleri aras~ nda
Amerikan yard~m~~ko~ullar~n~~düzenleyen Anla~man~n D~~i~ leri Bakan~~Hasan Saka ve Büyükelçi
Edwin Wilson taraf~ ndan Ankara'da imzalanmas~.
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Yunanistan ve Türkiye'ye yap~lan askeri yard~mlar~ n "Foreign Assistance Act" adl~~kanun çerçevesine sokulmas~~ve böylece sürdürülmesi.
4 Temmuz 1948 Sava~ta y~k~lm~~~Avrupa'n~n kalk~nmas~ na yard~m
amac~n~~güden Marshall yard~m~n~n (Economic
Co-operation Act) —Bir süre tereddütten sonra—
Türkiye'ye de te~mili ile ilgili Anla~man~n Ankara'da imzas~ .
NATO'nun kurulmas~~ üzerine, NATO üyelerine
6 Ekim 1949
yap~ lacak Amerikan askeri yard~m~~için ç~kar~lan
"Mutual Defence Assistance Act" adl~~kanun çerçevesine, henüz üye olmayan Türkiye ve Yunanistan'~n da sokulmas~.
Amerika Birle~ik Devletleri'nin Akdeniz filosuna
Mart 1950
mensup baz~~sava~~gemilerinin Istanbul ve Izmir
limanlar~m ziyaretinin, Türkiye'nin NATO d~~~nda b~rak~lmas~n~ n kamuoyunda do~urdu~u ku~kuyu biraz hafifletmesi.
4500 Ki~ilik bir Türk Tugay~ mn, Amerika'n~n
18 Ekim 1950
giri~imi ile, Güney Kore'yi sald~r~ya kar~~~korumak
üzere kurulmu~~olan Birle~mi~~Milletler Ordusuna
kat~lmas~~(ve Sava~ta büyük ba~ar~~göstermesi).
Bir yandan Türklerin Kore sava~~ndaki kahra15 May~s 1951
manl~~~ run etkileri, öte yandan Balkanlar ve Akdenizde güvenli~in artt~r~lmas~~gereksinmeleri sonucu, Amerika Birle~ik Devletleri'nin, Türkiye ve
Yunanistan'~ n NATO'ya tam üye olarak al~nmas~n~~NATO müttefiklerine önermesi.
NATO Konseyinin Eylül ~~g5~ 'de Ottawa'da yap18 ~ubat 1952
t~~~~toplant~da, Türkiye ve Yunanistan'~n NATO'ya kat~lma~a ça~r~ lmas~ ndan sonra gerekli tüm
forma liteier ta mamlamnca, Türkiye'nin NATO'ya üye olmas~, böylece tarihte ilk kez Amerika
Birle~ ik Devletleri ile müttefik haline gelmesi.
25-27 May~s 1953 Amerika Birle~ik Devletleri D~~i~leri Bakan~~John
F. Dulles'in Orta Do~u güvenli~i için bir Kuzey

3 Nisan 1948
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Ku~a~~~(Northern Tier) kurma giri~imi ve bu
konuda Türkiye'deki olumlu temaslar~.
17-20 Ocak 1954 Türkiye Cumhurba~kan~~Celal Bayar'~n Amerika
Birle~ik Devletlerini resmen ziyareti. (Tarihte ilk
kez bir Türkiye Devlet Ba~kan~n~n Amerika Birle~ik Devletlerini ziyareti).
23 Haziran 1954 Türkiye ile Amerika Birle~ik Devletleri aras~nda
NATO üyelerinin Kuvvetler Statüsüne ili~kin
19 Haziran 1951 tarihli sözle~ menin (ki Türkiye
buna kat~lmay~~1954 y~l~nda 6375 say~l~~kanunla
kabul etmi~ti) uygulanmas~yla ilgili bir Anla~ma
yap~lmas~ . (Bu temel Anla~maya dayarularak iki
devlet aras~nda daha sonra ortak askeri üsler,
tesisler ve gösterilecek kolayl~klar ve ba~~~~ld~klarla
ço~u gizli tutulan, yüze yak~n uygulama
anla~mas~~yap~lm~~t~r).
24 ~ubat 1955
Türkiye - ~rak aras~nda imzalamp, Pakistan, Iran
ve Ingiltere'nin de kat~ld~~~~Ba~dat Pakt~m Amerika Birle~ik Devletlerinin desteklenmesi. (Amerika Birle~ik Devletleri Pakta kat~lmadan, ancak
kimi komitelerine üye olmu~tur. ~rak, 14 Temmuz
1958'de ç~kan Devrim sonucu Pakt'tan ayr~ld~ktan
sonra Pakt bugünkü CENTO haline gelecektir.).
5 Ocak 1957
Ba~kan Eisenhower'in Orta Do~u'nun güvenli~i
için bölge ülkelerine bir sald~r~ya kar~~~yard~m
önerisi (Eisenhower Doktrini) ; Kongre'de kanunla~an bu Doktrini Türkiye, ~rak ve Pakistan'~n
iyi kar~~lamas~.
'o Ekim 1957
Türkiye - Suriye siyasal gerginli~i sürerken Krusçev Türkiye'yi tehdit edince, Amerikan D~~i~lerinin, bir bildiri yay~nlayarak, Türkiye'ye bir sald~r~~
olursa Amerika Birle~ik Devletlerinin, NATO çerçevesindeki yükümlü~ü gere~i, Türkiye'ye tüm
gücü ile yard~ m edece~ini aç~klamas~.
Temmuz 1958
Irak'ta Devrimin ertesi günü Amerika deniz
piyadelerinin Lübnan'a ç~kmas~n~~Türkiye Hükümetinin tasvip etmesi ve bunu Eisenhower Doktri-
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nin bir gere~i saymas~ . (Amerikan askerlerinin
bu ç~ karmada Incirlik hava üssünü kullanm~~~olmas~~sonradan bir çok tart~~ malar~~ortaya ç~kartacakt~r).
Amerika Birle~ik Devletlerinin CENTO'nun böl5 Mart 1959
ge devletleri Türkiye, Iran ve Pakistan ile ayr~~
ayr~~ ikili Savunma Anla~malar~~imzalamakla
CENTO'ya fiilen üye duruma gelmesi.
Ba~ kan Eisenhower'in Türkiye'yi ziyareti. (Tarih6-7 Aral~ k 1959
te ilk kez bir Amerika Devlet Ba~kan~n~n Türkiye'yi ziyareti).
Türkiye'de Incirlik hava üssünden kalkan bir
May~s 1960
Amerikan U-2 ke~if uça~~ mn Sovyet Rusya üzerinde dü~ ürülmesi. (Olay Türk - Sovyet ili~kilerini
etkilerken, Türkiye'deki bir Amerikan üssünün
Türk Hükümetinin haberi olmadan kullan~lma
biçimi üzerinde tart~~ malar yap~lmas~).
1959 Y~l~ nda Türkiye'de ve Italya'da kurulan
1963
orta menzilli jupiter adl~~Amerikan füzelerinin,
1962 Küba bunal~m~~Amerika Birle~ik Devletleri
ile Sovyet Rusya aras~nda bir uzla~ ma ile sona
erdirilirken, Küba'daki Sovyet füze üslerinin kald~r~lmas~~ kar~~l~~~ nda, Amerikal~lar taraf~ndan
—zaten Polaris denizalt~~füzelerinin ç~k~~~ndan
sonra de~erlerini yitirdikleri ileri sürülerek— sökülüp götürülmesi.
5 Haziran 1964 K~br~s bunal~m~~sürerken, Ba~ kan Johnson'un
Türkiye Ba~bakan~~Inönü'ye gönderdi~i mesajda,
Türkiye'nin K~br~s'ta giri~ece~i bir askeri bir müdahalede NATO (Amerikan) silahlar~n~~kullanamayaca~~~ve NATO müttefiklerinin r~zas~~olmadan yap~ lacak bir harekât sonucu Sovyetler müdahale ederse, Türkiye'nin korunmas~~yükümlü~ünün tart~~ ma götürece~ini bildirmesi. Bu mesajdan (ve özellikle onun bir Türk gazetesinde
aç~klanmas~ ndan sonra) Türk - Amerikan ili~kilerinin ciddi biçimde sars~lmas~~ve Kamuoyunda
Amerikan aleyhtarl~~~n~n artmaya ba~lamas~.
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3 Temmuz 1969 Türkiye'de NATO i~birli~i çerçevesinde kurulan
Amerikan tesisleri ve Amerikan askeri personeline
tan~ nan kolayliklarla ilgili 1954 Anla~mas~n~n (Bakulu yukar~da) yerini alan ve 50'den fazla uygulama anla~mas~n~~birle~ tiren gizli bir ikili anla~man~n yap~lmas~. (Bu anla~ ma 16 Mart 1975
tarihinde bir Türk gazetesince aç~klanm~~t~r).
30 Haziran 1971 Türkiye Hükümetinin, Amerika Birle~ik Devletleri ile anla~arak, 1972 hasat~ ndan sonra Ha~ha~~
ekimini yasaklama karar~.
~~Temmuz 1974 Türk Hükümetinin, 1971 Karar~n~~de~i~ tirerek
7 ilde, lisans ve Ha~ha~~kellelerinin kesilmesi yöntemi ile etkin bir kontrol alt~nda, ha~ha~~ekimine
yeniden izin vermesi; karar~ n Amerika'da olumsuz yank~larm~ n görülmesi. (Fakat, zamanla Türkiye'deki etkin kontrolün takdir edilmesi).
14 Temmuz 1974 Türkiye'nin K~br~s'ta askeri müdahalesi; Amerika
Birle~ik Devletlerinin K~ br~s sava~~n~ n bir Türk Yunan sava~~na dönü~mesini önleme çabas~; D~~i~leri Bakan~~Kissinger'in K~br~s için bir çözüm çaresi arama~a ba~lamas~.
5 ~ubat 1975
Amerikan Kongresinin, —Amerika Birle~ik Devtetlerindeki Yunan lobisinin de etkisiyle— Türk
Ordusunun K~ br~s'ta NATO çerçevesinde verilen
Amerikan silahlar~ n~~kulland~~~~gerekçesiyle, asl~nda K~br~s sorununda ödün vermesi için Türkiye
üzerinde bask~~amac~n~~güden, silah ambargosu
karar~~almas~ ; Türkiye'nin bu karara kar~~~Amerikan tesisleriyle ilgili yeni ikili anla~ma müzakerelerini durdurmas~~ve 1969
anla~mas~n~ n art~k de~erinin kalmad~~~ n~~aç~klayarak Amerikan askeri üs
ve tesislerini kapatmas~.
2 Ekim 1975
Amerikan Kongresinin, Ambargo yolu ile K~br~s
konusunda Türkiye'ye bask~~yap~lmas~n~ n zorlu~u
anla~~l~ nca, Türkiye'ye kar~~~8 ay önce uygulanmas~n~~kararla~t~rd~~~~Ambargoyu bir ölçüde kald~rmas~.
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26 Mart 1976

Türk - Amerikan ortak savunma tesislerine ili~kin
yeni bir Anla~ man~ n Washington'da imzalanmas~~
ve yarmlanmas~. (K~br~s sorunu ve silah ambargosu nedeniyle bu Anla~man~ n Kongre'de onay~~
geciktirilmi~tir).

AMERIKA BIRLE~ IK DEVLETLERININ
TURK~ YE'DEKI BÜYÜKELOLERI
Ad~~ve Soyad~~

Amiral Mark L. Bristol (Yüksek Komiser)
Joseph C. Grew
Charles W. Sherrill
Robert P. Skinner
John van MacMurray
Laurence A. Steinhardt
Edwin C. Wilson
George Wadswort
George McGhee
Avra M. Warren
Fletcher Warren
Raymond A. Hare
T. Parker M. Hart
William Handley
William Macomber

Görev Süresi

1919 -1927
1927 - 1932
1932 - 1933
1933 - 1936
1936 - 1942
1942 - 1945
1 945 - 1948
1 948- 1951
1951 - 1953
1953 - 1956
1956 - 1960
1961-1965
1965 - 1969
1969 - 1973
1973 - 1977

TÜRKIYE CUMHURIYETI'NIN WASHINGTON
BÜYÜKELÇILERI
Ad~~ve Soyad~~

Görev Süresi

Ahmet Muhtar Bey (Mollao~lu)
Mehmet Münir Ertegün
Hüseyin Rag~ p Baydur
Feridun Cemal Erkin
Ali Haydar Görk
Suat Hayri Urgüplü

- 1934
1 934 - 1944
1 944 - 1 948
1948 - 955
1955 - 1957
1957- 1960
1 927

Bdlito.
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Ad~~ve Soyad~~

Melih Esenbel
Bülent U~akl~gil
Turgut Menemencio~lu
Melih Esenbel

Görev Süresi
1960 - 1960
1960- 1962
1962 - 1967
1967 - 1977

YENI TÜRKIYE ILE AMERIKA B. D. ARASINDAKI
ILI~KILERLE ILGILI KAYNAKLAR
Birinci Dünya Sava~~ 'ndan sonraki Türk - Amerikan ili~kilerine
ili~kin kaynaklar~n ba~~nda ku~kusuz ar~ivler gelir. Va~ington'da, gerek
State Department'~ n, gerek Kongre'nin ar~ivleri tasnif edilmi~~ve geni~~
ölçüde incelenme~e haz~ r durumda iken, Türkiye'de D~~i~leri Bakanl~~~n~n ar~ivleri bugüne dek düzenlenememi~tir. State Department'in
ar~ivlerinin baz~~bölümleri, üzerinden 25 y~ l geçtikten sonra, ayr~~
ciltler halinde yay~ mlanmaktad~r. (Bak~mz : "Foreign Relations of
the U.S.," (1943'den itibaren). Ayr~ca bak~ n= : "A Decade of American Foreign Policy, Basic Documents, 1941 - 1949, Washington,
1950;
American Foreign Policy, 1950 - 55, Basic Documents, Washington, 1957; American Foreign Policy, Current Documents" (Y~ll~k,
1956 dan beri), Washington. Kongre'nin hem Senato, hem de Temsilciler Meclisinin D~~i~leri Komisyonlannda geçen müzakerelerin
tutanaklar~~de düzenli biçimde yarmlanmaktad~r: "Hearings before
the Committee on International Relations (House of Representatives,
Senate)", Washington. Yap~ lan Andla~malar~ n metinleri ise "U. S.
Treaties and other International Agreements" ba~l~kl~~ciltler halinde
State Department'~n yay~nlar~~aras~ndad~ r. Ku~kusuz, ba~ta Ingiliz
ar~ ivleri olmak üzere, öteki devletlerin ar~ivlerinde de Türk - Amerikan ili~kilerine ili~ kin dokümanlar vard~r.
Olaylarla ilgili haber ve yorumlar~n ba~l~calar~~için New York'ta
Ikinci Dünya Sava~~ 'ndan beri ç~kar~lan "Facts on File" adl~~ y~ll~klar
ile New York Times gazetesinin koleksiyonuna (Bak~m The New
York Times Index) bak~labilir. Türkiye'de bu çe~it Index'li yay~ nlar
yok ise de gazete koleksiyonlar~~ile Ay~n Tarihi ve D~~i~leri Bakanl~~~n~n 1964 den beri ç~kard~~~~Belleten ba~l~ca kitapl~klarda bulunabilir.
Üçüncü tür kaynak An~lard~r. Amerika B. D. nin Ankara'daki
ilk Büyükelçisi Joseph Grew'nun "Turbulent Era" adl~~kitab~,
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Boston 1952; Amerika B. D. Ba~kanlar~ndan H. Truman'~n "Memoirs", New York, 1958; D~~i~leri Bakanlar~ndan Cordell Hull'~n
"Memoirs", New York 1948; Ingiltere Ba~ bakan~~ W. Churchill'in
"The Second World War" adl~~büyük yap~t~~ile Sava~~ s~ras~nda
Ankara'da görevli olan Ingiltere Büyükelçisi Sir Hugh Knatchball'un "Diplomat in Peace and War", London, 949; Fransa Büyükelçisi Rene Massigli'in "La Turquie devant la Guerre", Paris, 1964;
Almanya Büyükelçisi F. Von Papen'in (Ingilizcesi) "Memoirs",
London, 1952, adl~~yap~tlar~~bak~labilecek ba~l~ca kitaplard~r. Buna
kar~~n, Türkiye'de devlet adamlar~n~ n, ya da dü~ünürlerin (Ahmet
Emin Yalman gibi) yay~mlad~klar~~ an~larda Türk - Amerikan ili~kilerine de~inen pasajlar vard~ r. Fakat bunlar hem az, hem de
sistemsizdir. Ikinci Dünya Sava~~~içinde D~~i~leri Bakanl~~~~yapan
Numan Menemencio~lu'nun 1948 de Paris'te haz~rlad~~~na tan~k
oldu~um An~lar~~da henüz yay~mlanmam~~ t~ r.
Yaz~lan kitaplara gelince: Amerika Birle~ik Devletlerinde Ikinci
Dünya Sava~~ 'ndan sonra, Türkiye ve Türk - Amerikan ili~kileriyle
ilgili yap~tlar birden bire artma~a ba~lam~~t~ r. Bunlar içinde belirtilme~e de~er olanlar ~unlard~ r: "Charles Eliot, Turkey in Europe,
Beaverton-Oregon, 1965"; "Laurence Evans, U. S. Policy and the
Partition of Turkey, 1914 - 1924, Baltimore, 1965" ; "Roger Trask,
U. S. Response to Turkish Nationalism and Reform, ~ g~ g -1939,
Minnepolis, 1971"; "William S. Langer and Everett S. Gleason, The
Undeclared War, New York, 1953"; "Harry H. Howard, Germany,
the Soviet Union and Turkey during World War II., The Dpt. of
State Bulletin, ~ 8 July 1948"; "Howard Sachar, The Emergence of
the Middle East, ~~g - 1924, New York, 109"; ayn~~yazar~n "Europe
leaves the Middle East, 1936 - 54, New York, 1972"; "Ferenc A. Vali,
The Turkish Straits and Nato, Hoover Inst., 1972"; "Georges Harris,
Troubled Alliance: Turkish - American Problems in Historical Perspective, 1945 - 71, N. Y. 1972".
Türkiye'de yaz~lan yap~tlar aras~nda ~unlar özellikle belirtilebilir:
Feridun Cemal Erkin, Türk - Sovyet Ili~kileri ve Bo~azlar meselesi,
Ankara, 1968; Prof. Dr. A. Nimet Kurat, Türk-Amerikan münaseProf. Fahir Armao~lu, Ikinci
betlerine k~sa bir bak~~, Ankara 1959;
Dünya Harbi'nde Türkiye, S. B. F. Dergisi, XIII, 2, Ankara, 1958;
Prof. Mehmet Gönlübol, Türk - Amerikan Ili~ kileri, Genel bir De~er-
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lendirme, D~~~Politika Dergisi, C. I, Say~~4, Ankara, 1971 ; Prof.
Haluk Ulman, "La Neutralite Turque et les Etats-Unis, pendant
la 2r~le Guerre Mondiale (Prof. Dr. Yavuz Abadan'a Arma~an,
Ankara, 1969 S. B. F. Yay~ nlar~~No. 280)" ; Kamuran Inan, Amerikan
Silah Ambargosu, nedenleri, sonuçlar~, D~~~Politika Dergisi, C. 5,
Say~~I, Ankara, 1975; ayr~ca, genel nitelikte olmakla birlikte, Türk Amerikan ili~kilerinin seyrini izlemek için bak~mz : S. B. F. kimi
ö~retim üyelerince haz~ rlanan Olaylarla Türk D~~~Politikas~~(1919 '965), Ankara, 1968; Duygu Sezer, Kamuoyu ve D~~~Politika,
Ankara, 1972. Amerikan Ar~ivlerine dayamlarak Ikinci Dünya Sava~~'ndan sonraki dönem için ilk yap~t~n, Ankara'da Siyasal Bilgiler
Fakültesi asistanlar~ ndan Oral Sander'in bir doktora tezi olarak,
yak~nda yay~mlanmas~~beklenmektedir.

