TÜRK- AMERIKAN ILI~KILERININ YENIDEN
KURULMASI VE AHMET MUHTAR BEY'IN
VA~~NGTON BÜYÜKELÇILI~I
(1920-1927)
BILAL N. ~IM~IR
Türk - Amerikan ili~kileri 1917 bahar~nda kesildi. Ancak on y~l
sonra, 1927 sonbahar~nda yeniden kurulabildi. Amerika, 6 Nisan
1917'de Almanya'ya sava~~açm~~t~. Osmanl~~ Imparatorlu~u, o sava~ta Almanya'n~n müttefikiydi; müttefikine kar~~~sava~a ba~layan
bir devletle normal ili~kilerini sürdüremezdi; 20 Nisan 1917'de
Amerika'ya bir nota verdi ve bu devletle ili~kilerini kesti. Ama Amerika'ya sava~~açma~a kadar gitmedi. Amerika da Türkiye'ye sava~~
açmad~. Iki Devlet aras~nda sava~~hali do~mam~~, yaln~z ili~kiler
kesilmi~ti. Türkiye'de Amerikan haklar~n~~Isveç gözetecekti. Amerika'daki Türk haklar~n~~koruma görevi de Ispanya'ya verilmi~ti. Bu durum y~llarca sürüp gitti.
1923 Lozan ban~~andla~mas~n~n yürürlü~e girmesiyle Türkiye'nin di~~ili~kileri normale dönmü~tü. Yeni Türkiye, y~llarca sava~t~~~~
ba~~nda Londülkelerle de normal diplomatik ili~kiler kurmu~tu. 1925
ra, Paris, Roma, Atina gibi eski dü~man ülkelerin ba~kentlerinde
Türk elçileri art~k görev ba~~ndayd~. Ingiliz, Frans~z, Italyan ve
Yunan elçileri de Cumhurba~kan~~ Atatürk'e güven mektupla=
sunup Türkiye'de göreve ba~lam~~~bulunuyorlard~. 1925 y~l~nda Türkiye'nin normal ili~kiler kuramad~~~~tek ülke kalm~~t~: Amerika.
Birle~ik Amerika'n~n Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk Büyükelçisi Mr.
Grew ta 1927 Eylülünde Ankara'ya gelecekti. Türkiye Büyükelçisi
Ahmet Muhtar Bey ise ayni y~l~n Kas~m ay~~sonunda Amerika'ya
varacak ve Aral~k ba~~nda güven mektubunu sunacakt~.
191 rde kesilen Türk - Amerikan ili~kilerinin yeniden kurulmas~~
ve normale dönü~mesi 1927 sonunu bulur. Oysa Türkiye, y~llar y~l~~
k~yas~ya sava~t~~~~ülkelerle daha önce normal ili~kiler kurabilmi~ti.
Birbirleriyle hiç sava~mam~~~Türkiye ile Amerika aras~nda normal
diplomatik ili~kilerin kurulmas~n~n bu kadar gecikmesi ilginç bir
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konudur. Bu yaz~da bu ilginç ve ayni zamanda dü~ündürücü konu
ele al~nacakt~r. Türk Kurtulu~~Sava~~~ y~llar~ndaki ili~kilerden ba~lanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Va~ington Büyükelçisinin
Amerika'da göreve ba~lay~~~na kadarki dönem gözden geçirilecektir.
Amerika'n~n 1919 yaz~nda Orta-Do~u'ya yollad~~~~King-Crane Komisyonu, ayni y~l~ n sonbahar~nda Do~u Anadolu'ya gönderdi~i
General Harbord Komisyonu, Türkiye'ye gelen Amerikan gazetecileri, i~~adamlar~, misyonerleri, Yak~n Do~u Yard~m örgütü temsilcileri gibi özel komisyonlar ya da ki~iler ile ili~kiler yaz~n~n çerçevesi
d~~~ndad~r. Burada yaln~z devletle devlet ili~kileri üzerinde durulacakt~r.
I - KURTULU~~SAVA~INDA TÜRK - AMER~KAN ILI~KILERI (1920 - 1922).
1918 Mondros mütarekesi üzerine Türkiye'de görevlendirilen
ilk Amerikan temsilcisi Lewis Heck adl~~bir diplomat oldu. Aral~k
1918'de Istanbul'da i~e ba~lad~. Komiser ünvan~n~~ ta~~yordu'. Heck,
1919 ba~~nda Türkiye'nin iç durumu üzerine raporlar yollama~a
ba~lad~. Ama Anadolu'dan al~nan bilgilerin yetersiz kald~~~n~, burada
Amerikan konsoloslar~~bulunmad~~~n~~söylüyor ve Amerikan konsoloslarm~n Türkiye'ye, görevleri ba~~na dönme~erini ve hiç olmazsa ~zmir,
Sivas, Adana ve Halep gibi yerlerde Amerikan konsolosluklar~~aç~lmas~ n~~öneriyordu 2 .
Yine Aral~k 1918'de, Amerika'n~ n Do~u Akdeniz donanmas~~
komutan~~ Tu~amiral Mark Lambert Bristol Istanbul'a yolland~.
Türkiye'de en yüksek Amerikan görevlisi olan Bristol, ~ubat ~~ ~~9'da
Istanbul'daki Amerikan Elçili~i binas~na yerle~ti ve 12 A~ustos
191 9'da da Yüksek Komiser olarak atand~~3. Lozan andla~mas~ndan
sonra Yüksek Komiser ünvan~n~~ b~rak~p Diplomatik Mümessil ünvan~n~~alacak ve ta 1927 y~l~na kadar Türkiye'de kalacakt~. May~s
~~I9'da Lewis Heck'in yerine G. Bie Rovndal ad~nda bir Amerikan
diplomat~~da Istanbul'a yollanm~~t~~4. Ama 1919 - 1927 y~llar~~aras~nda
I Roger R. Trask, The United States Response to Turkish Xationalism and Reform,
1919- 1939, The University of Minnesota Press, Minneapolis: 1971, p. 28.
2 Laurence Evans, United States Policy and the Partition of Turist'', 1914- 1924,
Baltimore: 1965, p. 171.
3 Trask, op. cit., p. 28-29.
4 Ibid.
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Türkiye'de Amerika'y~~yar~~resmi olarak yaln~z Amiral Bristol temsil
etmi~tir, denilebilir.
Yüksek Komiser olarak Amiral Bristol'ün Türkiye'deki durumu,
öteki Itilâf Devletleri temsilcilerinden pek farkl~~ de~ildi. Ingiliz,
Frans~z ve italyan Yüksek Komiserleri gibi Bristol de ~stanbul'da
oturuyor, ~stanbul Hükümetiyle yar~~resmi ili~kide bulunuyor ve
Türk Hükümeti olarak yaln~z ~stanbul Hükümetini tamyordu.
Nisan ~ 92o'da Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti
ku~ ulduktan sonra da Amerikan temsilcisi yine yaln~z Istanbul Hükümeti ile ili~kilerini sürdürdü. Ankara Hükümetinin ilk alt~~ay~nda,
döneminde, Amerika'n~n Anadolu ile ili~kisini
Nisan - Ekim 1920
gösteren herhangi bir belgeye rastlayamad~k. Türkiye Büyük Millet
Meclisi çal~~~yordu. A~ustos ~~g2o'de imzalanan Sevr andla~mas~ n~~
reddetmi~ti. Yurt içinde otoritesini kan~tl~yordu. D~~~ili~kiler kurma~a
da ba~lam~~t~. Ama Amerika ile henüz ili~kisi olmam~~t~.
Amerika'n~n Anadolu'yla ili~kisini gösteren ilk haber, 1 920 Kas~m
ba~~nda Samsun'dan ç~kt~. 4 Kas~m günü Samsun Mutasarr~f vekili
Ismail Bey Ankara'ya bir tel çekti. "Burada bir Amerikan mümessili
mevcut" dedi 5. Samsun'da Lloyd Triestino ~irketinin temsilcisi s~fat~yla bir de Italyan bulundu~unu söyledi. Ismail Bey bir soru~turma
yapm~~t~. Bu ki~ilerin nas~l Samsun'a geldiklerini, resmi s~fatlar~m
gösteren belgeleri bulunup bulunmad~~~n~~ara~t~rm~~ti. ~öyle diyordu:
" ...Bunlar~n mahiyeti resmiyeleri tahkik edildi~inde kendilerinden haiz olduklar~~s~fat-~~resmiyeyi müsbit evrak-~~resmiyeyi
talep ettim. Berveçhi âti cevap ita ettiler: Amerikan Konsolosu iskenderiye'de iken Kânunsani 1920 tarihinde Va~ington
Hükümetinden alm~~~oldu~u berveçhi âti ~ifreli telgraf üzerine
Samsun'a geldi~ini beyan etmi~tir: "Türkiye'ye mensup konsolos olarak Istanbul tarikiyle Türkiye'de Samsun'a hareket
ediniz 6."
Lloyd Triestino temsilcisi de, Trabzon'daki Italyan Konsolosunca
Samsun'da görevlendirildi~ini bildirmi~, ald~~~~yaz~l~~buyru~'u göstermi~ti. Mutasarr~f vekili, soru~turma yapmakla yetinmi~, Amerikan ve
5 D. B. A. (D~~i~leri Bakanl~~~~Ar~ivi), Siyasi, Amerika. Kulu r, Dosya I. Canik
Mutasarr~fl~~~ndan Dahiliye Vekâletine ~ifre tel. 4.
gao, No. ~~163.

Ibid.
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Italyan temsilcileri olduklar~n~~söyleyen bu ki~ilerle henüz resmi ili~ki
kurmam~~t~. Ankara'dan talimat istiyor ve: "Mumaileyhimin vaziyetleri ve Hükümetle olan münasebat-~~siyasiyelerinde takip edilecek
meslek ve hatt~~hareket hakk~nda ~imdiye kadar bir talimat telâkki
edilmemi~~oldu~undan husus-u mezkûrun temini maruzdur" diyordu 7 .
Içi~leri, Samsun'un telgrafnu D~~i~lerine iletti: "Samsun'da bulunan Amerikan mümessili ile Italyan menafiini temine memur acentan~n. Hükümetle olan münasebat-~~siyasiyelerinde takip edilecek meslek ve hatt~~hareket hakk~nda istizan-~~keyfiyeti havi Canik Mutasarr~fl~~~ndan varit olan... telgrafnamenin bir sureti leffen takdim k~l~nd~~... Bu babdaki mütaleai aliyelerinin inba buyurulmas~m rica
eylerim efendim" dedi 8.
Haber, D~~i~lerinin can~n~~ s~kt~. Bir Amerikan Konsolosu, bir
italyan görevlisi Türkiye'nin bir yerine sessizce gelip yerle~ebiliyor
ve Ankara'n~n bundan zaman~nda haberi olmuyordu. Bunlar~n
Samsun.'a ne zaman gelmi~~olduklar~~bile belli de~ildi. Bu ne gev~eklikti! Hele k~y~~ ve s~n~r otoriteleri son derece uyan~k olmak, Türk
topraklar~ndan yabanc~~ku~~uçurtmamak zorunda de~iller miydi?
Amerikan, Italyan temsilcileri olduklar~n~~söyleyen bu ki~iler, görevlerine ba~lamak için yaln~z kendi Hükümetlerinden ya da üstlerinden
ald~klar~~buyruklar~~yeterli görebiliyorlar& Bu, Ankara Hükümetini
yok saymak gibi bir davrarn~t~ . Daha önemlisi, Ankara Hükümeti bir
olupbitti kar~~s~nda b~rak~lmak isteniyor gibiydi. Osmanl~~Imparatorlu~u topraklar~nda eskiden görevli yabanc~lar, Sevr andla~mas~ndan
sonra yeniden görevleri ba~~na dönüyorlard~. Sevr andla~mas~na
imza koymu~~Istanbul Hükûmetince bunlar~n resmi statülerinin tan~nmas~~do~al say~labilirdi. Ama bu andla~may~~kesinlikle reddetmi~~
olan Ankara Hükümeti, bu gibi ki~ileri topraklar~na kabul eder ve
yerel Türk makamlar~~bunlarla resmi ili~ki kurarlarsa o zaman i~in
rengi de~i~mi~~olacakt~. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti,
dolayl~~biçimde, Sevr andla~mas~n~~kabul ediyormu~~durumuna dü~ürülecekti. Böyle bir sürükleni~e göz yumulamazd~. Aç~lmak istenen
saluncal~~ç~~~r~~hemen kapatmak gerekiyordu. D~~i~leri bu dü~üncelerle
kaleme sar~lm~~t~. Içi~lerine ~unlar~~bildirdi:
Ibid.
D. B. A. - S. Amerika. K. ili: Dahiliye Vekâletinden Hariciye Vekâletine.
Yaz~. 19.11.1996 (1920). No. 6777/629.
7

8
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"Sevr sulh muahedenamesini suret-i katiyede red eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti —Italya dahi dahil olmak üzere— düvel-i itilâfiye ile el'an hal-i harpte bulundu~u
gibi, Amerika Cemahir-i Müttehidesiyle de aram~zda siyasi ve
~ ehbenderi münasebat-~~mutadenin avdetini mücaz k~lacak
bir devre-i sulh ve müsalemet aç~lmam~~~oldu~undan bu devletlerin her ne s~ fat ve ünvan taht~ nda olursa olsun Türkiye
hudud-u millisi dahilindeki mahallere tayin ve izam edecekleri memurinin Hükümet-i mahalliyece kabul-ü memuriyet
ve tasdik-~~s~fatlar~~kat'iyyen caiz de~ildir. Bu suretle gelecek
memurin-i ecnebiyenin bidayeten s~fat ve memuriyetlerini
mutazamm~n verecekleri tekaririn rüesa-i memurin-i mahalliyece kabulü ve kendileriyle münasebat-~~resmiye tesisi muahedename-i mezburun kabulü manas~n~~tazammun edece~i cihet~e ~ayan-~~zarar ve aksi halde bittabi dâi-i mes'uliyettir." 9
Ankara Hükümetinin görü~ ünü böylece kesin biçimde belirten
D~~i~leri, yerel makamlar~ n tutumlar~n~~da ele~ tirir. Samsun mutasarr~f
vekili, Amerikan ve Italyan temsilcilerinden, görevlerini belirten resmi
belgeler istemekle uyan~k davranm~~t~. Ama, resmen görevli olduklar~n~~
anlad~ktan sonra bu ki~ ilerle ili~ ki kurmakta sak~nca görmüyordu. Bu
da "Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin makas~d-~~siyasisini
idrak edemedi~ine delâlet eylemekte oldu~undan ~ayan-~~dikkat"
idi. Samsun'un telgraf~ ndan, Trabzon'da da bir Italyan Konsolosu
bulundu~u anla~~llyordu. D~~i ~lerine göre, bu da, "hukuk ve istiklal-i
millete taalluk eden hususatta Trabzon vilayet makam~n~ n dahi ne
derece iakayd ve müsamahakâr bulundu~unun ~ayan-~~ibret bir delilinden ba~ ka bir ~ey de~ildi." D~~i~leri bu "bilinçsiz", "kay~ts~z" ve
gev~ ek Türk görevlilerini toptan uyarmay~~gerekli görüyor ve Içi~lerine
yaz~s~n~~ ~öyle dü~ümlüyordu :
"Binaenaleyh, kendileriyle hal-i harpte bulundu~umuz salifüzzikr devletlerin gönderecekleri memurin-i resmiye ile hiçbir
sebep ve bahane ile münasebata giri~ memeleri ve verecekleri
tekaririn hemen reddi hususuna itina etmeleri ve aksi takdirde
taht-~~mes'uliyete al~ nacak~ar~~hususunun bilumum vilâyata
ve müstakil livalara tamimen tebli~ine bezl-i himmet buyurulmas~~müsterhamd~ r efendim.,› 10
Hariciye Vekâletinden Dahiliye Vekâletine.
9 D.B.A. - S. Amerika. K. III :
Yaz~. Ankara, 17. ~~~~.1336 (1920), No. 711 /351.
10

/bid.
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Bu yaz~~üzerine Içi~leri, hemen bütün vilâyetlere ve ba~~ ms~z
livalara bir genelge göndermi~ tir. Itilâf Devletleri ve Amerika temsilcileriyle hiçbir ili~ ki kurulmamas~n~, kurulur gibi görünen ili~kilerin de
hemen kesilmesini istemi~tir. Yoksa a~~ r sorumluluk alt~na gireceklerini
valilere ve mutasarr~flara hat~rlatm~~t~ r. Samsun'daki Amerikan görevlisiyle de bütün ili~kiler kesilmi~ tir. Görevinin Ankara Hükümetince
tan~nmad~~~~bu Amerikal~ ya bildirilmi~ tir. Kendisinden bir daha ses
ç~kmam~~t~ r. Ankara Hükümetiyle dolayl~~biçimde ve usulsüz olarak
ili~ ki kurmak yolundaki bu ilk Amerikan denemesi böylece önlenmi~tir.
Kimi Amerikan tarihçileri, Birle~ik Devletlerin 1921 sonlar~na
gelinceye kadar Ankara Hükümetiyle ili~ ki kurmak için hiçbir giri~imde bulunmad~~~n~~ ve ilk giri~ imlerin hep Ankara'dan geldi~ini
öne sürmü~lerdir n. Oysa ilk giri~im bir y~l önce, 1920 Kas~m~nda
görülür ve bu, Amerika'dan gelmi~ tir. Amerika, usulsüz bile olsa,
daha 1920 y~l~ nda Anadolu'da bir görevli bulundurmak gere~ini
duymu~ tu. Samsun'daki Amerikan konsolosu Va~ington'un buyru~u
ile buraya gelmi~~bulunuyordu. Ankara kendisini istememi~, geri
çevirmi~tir.
* *
Samsun'daki Amerikan konsolosuyla ili~ kiler kesilir kesilmez, bu
kez Samsun'a bir Amerikan torpidosu ç~ kagelir. Torpido 234 numaral~d~r. Istanbul'dan yollanm~~ t~r. Bir Albay kumandas~ndad~r. 26 Kas~m
1920 günü Samsun liman~na demir atm~~t~ r. Gemi komutan~~ gelir
gelmez mutasarr~ f Ibrahim Ethem Bey'le görü~ür. Amiral Bristol
taraf~ ndan gönderildi~ini bildirir. Samsun'daki Amerikan temsilcisinin yar~~resmi bir s~fatla görev yapmas~ na müsaade edilip edilmeyece~ini, edilmeyecekse bunun nedenlerinin ne oldu~unu sorar. Mutasarr~f, Ankara'n~n buyru~u çerçevesinde kar~~l~ k verir. Amerikan temsilcisiyle "hiçbir s~ fatla münasebette bulunulamayaca~~ m" belirtir.
Bunun daha önce temsilcinin kendisine de duyuruldu~unu ekler n.
Bu görü~ menin üzerinden dört gün geçer. Bu arada Amerikan
torpidosu komutan~~Amiral Bristale haberle~ mi~~olmal~~ki, 30 Kas~ mda
11 Evans,

op. cit., p. 329.
D.B.A. - S. Amerika. K. I : Canik Mutasarrifli~indan Dahiliye Vekâletine
~ifre tel. 27. .192o (1336).
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yeniden Mutasarr~fla görü~ ür. Mutasarr~f ~ brahim Ethem Bey bu
ikinci görü~ meyi Ankara'ya ~öyle rapor eder 13 :
"Ricas~~üzerine bugün (30 Kas~ m) tekrar ziyareti kabul
edilen mumaileyh:
- Amiral Biristol'ün Türk muhibbi oldu~u ve Amerikal~ lardan
hiçbir ferdin propagandas~ na.... katiyyen r ~za ve muvafakatlar~~bulunmad~~~~ve hilâf~~harekette bulundu~una muttali
olaca~~~her Amerikally~~bir dakika dahi Anadolu'da tutmay~p
~iddetle tecziyesine itina edilmesi,
2 - Fimâbad Türk muhibbi olmayan hiçbir Amerikal~= Anadolu'ya gönderilmeyece~ini,
3 - Burada ve Anadolu'da sefirin (Bristol'ün) bu arzusu hilâfma
harekette bulunmu~~olanlara kar~~~derhal ihraç ve tecziye
edilmek üzere isimlerinin bildirilmesini, ve
4 - Evvelce ~ark-~~Karib Heyeti Müdürü miralay Combs zaman~nda postadan baz~~muz~ r mektuplar ç~km~~~ise de bunda
Combs'un dahli ve alâkas~~olmay~p ankasden baz~~kesan taraf~ndan gönderildi~ini kendisinden izahat al~nd~~~n~, 14
5 Torpidonun münhas~ran Hükümeti mahalliye ile Amerikal~lar
aras~ nda tahaddüs edebilecek her türlü mü~külâti izalede
Hükümet-i mahalliyeye müzaheret için Samsun liman~nda
kalmakta bulundu~unu ve ba~ ka hiçbir maksat olmad~~~na
itimat buyurulmas~m, ve
13 D.B.A. - S. Amerika. K. ili: Canik Mutasarr~f~~Ibrahim Ethem Bey'den
Dahiliye Vekâletine. ~ifre tel. 30 . 11.336 (1920).
ndan ötürü Samsun'da tutuklan14 Albay J. P. Combs'un zararl~~çal~~malar~
d~~~~haberi Amerikan bas~n~na da yans~m~~t~. 9 Kas~m 1920 günlü The New Tork
Times gazetesi bu konuda ~unlar~~yazm~~t~ : "Türk Milliyetçileri, A.B.D.'nin Yak~n
Do~u'ya Yard~ m Komisyonu Ba~ kan~~Alb. J. P. Combs'u Samsun'da tutuklam~~lard~ r. Albay Combs'un Anadolu içinde ke~if gezilerine ç~kmas~ na ya da istanbul'a
dönmesine izin verilmeyece~i anla~~lmaktad~r. Albay Combs ve di~er baz~~Amerikal~lar~ n, Ankara'daki Bol~evilderin iste~i üzerine tutukland~klar~~bildiriliyor... Mustafa Kemal, Komisyon taraf~ndan al~nan yard~m tedbirlerinin ço~unun Ermeniler
yarar~na oldu~unu ve Komisyon üyelerinin siyasi ajan olarak faaliyet gösterdilderini
ileri sürmektedir. Mustafa Kemal'in bu görü~ü benimsemesinde Bol~evik dostlar~n~n
önemli etkisi oldu~u san~l~yor." (Osman Ulagay, Amerikan Bas~n~ nda Türk Kurtulu~~
Sava~~ , Istanbul: 1974, S. 113-4).
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6 - Evvelce torpido ile baz~~Amerikan askerleri Bafra sevahiline
girip karaya ç~karak dola~t~ ktan sonra avdet etmekte bulunmu~~olduklar~~cihetle F~rka kumandanl~~~ m~zca da muvaf~k
görülmeyen bu hareketten içtinab edilmesine dair Makamdan
icra k~l~nan tebligat~~hüsnü telakki etti~ini ve fimâbad sevahile
girmeyece~ini, evvelce azimetlerinin velev küçük bir hâdise
dahi vaki olmu~~ise de ondan müteessir oldu~unu, ve
7 - Amerika müessesat~~ticariyesinin usulü muhaberelerinin tebdil
eylemeleri imkâns~zl~~~ na mebni sansür edilmek ~artiyle Ingilizce muhaberata müsaade edilmesini rica ve böyle bir müsaadenin tebli~ine de~in Hükümetin evamir ve muharrerat~na
ittibaen Amerika tacirlerine ait fatura ve beyannameleri de
tevkif ve Dersaadetten gelen posta çeklerini tamamen iade
edildi~ini ifade eylemi~ tir."

Amiral Bristol, 234 numaral~~torpido kumandan~~arac~l~~~yla,
Ankara'ya bunlar~~söylüyordu. Samsun mutasarr~f~~söylenenleri dinlemekle yetinir. Bunlar~~Ankara'ya iletece~ini bildirir. Yaln~ z "Amerikal~lar~ n memleketimizde misafir bulunduklar~n~~daima hat~rdan ç~karmamalar~~lâz~m gelece~ini söyledim" der ve bu gibi ziyaretler kar~~s~nda nas~ l davranmas~~gerekti~ini Ankara'dan sorar.
Bu sözlü Amerikan mesaj~n~n ya da giri~iminin anlam~~neydi?
Ilk göze çarpan ~uydu ki, Istanbul'daki Amerikan Yüksek Komiseri,
Ankara'ya dostluk elini uzat~ yor görünüyordu. Türk dostu oldu~unu
söylüyordu. Türk dostu olmayan tek bir Amerikal~= Anadolu'ya
yollanmayaca~~n~, Anadolu'da tutulmayaca~~m bildiriyordu. Alçaktan
al~ yordu. Dostluk güvencesi veriyordu. Amerikal~lar~ n daha önce
Anadolu'da yaratt~ klar~~tats~ z olaylardan üzüntü duydu~unu belirtiyordu. Bundan böyle bu gibi olaylara hiç göz yumulmayaca~~n~~eldiyordu. Bu dostluk gösterisinden sonra da Amiral Bristol, Amerikan
torpidosunun Samsun'da kalmas~na engel olunmamas~n~~ve Amerikan
tüccar~na Türkiye'de güçlük ç~kar~lmamas~ n~~istiyordu.
Samsun'da Amerikan temsilcisinin reddedilmesi tzerine Amiral
Bristol'ün kayguland~~~, Anadolu'nun Amerikal~ lara kapanmas~~olas~l~~~ndan ürktü~ü seziliyordu. Amerika'n~n Anadolu'da büyük ç~karlar~~ vard~. Anadolu'da sava~~sürüp giderken bile Türk - Amerikan
ticaret hacminin h~zla artt~~~~görülüyordu. Amerika'mn Türkiye ile
toplam ticaret hacmi ~~ ~~g'da 62.234.724 dolar iken 1920 y~l~nda
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82.014.734 dolara yükselmi~ ti 15 . 1920 y~l~nda Amerika'n~n Türkiye'ye
ihracat~~ 42.247.798 dolar, Türkiye'den ithalat~~da 39.766.936 dolar
olmu~tu ". Amerikan tüccarnun Türkiye'de rahatça i~~görebildi~i,
hatta ~ngiliz tüccar~n~n bo~lu~unu doldurma~a çal~~t~~~~görülüyordu.
Amiral Bristol, her ~eyden önce bu elveri~li durumun sürüp gitmesini
ve Amerikan tüccar~ na Anadolu'da güçlük ç~kar~lmamas~n~~ istiyordu.
Amerikan i~~adamlar~ na Türkçe defter tutmak gibi engeller ç~kanlmamallyd~. Amerikan ç~karlar~n~~gözetmek üzere bir torpido da Samsun'da nöbet tutmahyd~.
Bu isteklere kar~~l~k Amerika'n~ n Ankara Hükümetine ne verece~i
ise belli de~ildi. Evet, Amiral Bristol dostluktan söz ediyordu. Ama,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetini de facto tan~maya do~ru
bir ad~ m atm~~~gibi görünmekten de dikkatle kaçmd~~~~göze çarp~yordu. Yaln~z bir yak~nla~ ma seziliyordu. Ankara bu yak~ nla~may~~önemsedi. D~~i~leri, Amiral Bristol'ün mesaj~n~~ileten Samsun'un telgraf~n~n
alt~na ~u notu dü~tü:
"Sevr muahedesini mevzubahs etmeden bizimle, yani Ankara
ile Sefir teatisine raz~~olurlar m~ ?"
Bu k~sa not ilginçti. Türk D~~i~lerinin kafas~ndan geçeni aç~~a
vuruyordu. Ankara Hükümeti, 1920 y~l~~içinde dört do~u ülkesine
diplomatik temsilciler göndermi~ti. A~ustos'ta Azerbaycan'a Memduh
~evket Esendal'~ , Ekim'de Gürcistan'a Kaz~ m Bey'i ve yine 192o'de
Afganistan'a Abdurrahman Bey'i diplomatik temsilci olarak yollam~~t~. ii Kas~ m 1920'de de Ali Fuat Cebesoy Moskova Büyükelçili~ine
atannu~t~~". Tam o s~ralarda D~~i~leri, Amerika'ya da Elçi göndermeyi
akl~ndan geçirmi~ ti. Ama bunu Amerika'ya açmad~.
6 Aral~k 192o'de bu kez Amiral Bristol'ün Kurmay Ba~kan~~Samsun'a geldi ve Amerikan torpido komutamn~~ da yan~na alarak Mutasarr~fla görü~tü. Mutasarr~f ~brahim Ethem Bey bu görü~meyi Ankara'ya ~öyle telledi :
"F~rt~ na hasebiyle Karadenizden ç~kamayarak ancak bugün
(6.12.1920) torpido kumandan~~Mister Johns ile birlikte ma'5 Trask, op. cit., p. 30.
Treaty with Turlay. Statements, Resolutions and Reports in Favor of Ratification
of the Treaty of Lausanne, New York: 1926, p. 76.
17 Hamit Aral, Dt~i~leri rdl~~t 1967, Ankara: 1968, s. 830, 859, 886, 930.
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kam~~ ziyaret eden ve Amerika'n~n Dersaadet Mümessili
Amiral Bristol'ün Erkân~~Harbiye Reisi oldu~u anla~~lan kumandan miralay:
- Amerikan muavenet heyeti hakk~nda Hükümetçe miralay
Combs'a tebli~~olunan talimat ahkâm~~muvaf~k buldu~unu
ve Hükümeti bunda hakl~~buldu~unu,
2 - Amerika'n~n Sevr muahedesini kabul ve tasdik etmedi~inden
ve Itilâf devletlerine kar~~mayarak lâkayd kald~~~ndan bahisle
kendisinin nim resmi bir s~fatla tan~nmas~~kabil olup olmad~~~n~, ve
3 - Mütârekeyi müteakip Samsun mümessilli~inde istihdam edilmi~~olan Mösyö (?) Naft~n bir Amerika tebaas~~s~fatiyle Samsun'da kalmas~na müsaade edilmesini,
4 - Sefirlerinin Dersaadetten ko~ulmasma ra~men Amerika'n~n
Türkiye'yi bir dü~man addetmeyerek el'an harb etmemi~~oldu~una göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin
Amerika'y~~ dü~man devletler meyan~nda m~~ad ve telakki
etmekte oldu~unun makam~~Devletlerinden istifsar~n~,
5 - Acizlerinin buraya muvasalat~ndan mukaddem seyrüsefain
talimatnamesinin ne~rinden sonra Dersaadete gitmek istedi~i
ve polisce mümanaat olundu~u halde polisin iskeleden ayr~ld~~~~bir s~rada kay~kla torpidoya atlayarak Istanbul'a giden
mösyö (?) King'i hükümeti mahalliyenin mukarrerat~~hilâfma
torpidoya kabul ve Dersaadete naldinden dolay~~torpido
kumandan~ n~n tecziye edildi~ini ve elyevm cezas~n~~çekmekte
oldu~unu ve bu hâdiseden müteessir bulunduklar~n~~ve
6 Hükümetin ingilizce muhaberat~n memnuiyeti hakk~nda karar~n~~kabul ett;klerini ve yaln~z Amerika'dan gelen ticari faturalar~n sansürden geçmek suretiyle ingilizce kabulünü ve
7 Bazen gemideki telsizle al~nacak telgraflar~n kruvazörde tercüme olunacak frans~zca suretlerinin Hükümetçe sansür edildikten sonra Amerikal~~muhataplar~na tevdiine müsaade
edilmesini rica ettiklerini ve
8 - Torpido kumandan~~mister Johns taraf~ndan temin edildi~i
veçhile Hükümeti mahalliyenin her emir ve karar~na mutavaat
edeceklerini ve vazifelerine siyaset kar~~t~rd~klar~~Hükümeti
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mahalliyeden bildirilecek herhangi bir Amerikahr derhal
ihrac ve tecziyeyi bir vazifei mukadder telâkki ettiklerini ifade
etmi~~oldu~u arz olunur." 18
Bu belge, Amiral Bristol'ün bir hafta içinde Ankara'ya iletti~i
ikinci mesajd~r. Torpido kumandan~~arac~l~~~yla de~il do~rudan do~ruya Amiralin Kurmay Ba~kan~~arac~l~~~yla yollanm~~t~r. Bu da sözlü
bir mesajd~r. Birinci mesaja biraz aç~kl~ k getirmektedir. Amiral
Bristol, Anadolu'daki Amerikan ç~karlar~~bak~m~ndan kayguludur.
Yine güvence üstüne güvence vermektedir: Anadolu'daki Amerikal~lar siyasete kar~~mayacaklard~r. Kar~~~rlarsa cezaland~r~lacaklard~r.
Olay ç~karmayacaklard~ r Amerikal~lar. Ankara Hükümetinin kararlar~na boyun e~eceklerdir. Samsun'daki torpido da Türk Hükümetinin,
daha do~rusu Samsun mutasarr~fl~~~n~ n her karar~na uyacakt~r.
Amerika, Türkiye ile sava~mam~~t~r. ~imdi de sava~~halinde de~ildir.
~ngiltere, Fransa, ~talya ile bir tutulmas~n Amerika. Sevr andla~mas~n~~da imzalamam~~t~r. ~tilâf Devletlerinden ayr~~durmaktad~r. Samsun'daki Amerikan mümessili resmen tan~nmasa bile bir "Amerikan
vatanda~~~s~fatiyle" orada otursun. Torpito limanda kals~n. Amerikan
tüccar~, yaz~~malar~n~~Türkçe yürütme~e de raz~d~r. Yeter ki yerinde
kals~n, i~ini sürdürsün. Tek sözcükle Amiral Bristol, Türk Kurtulu~~
Sava~~~içinde de "Aç~k kap~" (Open door) politikas~n~~sürdürmek
arzusundad~r.
Amiral Bristol'ün mesajlar~~Ankara'y~~dü~ündürür. Amerika'n~n
Ankara Hükümetini tan~ma~a do~ru ad~mlar att~~~~izlenimi do~ar
Ankara'da. D~~i~leri Bakanl~~~, kar~~l~kl~~diplomatik ili~kiler kurmay~~
akl~ndan geçirir. Maliye Bakanl~~~~daha gerçekçi davran~r. ~imdilik
Antalya'da yar~~resmi bir Amerikan ticaret temsilcili~inin aç~lmas~n~~
uygun görür. 19 Aral~k 1920 günü D~~i~lerine ~unlar~~yazar:
"Amerika ile Türkiye aras~nda münasebat-~~ticariyenin
tesisi ve temini ve bilhassa memleketin muhtaç oldu~u levaz~m-~~iktisadiye ve vesait-i nakliyenin Amerika'dan tedariki
arzusiyle ~imdilik nim resmi olan bir Amerikan ticaret mümessilinin Anadolu'da bulunmas~~muvaf~k Olup münakalât-~~
ticariyenin veçhesine göre mümessilin ikamet için münasip
18 D.B.A. - S. Amerika. K. ~le - Samsun Mutasarr~f~~Ibrahim Ethem Bey'den
Dahiliye Vekâletine ~ifre tel. 6 . 2.36 (1320).
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mahallin Antalya'da olmas~~tabii görülmü~~oldu~undan orada
ikamet edecek daimi bir mümessil-i ticarinin izam~na delâlet
etmesi hususun.un Dersaadette bulunan Amerika Hükûmeti
Amiraline cevaben iblâ~~~maalihtiram rica olunur efendim." 19

Maliye Bakanl~~~n~n bu yaz~s~, Amerikan giri~imlerine verilecek
cevaba temel olur. Amiral Bristol'ün birinci mesaj~na cevap verilmeden ikinci mesaj~~gelmi~ti. Amerikan Yüksek Komiseri Ankara ile
ili~ki kurmak e~iliminde görünüyordu. Aç~kça söylememekle birlikte
bir aç~k kap~~istiyordu. ~imdi Anadolu'nun bir k~y~s~nda, Antalya'da
Amerika'ya bir kap~~aç~lmas~~öneriliyordu. Maliye Vekili Ferit Bey bu
kap~n~n Türkiye için de yararl~~olabilece~i kan~s~ndayd~. D~~i~leri, bu
öneri üzerine, yeniden on gün kadar dü~ ündü. Amiral Bristol'e verilecek cevab~~formüle etti. 28 Aral~kta Samsun mutasarr~fina ~u talimat~~telledi:
"Amiral Bristol'e söylenilmek üzere Samsun'da bulunan Amerikal~~zabite atideki beyanatta bulunman~z mercudur : 'Henüz
usulü dairesinde iadei müsalemet olmad~~~~cihetle, ~imdilik
Antalya'da Amerikal~lar taraf~ndan gönderilecek bir ticaret
delegesiyle münasebata giri~ebiliriz. Bu zat Antalya'da daimi
surette kalmakla hükûmeteyn beynindeki temas~~temin edebilir'." 20
Tam bu s~rada, Rusya'dan dönen Hariciye Vekili Bekir Sami Bey
Samsun'a gelmi~ti. Ankara'n~n karar~m Mutasarr~ftan ö~renir ve
~~Ocak 1921 günü Ankara'ya bir telgraf çeker. önce Amerikal~lar
hakk~ndaki dü~üncelerini ve izlenimlerini anlat~r: Rusya dönü~ünde
birçok Amerikal~~ ile kar~~la~m~~t~. Ermeniler aras~nda bulunmu~~
Amerikal~larla uzun uzun konu~mu~, birlikte yolculuk etmi~ti. Bu
Amerikal~lar~n "cümlesi ordumuzun harekât-~~ahirede ihraz eyledikleri hasail-i merdane ve harekât-~~âlicenabanenin samimi bir surette medhini" yap~yorlard~ . Ermenileri de "zalim, hunhar ve kat'iyyen
merhamete gayri lay~k e~kiya çetesi" diye suçluyorlard~. Amerika
Ermenilere de~il, Türklere yard~m etmelidir, diyorlard~. içlerinde
19 D.B.A. - S. Amerika. K. 111: Maliye Vekâletinden Dahiliye Vekâletine.
Yaz~. 19 Kânunevvel 336 (1920), No. 602.
20 D.B.A. - S. Amerika. K. ili: Hariciye Vekâletinden Samsun Mutasarr~fh~ma. ~ifre tel. 28.12 .1920, No. 736.
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Türkiye'nin Va~ington Büyükelçisi Ahmet Muhtar Bey (solda)
Amerika D~~i~leri Bakan~~Frank B. Kellog ile
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gazetecilerin de bulundu~u bu Amerikal~lar, Türklerden yana görü~lerini bütün güçleriyle yayacaklar~n~~da Bekir Sami Bey'e "kaviyen
vaad ve temin" etmi~ lerdi. Bekir Sami Bey, "bu Amerikal~lar~n lehimizde yapacaklar~~tezahürat-~~hay~rhahanenin pek kuvvetli olaca~~nda
~ üphem yoktur" dedikten sonra, Türk - Amerikan ili~kilerinin kurulmas~~için bu elveri~li havadan yararlanmak gerekti~ini söylüyordu.
Yaln~ z Bekir Sami Bey, Amerikan temsilcili~inin Antalya yerine
Samsun'da aç~lmas~ n~~uygun görüyordu. "Kendisi (Amerika) için
pek bigâne, hiçbir alakas~~olmayan Antalya'ya ticaret delegelerinin
kabulünden ise Samsun'a kabulünü daha mülâyim telâkki etmekteyim" diyordu 21. Ankara, Bekir Sami Bey'in bu görü~üne kat~lmad~~
ve "Karadeniz sevahilinde Rumlardan silah toplanmas~na müba~eret
edilece~inden Amerika mümessilinin i~bu m~ntakada bulunmas~n~~
arzu etmiyoruz" dedi 22 .
Amerika'n~n Antalya'da bir ticaret temsilcisi bulundurabilece~i
yolundaki Türk görü~ü, Samsun kanal~yla Amiral Bristol'e duyuruldu.
Bristol bunu 18 Ocak 192 'de Va~in.gton'a iletti 23. Bu öneri, Bristol'ün
Ankara'ya üstüste yollad~~~~mesajlar üzerine yap~lm~~t~. Zaman elveri~li görünüyordu. Türk ordusu Ermenilere kar~~~kesin zafer kazanm~~t~. Türkiye ile Ermenistan aras~nda Gümrü andla~mas~~imzalanm~~t~. Ermeni sorunu kapanm~~t~ . Ankara Hükümeti gücünü kan~tlam~~t~, kendisini d~~a da tarutt~rm~~t~. Do~u ülkeleriyle ili~kiler kurdu~u gibi Va~ington ile de ili~ki kurmay~~ummu~tu Ankara. Bristol'ün
mesajlar~~böyle bir umut yaratm~~t~. Ama umut bo~a ç~kt~. Amerika,
Türk önerisini kar~~l~ks~z b~rakt~.
Ankara, bir ay kadar bekledi. Birinci Inönü Zaferi'nin hemen
arkas~ ndan daha ciddi bir giri~imde bulundu. 22 Ocak 1921 günü,
Samsun mutasarr~fl~~~na ~u talimat~~verdi:
"Limanda (Samsun'da) bulunan Amerikan harp sefinesi süvarisine, Hükümetine i~'ar edilmek ricasiyle mevadd~~âtiyi
tebli~~etmeniz ve mütaleat~n~~taraf~m~za bildirmeniz mercudur :
21

Ibid. Samsun'da Bekir Sami Bey'den Hariciye Vekâletine. ~ifre tel. ~ . ~~.1921.

No. 1377.

22 Ibid. Hariciye Vekâletinden Samsun'da Bekir Sami Bey'e ~ifre tel. 3. . 921,
No. 771.
23 Evans, op. cit., p. 329.

Belleten C. XLI,
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Evvelâ : Ankara Büyük Millet Meclisi Hükümetinin yegüne gayesi Anadolu'da sâkin halk~n hudud-u millisi dahilinde istiklâl-i siyasi ve iktisadisini temin etmektir.
Sâniyen : Dahil ve hariç memlekette bu gayenin istihsaline muhalefet edenlerden gayri hiçbir dü~man tammamaktay~z.
Sâlisen : Cemahir-i Müttehide Hükümetiyle ink~ta-~~münasebattan evvel cari olan siyasi ve iktisadi münasebat-~~dostanenin iadesini arzu ederiz. Kapitülâsyonlar~n ilgas~na Amerika'n~n muvafakat~~ ~art-! aslidir. Bu ümniyenin husulünü
müteakip, mektep, eytamhane gibi mesailden has~l olan ihtilâfat tabiatiyle gayet kolay bir surette hal olunabilece~i gibi
iktisadiyat sahas~nda Amerikal~larla te~rik-i mesai sayesinde
her iki taraf için menafi-i azimenin temini mümkün olacakt~r.
Rabian : Bin.aenaleyh Amerika Hükümeti Misak-~~Milli
hudutlar~~dahilinde Türkiye'nin siyasi ve iktisadi istiklâl-i
tam~n~~ tan~y~p onunla iade-i münasebata muvafakat ederse
bizim dahi buna raz~~olmam~z hasebiyle ~erait-i ânife dairesinde kat'-~~münasebattan evvelki hale avdet edilmesi için
hiçbir mani kalmam~~~ olur." 24

Londra konferans~~arifesinde Ankara'n~ n bu giri~imi ilgi çekici ve
önemliydi. Türk Hükümeti, özlü biçimde görü~ünü aç~kl~yordu.
Va~ ington'a sesleniyordu: Amerika, Türk ulusunun tam ba~~ms~zl~k
iste~ini kabul ediyor muydu, etmiyor muydu? Kapitülâsyonlarm kald~r~lmas~na raz~~ m~yd~, de~il miydi? Bunlar, Ankara Hükümetinin
vazgeçilmez ön ko~ullanyd~. Ili~kilerin dü~üm noktas~yd~. Amerika,
Türk Hükümetinin ko~ullar~n~~kabul ederse ikili ili~ kiler kurulmas~~
için ciddi bir engel kalmayacakt~. Top kar~~~tarafa at~lm~~t~. Görü~ünü aç~klama s~ras~~ ~imdi Amerika'dayd~.
Samsun mutasarr~f~~ ~brahim Ethem Bey, 26 Ocak ak~am~~Ankara'n~n mesaj~n~~ Amerikan torpidosu komutan~na verdi. Karadeniz'de
f~rt~na yüzünden komutan karaya ç~kamam~~ , birkaç gün gecikme olmu~tu. Mutasarr~f, torpido komutan~n~n "~ahsi fikir ve kanaatine göre
Amerika ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti aras~nda münaHariciye Vekaletinden Samsun mutasarr~fl~24 D.B.A. - S. Amerika. K.
~~na. ~ifre tel. 22. I .1921, NO. 16/185. Kar~~la~t~r: Evans, op. cit. p. 329-330.
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sebat-~~siyasiyenin iadesine hiçbir mani görmedi~ini, ~u te~ebbüsat~n
semeredar olmas~n~~samimiyetle temenni etti~ini ve keyfiyeti derhal
Amiral Bristol'e iblag edece~ini ifade eylemi§ ve ba~kaca mütalea serd
eylemekten müctenib bir vaziyette bulunmu~tur" diyordu. Amiral
Bristol'ün ne dü~ündü~ü konusunda bilgi edinebilirse ayr~ca gönderece~ini de ekliyordu 25.
Türk giri~imi konusunda Amiral'in ne dü~ündü~ü, Hükümetine
yollad~~~~g ~ubat günlü rapordan anla~~ llyordu 26 . Bristol, Türk mesaj~n~~ Va~ ington'a iletirken, Türklerin Amerikan dostlu~unu arzulad~klar~n.~, Amerikan gazetecilerine yak~nl~ k gösterdiklerini, Amerikan
okullar~na yard~ m ettiklerini ve son olarak Mustafa Kemal Pa~a'n~n
United Telegraph muhabirine verdi~i demecinde Amerika'y~~övdügünü 27 bildirdi. Ama bu kadarla yetinmedi. Türklerin dostluk gösterilerine tam olarak güvenilemeyece~in.i, Türk isteklerinin bir pazarl~k
ba~lang~ c~~olabilece~ini, Türklerin ilerde yeni isteklerde bulunabileceklerini öne sürdü. Bu konuda ~imdilik hiçbir ~ey yap~lmamas~n~~ve
Ankara'ya kar~~l~ k verilmemesini Hükümetine önerdi. Bristol ayr~ca,
Londra konferans~ ndan sonra da Ankara ile Istanbul aras~ndaki ayr~l~k
sürüp giderse o zaman Ankara Hükümetini yak~ndan izleyebilmek
için Yüksek Komiserin temsilcisi olarak bir Amerikan görevlisinin
Ankara'ya gönderilebilece~ini de ekledi. Va~ ington, Bristof ün. görü~ünü ele~ tirisiz benimsedi ve Ankara'n~n önerisini cevaps~z b~rakt~~28.
Türk dostu oldu~unu söyleyen, Ankara'ya yak~ nl~k gösteren ve
Türk - Amerikan ili~ kilerinin kurulmas~ndan yanaym~~~gibi görünen
Amiral Bristortir~, Ankara'n~ n son önerisini desteklemesi beklenirdi.
Öyle olmad~ . Amiral, Ankara'ya kar~~~ba~ka, Va~ ington'a kar~~~ba~ka
konu~uyordu. Türk dostlu~unda içten olmad~~~n~, dostluk gösterilerinin sözden öteye geçmedi~ini, i~~ciddiyete ve resmiyete dökülünce
yan çiziverece~ini gösterdi. Va~ ington'a kar~~~Türk önerisini savu25 D.B.A. - S. Amerika. K.
Samsun Mutasarr~fl~~~ ndan Hariciye Vekâletine. ~ifre tel. 28. ~~ .192 , No. 329.
26 Evans, op. cit. p. 330.
27 Atatürk, United Telegraph muhabirine verdi~i ve 17. ~~ .1921 günlü
Hakimiyet-i Milliye'de de yay~ nlanan demecinde: "Türkiye halk~~ Amerika'y~~ hay~rhah
ve insaniyetperver ve rnüdafi-i hürriyet evsaf~~ ile tan~ r. Memleketimiz dahilinde
deruhte etti~imiz medeni ve umranperverane mesaide Amerika menabiinden azasni
surette istifade etmeyi temenni ederiz." demi~ti.
28 Evans, op. cit., p. 330.
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naca~~~yerde, Türklere güvenilemeyece~ini ve Ankara'n~n önerisini
cevaps~z b~rakmak gerekti~ini söyledi. Ankara ile Va~ington aras~ nda
ili~ki kurulmas~n~~engelledi. Gerçi Va~ington buna haz~r de~ildi, ili~ki
kurmaya henüz yana~mayacakt~ . Ama, Türk dostu oldu~unu öne
süren Amiral Bristol'ün, Amerika'ya uzat~ lan Ankara'n~n dostluk
elini s~kmaktan yana olaca~~~umulurdu. Amiralin ve Amerika'n~n
bundan daha pek uzak oldu~u anla~~ld~.
* *

Bu arada Samsun liman~nda sürekli olarak bir Amerikan torpidosu bulunduruluyordu. Her ay torpidor~un biri gidiyor, di~eri geliyordu. Burada sürekli nöbet tutuyordu Amerikal~lar. Ayl~k nöbet
de~i~tirmeye uyularak, 25 Ocak I92 ~ 'de 238 numarral~~torpido Samsun'a gelmi~ ti. Geri dönecek torpido ile yeni gelenin kumandanlar~~
birlikte mutasarr~f~~ziyaret etmi~ lerdi. Türk Hükümetinin "her türlü
evamirini derhal icray~~vazife addettiklerini" yinelemi~lerdi 29. Ankara Hükümeti bir Amerikan torpidosunun Samsun'da bulundurulmas~na ses ç~karm~yordu. Torpido, Ankara ile Amiral Bristol aras~nda
haberle~me arac~~olarak da kullan~l~yordu.
Iki ay süreyle Amerika'dan cevap bekleyen Ankara, Londra
Konferans~n~n ba~ar~s~zl~kla sona erdi~i ve Yunan.l~lar~n inönü'nde
ikinci kez sald~r~ya haz~rland~klar~~ bir s~rada, Amiral Bristol'e bir
mektup yollad~ . 21 Mart 1921 günü, Hariciye Vekaleti Samsun mutasarr~f~na yollad~~~~bir yaz~da, "Dersaadet Amerika Fevkalade Komiseri Amiral Bristol'e irsal edilmek üzere melfuf mektubun Samsun
liman~ nda bulunmakta olan Amerikan harp sefinesi süvarisine teslimini ve neticenin i~'ar~n~~rica ederim" dedi 3°. Mutasarr~f, ~kinci
Inönü Zaferi'nin kazan~ld~~~~günlerde, 5 Nisanda mektubu torpido
süvarisine teslim ettin. Kapal~~zarfla gönderilen bu mektubun örne~i ar~ivde saklanmam~~t~ r. Ama bunun, Türk - Amerikan ili~kileri
kurulmas~yla ilgili oldu~u ve Amiral Bristol'den, Türk önerisine
Amerika'n~n cevab~mn çabukla~t~rmas~n~n istendi~i, söylenebilir.
29

D.B.A. - S. Amerika. K. 1: Dahiliye Vekâletinden Hariciye Vekâletine.

Yaz~. 28.12.1920, No. ~~o228/3375.
3° D.B.A. - S. Amerika. K. 1: Hariciye Vekâletinden Samsun Mutasarr~fh~~na yaz~. 21.3.1921, No. 743.
31 Ibid. Canik Mutasarr~fl~~' ~ndan Hariciye Vekâletine Yaz~. 5.4 . ~~921, No.
1222/4.
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Çünkü Amerika hâlâ cevap vermemi~ ti ve Ankara Hükümeti bu günlerde cevap beklemekteydi.
1921 Nisan, May~s aylar~~sessiz bekleyi~le geçti. Haziran'da kar~~l~kl~~k~p~rdan~~lar ba~lad~. Haziran ba~~nda Amerikan Yak~n Do~u
Yard~ m Örgütü görevlilerinden R. McDowell Ankara'ya gelmi~ti.
Türk Hükümeti, bunun arac~l~~~ yla Amiral Bristol'e haber sald~.
Amerika'n~ n Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetini tan~mas~~için
yap~lm~~~öneriye cevap beklendi~ini bildirdi 32 . Öteyandan Amiral
Bristol de Istanbul'da soru~turmalara koyulmu~tu. Istanbul Hükümeti Hariciye Naz~r' Izzet Pa~a'y~~görmü~, Ankara Hükümetinin
Va~ington'a bir mümessil göndermek istedi~i yolunda söylentiler
dola~t~~~n~, bu konuda ne dü~ündü~ünü sormu~tu. Bu haberi Ankara'ya telleyen Hamid Bey, "fikrimizce Va~ington'a, orada bulunan
sab~k Hahamba~~~efendiyi mümessil tâyin etmek muvaf~k olacakt~r"
diyordu 33. D~~i~leri, Hamit Bey'in telgraf~run alt~na, "bu mesele
gelen Amerikal~larla konu~ulacakt~ r" diye not dü~mü~tü.
Amiral Bristol, Ankara ile Va~ington aras~nda ili~ki kurulmas~na
Istanbul Hükümetinin tepkisini de anlamak niyetiyle Izzet Pa~a'y~~
görürken, ayni zamanda yaverlerinden birini Ankara'ya gönderiyordu. 18 Haziran 1921 günü, "gayet müstacel" olarak, Içi~lerinden
D~~i~lerine ~u haber veriliyordu:
"Bir Amerikan torpidosu ile Samsun'a gelerek torpido kumandan~~ile birlikte mutasarr~f~~ziyaret eden k~demli yüzba~~...
Ankara'ya gelerek Hükümet-i merkeziye (Ankara) ile temas
etme~e ve müstakbeldeki muamelât~~ticariye ve iktisadiyeye
müteallik baz~~tetebbuatta bulun.ma~a Amiral Bristol taraf~ndan memur edildi~ini ifade etti~i Samsun mutasarr~fl~~~ndan bildirilmi~~ve sebkeden talimat-~~cevabiye üzerine
~ehr-i halin onbe~inci günü (15.6.1921 günü) Samsun'dan
otomobille Ankara'ya müteveccihen hareket etmi~~oldu~u
maruzdur efendim." 34
32
33

Evans, op. cit., p. 330.
D.B.A. - S. Amerika. K. I: Ankara Hükümetinin Istanbul temsilcisi Hamid

Bey'den Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey'e. ~ifre tel. 20.6. 192 1.
34 Ibid. Dahiliye Vekâletinden Hariciye Vekâletine. Yaz~. 18.6.1921, No.
381 . Gayet müstaceldir.
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D~~i~leri, hemen, Samsun'dan Ankara'ya do~ru yola ç~kan
Amerikal~~yüzba~~ya yolda gereken kolayl~~~n gösterilmesini Içi~lerinden istedi 33 .
Amerikan Yak~n Do~u Örgütüyle ili~kileri bulunan S~hhiye ve
Muavenet-i Içtimaiye Vekaleti de, birkaç gün gecikmeyle, Amerikal~mn Samsun'a geli~ini D~~i~lerine haber veriyor ve: "Amiral Bristol'ün
yâverlerinden ve Amerika bahriye zabitlerinden yüzba~~~Robertson ( ?),
Ankara'ya gelmek niyetiyle Samsun'a ç~km~~t~r. Türk harrhalu
oldu~u istihbar k~l~nan mumaileyhin gelmesinde Vekâlet-i Celilelerince bir faide mutasavver ise azimetine müsaade edilmesi için te~ebbüsat-~~lazimenin icras~~ve Vekâlet-i âciziye de malûmat ita buyurulmas~n~" diyordu 36 . Bu yaz~~kaleme al~nd~~~~zaman Amerikal~~yüzba~~~
Samsun - Ankara yolunun yar~s~n~~ a~m~~~bulunuyordu.
Öte yandan Amiral Bristol, Va~ington'u da haz~rlama~a çal~~~yor
görünüyordu. Aylarca dü~ündükten ve Bat~l~~ülkelerin bile Ankara
Hükümetiyle ili~ki kurma~a do~ru gittiklerini gördükten sonra,
20 Haziranda görü~ünü ve önerisini Va~ington'a tellemi~ti. Ankara ile
Istanbul aras~nda uzla~ma umudu yok diyor ve ekliyordu: Ankara'n~n otoritesi alt~nda bulunan Anadolu'daki Amerikan ç~ karlar~n~~
gözetip korumak üzere, Yüksek Komiserli~in bir delegesini Ankara'ya
göndermek gerekiyordu. Bu, Berut, Halep gibi yerlerdeki Amerikan
delegelerinin statüsünde olacakt~. Son olarak hem Fransa, hem Ingiltere Ankara'ya gayri resmi heyetler yollam~~lard~. Italya, Antalya
kanal~yla zaten Ankara'yla ili~ kilerini sürdürüyordu. Amerika Anadolu'nun d~~~nda b~rak~ lmak istenmiyorsa hemen harekete geçmek
gerekiyordu 37 . Va~ington, iki gün içinde görü~ünü bildirdi: Ankara'ya bir delege göndermek yararl~~olacakt~. Ama, bunun statüsü Halep
ve Berut'taki Amerikan temsilcilerininkine benzeyemezdi. Onlar yerel
makamlarla resmen yaz~~abiliyorlard~. Ayn~~~ey Ankara'da yap~lamaz,
yani Ankara Hükümetiyle resmi yaz~~maya giri~ilemezdi. Yüksek
Komiserlik, gayri resmi olarak Ankara'ya yollanacak birisini önerebilir miydi 38?
85 Ibid. Hariciye Vekâletinden Dahiliye Velcaletine. Yaz~ . 21.6.1921, No.
1658. Gayet müstaceldir.
86 Ibid. S~hhiye Vekâletinden Hariciye Vekaletine yaz~. 23.6.1921, No.
8873/459.
87 Evans, op. oit., p. 331.
38 Ibid.
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Va~ington, Ankara Hükümetini de jure de~il, de facto bile tan~mak
yönünde bir ad~m atmaktan dikkatle kaçm~yordu. Kraldan fazla
kralc~yd~. Türkiye ile sava~~halindeki Devletler bile Türkiye Büyük
Millet Meclisi Hükümetini fiilen tan~rken, Türkiye ile hiç sava~mam~~~
olan ve sava~~halinde de bulunmayan Amerika, Ankara Hükümetini
tan~maya do~ru gidiyormu~~görünmekten bile ürküyordu. Ne var ki,
Anadolu'da art~k Istanbul'un sözü geçmiyordu. Buraya Ankara Hükümeti egemendi. Anadolu'daki Amerikan ç~karlar~n~~gözetecek birisine
gerek vard~. Ama Anadolu'ya gönderilecek bu Amerikal~~resmi bir
s~fat ta~~mamal~, Ankara Hükümetiyle hiçbir resmi ili~ki kurmamal~,
yaz~~mamahyd~~!
Va~ington'un dü~ünceleri henüz bu a~amadayken araya Yunan
genel sald~r~s~~ve Sakarya meydan sava~~~girdi. Sakarya sava~~~günlerinde Va~ington'la Ankara aras~nda ili~ki kurulamam~~t~. Ama Ankara'ya gelen Amerikal~lar hiç eksik olmuyordu. 1921 Temmuz ba~lar~nda üç ki~ilik bir Amerikan grubu Ankara'ya gelmi~ti. 25 Haziranda Kastamonu'dan otomobille geçen bu Amerikal~lar hakk~nda
o bölge komutan~~Muhittin Pa~a özetle ~u bilgileri veriyordu. Birisi
"zeki, ~eytan fikirli bir gazeteci" idi. Daha önce de do~uda bulunmu~~
ve General Harbord heyetiyle birlikte Do~u Anadolu'yu dola~m~~t~. Ikinci Amerikal~, New York Tabiat Tarihi müzesi Müdürü
Mr. Brown'du. A~~rba~l~, ara~t~r~c~~ bir ki~iydi, yolda gelirken midye
kabuklar~~toplam~~t~. Grubun üçüncü üyesi Mr. Heck'ti. Amerikan
Elçili~inin eski kâtiplerindendi. Birbuçuk y~l önce bu görevinden
ayr~l~p General Motors ~irketinin Istanbul müdürü olmu~tu. Büyük
Sava~tan önce sekiz ay kadar Sebinkarahisar'da da kalm~~t~. Iyi
Türkçe konu~uyordu. Türk - Amerikan ili~kilerinin kurulmas~~konusunda Ankara'n~n ne dü~ündü~ünü ö~renmekle görevlendirilmi~ti.
Muhittin Pa~a, "Ankara'dan, bir Amerikan mümessilinin Anadolu
merkezinde görmek arzu edildi~i ihsas olunmas~~üzerine, Amerikan
Sefaretinin kendisine (Mr. Heck'e) Ankaraca nas~l bir mümessillik
arzu edildi~ini istihrac~~vazifesini tevdi etti~i ö~renildi" diyor, bu
Amerikal~lar~n "mühim adamlar" olduklar~n~~söylüyor ve kendilerinden zarar gelmeyece~ini, yararlan~labilece~ini de ekliyordu 39.
39 D.B.A. - S. Amerika. K. r : Kastamonu Havalisi Kumandan~~Muhittin Pa~a'dan Erkân-~~Harbiye-i Umumiye Riyasetine. ~ifre tel. 25.6.1921.
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Sakarya sava~~~günlerinde Ankara'da iki de Amerikal~~bayan
bulunuyordu. Miss Annie J. Allen ve Miss Billings adlar~ndaki bu
Haziran
bayanlar, Amerikan Yak~n Do~u Yard~m Örgütü ad~na, 1921
ba~lar~nda Ankara'ya gelip Hürriyet oteline yerle~mi~lerdi. Kendilerinin siyasal görevleri de var gibi görünüyordu. Miss Allen, "baz~~
resmi i~leri görü~mek üzere", 13 Haziran'da Hariciye Vekili Yusuf
Kemal Bey'den randevu istedi ve üç gün sonras~~için kendisine randevu verildi 4°. Sakarya meydan sava~~~günlerinde bu bayanlar hâlâ
Ankara'da bulunuyorlar ve D~~i~leriyle ili~kilerini sürdürüyorlard~.
Miss Ailen, 15 A~ustosta Yusuf Kemal Bey'in kurban bayram~n~~
kutluyor ve kendisine içtenlikle te~ekkür ediliyordu 41 .
Gerek yard~m örgütü ad~ na Ankara'ya gelen bu bayanlar, gerek
özel olarak geziye ç~km~~~görünen öteki Amerikan grubu, Ankara ile
Va~ington aras~nda nas~l ili~ki kurulaca~~n~~ ara~t~r~yorlar, nab~z
yokluyorlard~. Amiral Bristol, yaln~z yaverlerinden birini Ankara'ya
gönderip bilgi toplamakla yetinmiyor, ba~ka kaynaklardan da yararlanma~a çal~~~yordu. Bristol'ü dü~ündüren as~l soru ~uydu: Anadolu'ya bir Amerikan temsilcisi gönderilirse, bunun kar~~l~~~nda Ankara
Hükümeti de Amerika'ya bir temsilci göndermekte direnecek miydi?
Önemli bir sonundu bu. Çünkü, Türklere kar~~~yo~un bir dü~manl~k
propagandas~n~n etkisi alt~nda bulunan Amerikan kamuoyunun ve
özellikle Amerikan Kongresinin, Ankara Hükümetinin temsilcisini
kabule kolay yana~mayaca~~n~~Amiral Bristol biliyordu. Va~ington,
kar~~l~ks~z olarak Anadolu'ya temsilci göndermek isteyecekti. Yani
Amerika için Anadolu'nun aç~lmas~, Türkiye için ise Amerika'n~n
kapah kalmas~~gibi ters bir tutum izleyecekti.
Sakarya zaferi, Türk Kurtulu~~Sava~~n~n bir dönüm noktas~~
oldu. Elenizm tarihinin en büyük, en ihtirasl~~ taarruzu Sakarya'da
bo~uldu. Elenlerin "Büyük Emeli" (Megali idea) orada tarihe gömüldü. Bat~n~n bir kin ve intikam belgesi olan Sevr andla~mas~n~~
Türklere empoze edebileceklerini sananlar~n umutlar~~ suya dü~tü.
4° Ibid. Ankara'da, Hürriyet otelinde Miss Allen'den Hariciye Vekili Yusuf
Kemal Bey'e mektup, 13.6. ~ 92 I ve Hariciye Vekâletinden Miss Allen'e cevap.

14.6.1921.
41 Ibid. Miss Allen'den Yusuf Kemal Bey'e tebrik, 15.8.1921 ve Yusuf Kemal
Bey'den Miss Allen'e te~ekkür, 16.8. 1921.
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Bundan sonra bar~~~ n Yunanhlardan çok Türklerin iradesine ba~l~~
olaca~~~anla~~ld~ . Askeri bak~ mdan inisyatif art~k Türklere geçmi~ti.
Ingiltere'de so~uk du~~etkisi yapan Sakarya zaferi, Itilâf devletleri
cephesinde ciddi çatlaklar yaratt~. Fransa, 20 Ekim 1921 'de Ankara
Hükümetiyle anla~ma imzalad~. ~talya da Ankara ile anla~ma yollar~~
arama~a koyuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Fransa
ve Italya aras~nda mümessillik düzeyinde diplomatik ili~kiler kuruldu.
1921 Eylülünde Roma'da Türk Diplomatik Misyonu aç~ld~ . Iki ay
kadar sonra Paris Türk Diplomatik Misyonu da göreve ba~lad~. Bu
Misyonlar, ya da Mümessillikler, Elçilikler gibi görev yap~yorlard~.
Resmen tan~ nm~~lard~ .
I~ te bu hava içinde Istanbul'daki Amerikan Yüksek Komiseri
Amiral Bristol, Va~ington'u önemle uyarmak gere~ini duydu. Itilaf
Devletleri bile Ankara Hükümetini tan~ma~a do~ru giderlerken Amerika'n~n uzakta ve kenarda kalmas~n~ n uygun olmayaca~~n~, bu politikan~ n Amerikan ç~ karlar~ na ters dü~ece~ini anlatt~ . 28 Ekim 1921
günü Va~ ington'a çekti~i telgrafta, Fransa'n~ n Ankara Hükümeti
ile bir anla~ ma imzalad~~~n~, Italyanlar ile Ingilizlerin de Ankara'ya
birer heyet göndereceklerini bildiriyor, Amerika'n~n da art~ k harekete geçmesi gerekti~ini savunuyordu. Amerika, Ankara'ya uzak
durmakla ekonomik f~rsat kap~lar~ n~~aç~ k tutamazd~. Ankara Hükümeti ülkeye gerçekten egemendi, halk~n ço~unlu~unca destekleniyordu. Bristol, Istanbul'daki Amerikan ticaret ata~esi yard~ mc~s~~
Julian Gillespie'yi, Yüksek Komiserin temsilcisi s~fat~yla Ankara'ya
göndermeyi öneriyordu 42 .
Amerikan ç~karlar~~ aç~s~ ndan Bristol'ün uyar~lar~~yerindeydi.
Amerika, Türkiye pazar~n~~ba~ ka ülkelere kapt~r~ yordu. Türk - Amerikan ticareti h~ zla dü~me~e ba~lam~~ t~. Bu dü~ü~, son bir y~ l içinde
yüzde elliye yakla~m~~t~ . Amerika'n~ n Türkiye'ye ihracat~~1920'de
42.747.798 dolar iken 1921'de 25.785.480 dolar; Türkiye'den ithalat~~
ise 39.766.936 dolar iken 20.143.037 dolar olmu~ tu 43. Toplam Türk Amerikan ticaret hacmi 82 milyon küsurdan 45 milyon küsur dolara
dü~mü~tü ve dü~ü~~sürüp gidiyordu.
Evans, op. cit., p. 331-332.
The Treaty with Turkey. State~nents, Resolutions and Reports in favor of Ratification
of the Treaty of Lausanne, New York: 1926, p. 76.
42

43
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Amerikan Hükümeti, ürkek biçimde ve geçten geç Mr. Gillespie'nin Ankara'ya gönderilmesine raz~~oldu. Gillespie, Amerikan
D~~i~leri görevlilerinden olmad~~~, Ticaret Bakanl~~~n~ n bir görevlisi
oldu~u için, onun Ankara'ya gönderilmesi, Va~ington. ile Ankara
aras~nda diplomatik ili~ki kuruluyormu~~ve Amerika Ankara Hükümetini tan~maya do~ru gidiyormu~~gibi yorumlanamayacakt~. Va~ington bu konuda pek çekingendi. Gillespie Ankara'ya gidebilirdi.
Ama resm'i bir s~fat ta~~yamazd~. Ilk dü~ ünce, Gillespie'nin Ankara
Hükümetiyle hiçbir ili~ kide bulunmamas~~yön.ündeydi. Bu durumda
kendisinin bir turistten fark~~kalmayaca~~~anla~~lm~~~olmal~~ki, Ankara
Hükümetiyle ili~ki kurmas~na raz~~olundu.
Amiral Bristol, Va~ington'un onay~n~~ald~ ktan sonra Istanbul'da
bulunan Hamid Bey arac~l~~~yla Ankara'n~n fikrini sordu. Ankara
Hükümeti, Amerikan temsilcisini kabul edecek miydi? Anla~~ld~~ki,
Ankara, Amerikan temsilcisini memnunlukla kar~~layacakt~. Ama
bunun kar~~l~~~nda Amerika'ya bir temsilci göndermek istiyordu.
Bu konuda Ankara haz~rl~ klara da ba~lam~~t~. Ankara'n~ n Amerika'ya bir temsilci göndermek istedi~i anla~~l~ nca, Va~ington yine kar~~t~.
Amerikan D~~i~leri pani~e kap~ld~ . 15 Kas~m ~~92 ~ 'de Amiral Bristol'e
hemen talimat tellendi. Va~ington, Ankara temsilcisini hiç mi hiç
istemiyordu. Amerika'da, Türklere kar~~~bir propaganda kampanyas~~
vard~. Türklerin H~ ristiyanlara kötü davrand~klar~~öne sürülüyordu.
Amerikan kamuoyu bu kampanyan~n etkisi alt~ndayd~. Ankara'n~n
temsilcisini kabul ederse Amerikan D~~i~leri Bakanl~~~, ~im~ekleri
üzerine çekecekti; Kongre'nin h~~m~na u~rayacakt~. Ne yap~p yap~p
Ankara'y~~bu niyetinden cayd~rmallych. Türklerin, Amerika'ya temsilci gönderme umutlar~~k~r~ lmallyd1 44. Bristol, Va~ington'un tutumunu ele~ tirdi: Itilâf Devletleri, Ankara temsilcilerini kabul etmekten
çekix~memi~lerdi. Ankara Hükümeti iki y~ld~r ayaktayd~. Ülkenin
büyük bir bölümüne egemendi. Istanbul Hükümeti, yaln~zca bir
gölgeydi. Hem de Ankara'n~n bir gölgesiydi. Türk Ulusal hareketi
ciddiye almmahyd~. Sesini dünyaya duyurabilmeliydi. Avrupa merkezlerinin ço~unda Türklere bu olanak tan~nm~~t~. Yaln~z Amerika,
Ankara'ya bu yolu kapam~~t~~45 ... Bristol'ün uyar~lar~, yergileri,
Va~ington'un tutumunu de~i~tirme~e yetmedi. Amerikan Hükümeti, Ankara'n~ n temsilcisini istemiyordu ve kabul etmeyecekti.
44

Evans, op. cit., p. 332.

45

Ibid.
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y~l~~Ankara ile Va~ington aras~nda ili~ ki kurulamadan
geçti. Y~l~n sonunda Gillespie Ankara'ya yolland~ . Bir Amerikan destroyeriyle Inebolu'ya ç~kt~. Ordan, on bir günlük bir yolculuktan
sonra Ankara'ya geldi. Mustafa Kemal Pa~a, Yusuf Kemal Bey,
Adnan Bey ve Rauf Bey gibi Ankara'n~ n önde gelen liderleriyle
ti. Gillespie,
görü~tü. Mustafa Kemal Pa~a kendisini pek etkilemi~
2 Ocak 1922 günü Rauf Bey'e 24 soruyu kapsayan bir liste verdi".
Gillespie'nin listesi, "Ankara Hükümetinin Amerikan i~~adam~l~yor ve
lar~na ve sermayesine kar~~~tutumu nedir?" sorusuyla ba
yordu.
Sorulara
verilen
yaln~z ekonomik, teknik ve ticari konular~~kaps~
kar~~l~klardan anla~~ld~~ma göre: Ankara Hükümeti, Türkiye'nin
kalk~nmas~ nda Amerikan sermayesin.den yararlanmay~~arzu ediyordu.
Amerikan i~~adamlar~na kolayl~ k gösterecekti. Mersin limam, Çukurova sulamas~, Bayburt ve Zonguldak elektrik merkezleri projeleri
incelenmekteydi. Ilerde demiryollar~, madenler gibi çe~itli projeler
ele al~nacakt~. Amerikan i~~adamlar~~bunlarla ilgilenebilirlerdi. Türk
Hükümeti, kendisine sunulacak projeleri inceleme~e haz~rd~ ... Sorular ve yarutlar birbirini izliyordu. Türk Hükümeti, Türkiye'nin
uluyla Amerika
ba~~ms~zl~~~na ve egemenli~ine ters dü~memek ko~
e
arzuluydu.
Gillespie,
~tirme~
ile ekonomik ve ticari ili~kilerini geli
ubat
ortala~
bir buçuk ay kadar Ankara'da kald~ktan sonra 1922
bilgilere
dayanarak
bir
rapor
r~nda Istanbul'a döndü. Toplad~~~~
~kihaz~rlad~. Türk Hükümetinin, Amerika ile ekonomik ve ticari ili
leri geli~tirmek istedi~inden ba~ ka, imtiyazlar kar~~l~~~nda Amerika'dan mali yard~ m ve ödünç para almay~~da umdu~unu yazd~. Sava~~
yüzünden ~imdilik Amerikan ticareti için Türkiye'de geni~~olanaklar
bulunmad~~~n~~söyledi 47 ... Türk Kurtulu~~Sava~~~içinde Amerika'n~n Ankara'ya gönderdi~i ilk yar~~resmi temsilcinin görevi böylece
sona ermi~~oldu.
Sakarya zaferi üzerine aylarca dü~ünen Itilâf Devletleri, 1922'de
yeni bir bar~~~taarruzuna giri~mi~lerdi. Türkiye ile Yunanistan ara~~s~ndaki sava~a son vermek niyetiyle Mart ~ 922'de Paris'te toplanm
lard~ . Türkiye ile ilgili olarak Itilâf Devletlerinin yeniden diplomatik
1921

44

D.B.A. - S. Amerika. K. I Ilo: Julian E. Gillespie'den Rauf Bey'e mektup.

yazmakAnkara, 2.I .1922 ve eki. Evans, Gillespie'nin 40 soruluk bir liste verdi~ini
tad~~ r. Türk ar~ivindeki liste 24 soruyu kaps~yor.
41 Evans, op. cit., p. 334-336.
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giri~imlerini yo~unla~t~rma~a ba~lad~ klar~~ bir s~ rada Amerika'n~n
Ankara'da yar~~resmi bile bir temsilcisi bulunmuyordu. ~ngiltere,
Fransa ve Italya'n~n Paris'te topland~klar~~s~ralarda Avrupa ba~kentlerine bir geziye ç~ kan Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey, Istanbul'dan
geçerken Amiral Bristol ve yard~mc~s~~Allen Dulles ile görü~tü. Amerika
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi aras~ nda diplomatik ili~ kiler kurulmas~~ve bir andla~ma imzalanmas~~konusunu açt~ . Ama bu giri~imden
bir sonuç ç~ kmad~~48. Amerika, Ankara Hükümetini resmen tan~mak
dü~üncesinden henüz çok uzakt~.
Gillespie'nin bir buçuk ay kadar Ankara'da kald~ ktan sonra geri
dönmesi üzerine Amerika, bu kez Robert W. Imbrie ad~ndaki bir
D~~i~ leri görevlisini Ankara'ya temsilci olarak gönderme~e karar
verdi. Bu temsilcinin Ankara'ya kabulü i~i Türk D~~i~leriyle Bristol
aras~nda uzun tart~~ ma konusu oldu. Türk Hükümeti, Amerika'ya
bir temsilci göndermek istiyordu. Türk temsilcisi Amerika'ya kabul
edilmedikçe Imbrie'yi Ankara'ya kabul etmek istemiyordu. Imbrie
do~rudan do~ruya Va~ ington'dan yollarun~~t~. Amiral Bristol ise
onu kendi temsilcisi olarak Ankara'ya göndermek istiyordu. Ankara Hükümeti bunu da kabul etmiyordu. Çünkü Amiral Bristol
~stanbul Hükümeti nezdinde görevliydi. Onun temsilcisi s~fat~yla
bir Amerikal~n~ n Ankara'ya kabulü, Ankara Hükümetinin ~stanbul
Hükümetine tâbi oldu~u biçiminde yorumlanabilecekti. Ankara,
do~rudan do~ruya Va~ington'la ili~ ki kurmak arzusundayd~. Ama
bu ili~kinin kar~~ l~kh olmas~n~~istiyordu. Ankara'ya bir Amerikan
temsilcisi gelecekse, Va~ ington'a da bir Türk temsilcisi gönderilmeliydi. D~~i~leri, "Amerika ile usulü dairesinde tesis-i münasebattan
tevellüd edecek fevaidi takdir ve bunu arzu eylemekteyiz ... (Ama)
~stihbarat memuru s~ fatiyle buraya bir Amerikal~n~ n gelmesinde bizim
için ne menfaat oldu~unu lâyikiyle takdir edemiyoruz" diyor 49 ve
Imbrie'yi kabul etmiyordu. Va~ington'un görevlisi dokuz hafta
Istanbul'da bekletildi ve Ankara'ya kabul edilmedi. Amiral Bristol
ise direniyordu. Amerika'ya bir Türk temsilcisi gönderilmeksizin
Imbrie'nin Ankara'ya kabul edilmesini durmadan rica ediyordu.
Sonunda D~~i~leri Bakanl~~~ , Bakanlar Kuruluna ba~vurdu. Hamid
Ibid. p. 336-337.
D.B.A. - S. Amerika. K. 1 : Hariciye Veltâletinden Istanbul'da Hamid Bey'e.
~ifre tel. 26.5.1922, No. 357.
48
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~~
Bey arac~l~~~yla Amiral Bristol'le yap~lan uzun görü~meleri anlatt
922'da
~~
Haziran
ve bir karar verilmesini rica etti. Bakanlar Kurulu ~~
Imbrie'yi gayri resmi olarak Ankara'ya kabul etme~e karar verdi.
~u kararnameyi kabul etti:
"Amiral Bristol taraf~ ndan Ankara'ya Mösyö Imbrie isminde
bir zat~ n mümessil olarak gönderilmek istendi~inden bu
babda bir karar ittihaz~~ z~mn~ nda Hariciye Vekâletinin
31 May~s 338 tarihli ve Umuru Siyasiye Müdüriyeti 2706
numrolu tezkeresi Icra Vekilleri Heyetinin ~~Haziran 338 tarihli içtima~ nda k~ raat ve keyfiyet tezekkür olunarak sureti gayri
resmiyede kabulü takarrur etmi~tir. ~~/6/338" 5°
Bu karar Amerikal~lar~~sevindirdi. 13 Haziranda Hamid Bey,
Istanbul'dan Ankara'ya ~unlar~~telliyordu: "Bugün Mösyö Imbrie
bendenize gelerek Anadolu'ya kabulünden dolay~~bilhassa te~ ekkür
etti. Bu te~ekkürat~m arzetme~e bendenizi memur etti. Cumartesi
veya Pazar günü buradan toprido ile Inebolu'ya hareket edecektir.
~imdiye kadar alt~~devlet nezdine memur gitti~ini ve fakat hiçbir yere
bizim nezdimize gitti~i gibi ~ evkle hareket etmemi~~oldu~unu söyledi.
Bu zat hakk~ndaki tahkikat~ m ~udur: Gayet do~ru ve namuslu bir
adam. Bizim hakk~m~zda hiçbir garaz~~yok... Tercüman olarak
yan~nda Re~ad Bey nam~ nda bir genç çocuk getiriyor. Efkarma hüsnü
~ ehadet ediliyor ferman." 51
244 say~l~~Amerikan torpidosu ile 20 Haziranda Inebolu'ya ç~kan
Imbrie, Haziran sonunda Ankara'ya geldi. Kendisi "Türk ve Amerikan münasebat-~~siyasiyesinin tesisine memur edildi~ini" söylüyordu 52. Ama önemli bir rol oynayabilecek durumda de~ildi. Ankara kendisini sadece "suret-i gayri resmiyede" kabul etmi~ti. Amerikan Hükümeti de Türkiye ile normal diplomatik ili~ki kurma~a
olarak kald~.
haz~r de~ildi. Mr. Imbrie, Ankara'da silik bir Amerikal~~
n
kesin
zaferini
de görerek,
~n~
Dört ay kadar sonra, Türk ordular
Ekim 1922'de Istanbul'a döndü.
~l~~
50 Ibid. icra Vekilleri Heyetinin ~~Haziran 1338 (1922) tarihli, 1620 say
kararnamesi.
~ifre tel. 13.6.1922, No. 506.
51 Ibid. Hamid Bey'den Hariciye Vekâletine.
~stihbarat Müdiriyeti Umumiyesin52 D.B.A. - S. Amerika. K. : Matbuat ve
den Hariciye Vekâletine. Yaz~. 21.6 .1922, No. 2 ~ 9o.
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Imbrie, dört ay içinde Anadolu'da yedi vilâyet dola~m~~t~.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin egemenli~i alt~ndaki
yerlerde dirlik, düzen.lik görmü~tü. H~ristiyanlara bask~~yap~ld~~~na
hiç tan~k olmam~~t~ . Istanbul'a dönünce bunlar~~Va~ington'a rapor
etti. Amerikan ticareti için Anadolu'nun önemsiz oldu~unu söyledi.
Yaln~ z tütün önemliydi. Raporunda, Amerikan tüccar~~için kapitülâsyonlarm kesinlikle gerekli oldu~unu ileri sürüyordu 53. Buna
bakarak Imbrie'nin, Ankara Hükümetinin dâvas~n~~ pek kavrayamam~~~oldu~u söylenebilir.
Türk ordular~ run Izmir'i kurtar~~lar~ ndan bir ay kadar sonra,
14 Ekim 1922 günü, Amiral Bristol yaz~l~~olarak Ankara Hükümetine
ba~vurdu. Kendisinin delegesi s~fat~ yla Izmir'de bir Amerikal~~bulundurmak istedi~ini bildirdi. Müsaade istedi. Ankara Hükümeti Bristol'ün dile~ini bu kez geri çevirdi. Bakanlar Kurulu 16 Kas~mda ~u
karar~~ald~ :
"Amiral Bristol'ün Hamid Bey'e verdi~i bir muht~rada:
"Amerikan Hükümetinin ~stanbul Fevkalade Komiserli~inin
Izmir delegesi Mister Maynard Ba~nes'fir. Maynard'~n Izmir'de ikametine müsaade itas~~elyevm Mister Imbrie'nin
mazhar oldu~u vaziyet-i hukukiyenin mumaileyhe itas~~Hükûmet-i metbuam ile Büyük Millet Meclisi Hükümeti için
mütekabilen nâfi olaca~~~zanmnday~ m" denildikten bahisle,
Mister Imbrie'nin burada bulunmas~~bir müsaadei mahsusa olmak üzere kabul edilmi~~bulunmas~na nazaran bu
müsaadenin Izmir'e de te~mil edilip edilmeyece~ine dair
Hariciye Vekâletinin 19 Te~rinievvel 38 tarih ve Umur-u
Siyasiye Müdüriyeti 5971 /573 numrolu tezkeresi Icra Vekilleri Heyetinin ~~6/1 ~~/38 tarihindeki içtima~nda ledettezekkür
Istanbul Türkiye Büyük Millet Meclisi idaresine iltihak etti~inden ve Amerika Hükümetiyle hüsnü münasebat tesis etmek
istedi~imizden münasebat-~~siyasiyenin Büyük Millet Meeclisi
ile tesisinden evvel Izmir'de bir mümessil kabulü muvafik
görülmemi~tir." 54
D~~i~ leri, bu kararnameyi Istanbul'da Rafet Pa~a'ya yollad~.
Amerika ile ili~ kiler kurulmadan önce Izmir'de bir Amerikan temsil33
34

Evans, op. cit., p. 338.
D.B.A. - S. Amerika. K. I: 16.11.1922 tarihli, 2000 say~l~~kararname.
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cisinin kabul edilemeyece~ini bildirdi. "Tekrar müracaat vaki oldu~u
takdirde bu yolda idare-i kelâm edilmesi mercudur" dedi 55.
Lozan bar~~~konferans~~aç~l~ rken Amerika'n~ n yaln~z Istanbul'da
Yüksek Komiserli~i vard~ . Anadolu'da temsilcisi yoktu. 1923 y~l~~
ba~~nda Konsolos Maynard B. Barnes, Imbrie'nin yerine Ankara'ya
gönderildi. Delege s~fat~n~~ ta~~ yordu. Lozan bar~~~andla~mas~n~n imzaland~~~ , Türkiye'de Cumhuriyetin kuruldu~u dönemlerde Anadolu'da Amerika'y~~temsil eden bu delegeydi. Amiral Bristol yine istanbul'clayd~. Bar~~~döneminde Yüksek Komiserlik ünvan~n~~ b~rakm~~,
Diplomatik Mümessil ünvan~n~~alm~~t~ . Amerika ile Türkiye aras~nda
normal diplomatik ili~ kilerin kurulabilmesi için daha uzun zaman
beklemek gerekecekti ve bu uzun süre içinde Bristol hep Mümessil
olarak Türkiye'de kalacakt~ . Türkiye'nin ise Amerika'da hiç temsilcisi
yoktu. Va~ington Hükümeti, bir Türk temsilcisini Amerikan topra~~na kabul etmiyor ya da edemiyordu.
Bunun ba~l~ ca nedeni Amerika'daki Türk dü~manl~~~~kampanyas~yd~. Ermeniler, Rumlar ve onlar~ n Amerikan yanda~lar~nca sürdürülen bu dü~ manca propaganda kampanyas~~Amerikan Kongresini
etkilemi~ti. Va~ington Hükümeti, Kongrenin ~im~ eklerini üstüne çekmek istememi~~ve Türkiye ile ili~ ki kurmak, Ankara Hükümetini tan~mak yüreklili~ini gösterememi~ ti. Türk Kurtulu~~Sava~~ nda Amerika
Türklere dostluk elini uzatamam~~t~. Gerçi Amerikan Hükümeti,
Ingiltere gibi Türklere dü~ manca davranmam~~t~ . Ama Fransa ve
Italya kadar bile yak~nl~ k da gösterememi~ ti. Amiral Bristol'ün ki~isel
dostluk gösterileri sözde kalm~~t~. K~sacas~, Türk ku~ aklar~n~n yüreklerinde apayr~~bir yer tutan Türk Kurtulu~~Sava~~~tarihinde Amerika
Birle~ik Devletlerinin yeri ve rolü yok denecek kadar silik kalm~~t~r.
II - AMERIKA'DA LOZAN ANDLA~MASI KAVGASI.
(1923 - 1927)
Amerika'da Türk dü~manl~~~~kampanyas~n~~yürütenler, Kurtulu~~Sava~~ nda Türk - Amerikan ili~kilerinin kurulmas~n~~engelleyen
ba~l~ca etken olduklar~~gibi, Türkiye ile Amerika aras~nda Lozan'da
imzalanan andla~ maya kar~~~ da sava~~açacaklard~. Ba~ ka bir deyimle, Türk dü~manl~~~~kampanyas~~Lozan bar~~~ ndan sonra da y~lIbid. Hariciye Vekâletinden Istanbul'da Rafet Pa~a'ya. Yaz~. 19. ~~~~.1922,
No. 7107.
55
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larca sürdürülecek, hattâ daha da h~zland~r~ lacakt~ . Sonunda Amerikan Kongresi bu bask~ya boyun e~ecek ve 18 Ocak 1927'de Türk Amerikan andla~mas~n~~veto edecekti.
Amerika, Türkiye ile sava~a girmemi~, Sevr andla~ mas~n~~imza
etmemi~ ti. Türkiye ile Itilâf Devletleri aras~nda 24 Temmuz 1923
günü Lozan'da imzalanan bar~~~andla~mas~na taraf olamazd~. Amerika
ile Türkiye aras~ nda, yine Lozan'da, 6 A~ustos 1923 günü ayr~~bir
dostluk ve ticaret andla~mas~~imzaland~ . Burada söz konusu olan i~te
bu dostluk andla~mas~d~r, as~ l Lozan bar~~~andla~mas~~
Kas~ m 1922'de Lozan'da ba~layan bar~~~konferans~ na Amerika
yaln~z gözlemci olarak kat~ld~. Amerika'n~n Bern Büyükelçisi Joseph
C. Grew, Roma Büyükelçisi Richard Washburn Child ve ~stanbul
Yüksek Komiseri Amiral Mark L. Bristol konferansa gözlemci olarak
gönderildiler. Va~ington, yaln~z gözlemci olduklar~n~, Türkiye ile
Itilâf Devletleri aras~nda yap~ lacak müzakerelerde resmi bir rol
oynayamayacaklar~n~~kendilerine önemle bildirmi~ti. 1923 ~ubat
ba~~nda Lozan bar~~~konferans~n~n kesilmesi üzerine Grew, Child ve
Bristol Lozan'dan ayr~ld~lar ve as~ l görevlerine döndüler. Nisan 1923'te bar~~~konferans~~yeniden toplarunca üç Amerikan gözlemcisinden
yaln~ z Grew Lozan'a yolland~. Konferans~ n ikinci döneminde Amerikan delegasyonun ba~~ nda Grew bulundu.
Lozan konferans~ n~ n daha birinci döneminde Türk ve Amerikan
delegeleri aras~ nda ikili görü~ meler ba~lam~~t~. Ama özel nitelikte
olan bu ilk görü~melerden bir sonuç al~namam~~t~. Konferans yeniden
aç~l~nca Ismet Pa~a, bir Türk - Amerikan andla~mas~~imzalanmas~~
için ikili görü~ melere hemen ba~lanmas~n~~istedi. Görü~ meler ba~lad~ . Ama Amerikal~ lar andla~ ma imzalamakta a~~r davrand~lar.
Önce ~ tilâf Devletleriyle Türkiye aras~ndaki bar~~~görü~ melerinin
sonucunu bekliyorlard~. Lozan Bar~~~andla~mas~~imzaland~ktan iki
hafta sonra, Türk - Amerikan ikili andla~malar~~imzaland~~56. Andla~malar~~Türkiye ad~na ~smet Pa~a ile yard~mc~s~~ Dr. R~za Nur ve
Hasan Bey; Amerika ad~na da Joseph C. Grew imzalad~lar.
Amerika ile ayni günde iki andla~ma imzalanm~~t~. Birincisi
Dostluk ve Ticaret andla~mas~yd~, 32 maddeydi. ~kinci anla~ ma Suçlular~ n geri verilmesi anla~mas~yd~~ve 12 maddeydi. As~ l önemli olan
511

Trask, op. cit., p. 30-34.
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birinci anla~mayd~. Bu andla~ma= birinci maddesi, Türkiye ile
Amerika Birle~ik Devletleri aras~nda diplomatik ili~kilerin kurulmas~n~~öngörüyordu. ~kinci maddesi, tüm kapitülasyonlar~n kald~n!dikim belirtiyordu. 3 - 8. maddeler Türk ve Amerikan yurtta~laruun
kar~~l~kl~~yerle~me, oturma, çal~~ma haklar~yla ~irketlerin durumlar~n~~
düzenliyordu. Dokuzuncu maddeyle taraflar birbirlerine "en çok
gözetilen ülke" statüsünü tamyorlard~. Ondan sonraki yedi madde
vergiler, ithalat, ihracat resimleri ve Amerikan gemilerinin Bo~azlar
bölgesindeki haklar~~gibi konulara ili~kindi. 17-27. maddeler Konsolosluk görevlilerinin haklar~yla görevlerini düzenliyordu 57 ...
Türk - Amerikan andla~mas~~ k~sa bir andla~mayd~. As~l Lozan
bar~~~andla~mas~nda yer alan devlet s~n~rlar~, toprak sorunlar~, askerlik
i~leri vb. gibi birçok önemli konuyu kapsam~yordu. Bu gibi konular
Amerika'y~~ do~rudan do~ruya ilgilendirmemi~ti. Lozan'da Amerika'n~n önemle üzerinde durdu~u, kapitülâsyonlar, Türkiye'deki
Amerikan e~itim-ö~retim ve yard~m kurumlar~n~n ç~karlar~, Bo~azlardan geçi~~ve ticaret özgürlü~ü gibi konulard~~55. Imzalanan andla~mayla Amerikan isteklerinin birço~u kabul edilmi~ti. Amerika'ya
tan~nan haklar, öteki devletlere tanman haklardan daha az de~ildi.
Fransa, Ingiltere, Italya gibi ülkelere tüm kapitülasyonlar~n kald~r~lmas~~kabul ettirilmi~ti. Amerika için kapitülâsyon rejiminin yürürlükte kalmas~~söz konusu olamazd~. Amerika da kapitülasyonlarm
toptan kald~r~lmas~n~~kabul etmi~ti. Türk kanunlarma uyarak Amerikal~lar Türkiye ile ticarederini sürdürebileceklerdi. Amerika'ya en çok
gözetilen ülke statüsü tan~n~ yordu. Türkiye'deki Amerikan okullar~,
yard~m kurumlar~, hastaneleri, misyonlar~~Türk kanunlar~~çerçevesinde çal~~malar~n~~yürütebileceklerdi. Yine Türk kanunlarma uymak
ko~uluyla, Amerikan vatanda~lar~na Türkiye'ye gelip yerle~me ve
burada i~~tutma haklar~~tatunnu~t~~
Lozan bar~~~andla~mas~n~n arkas~nda Türkiye ile Amerika aras~nda böyle bir dostluk andla~mas~~imzalanmas~~do~ald~. Yeni Türk
Devleti, d~~~ili~kilerini normale dönü~türebilmek için sava~~halinde
oldu~u eski dü~man devletlerle bar~~~andla~mas~~ in~zahyordu. Sava~~
57 Ibid. Anla~malar "Traitis signis entre la Turquie et les Etats-Unis d'Amerique,
le 6 Ao4t 1923 ti Lausanne" ad~yla 1923 y~l~nda Lozan'da bas~ld~.
55 J. C. Hurewitz, Diplomacy in the >kar and Middle East, Vol. II, New York:
1958, p. 114 - 9.
Benden C. XLI,
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halinde olmad~~~~ülkelerle ise dostluk andla~malar~~yap~yordu. 1923
y~l~nda Arnavutluk, Macaristan ve Polonya ile Türkiye aras~nda
ikili dostluk andla~malar~~imzalanm~~t~. Türkiye - Polonya dostluk
andla~mas~, t~pk~~Amerika ile yap~lan andla~ma gibi, Lozan'da görü~ülüp imzalanm~~t~. Türkiye, 1924 y~l~ nda da Almanya, Avusturya,
Çekoslovakya, Estonya, Hollanda, Ispanya ve Isveç ile benzer dostluk
andla~malar~~yapm~~t~. Normal diplomatik ili~kiler kurulurken önce
dostluk andla~malar~~ yap~lmas~~usuldendi. Türkiye, ili~ki kurmak
istedi~i hemen hemen bütün devletlerle bu gibi dostluk andla~malar~~
imzalarru~t~r. 1925 y~l~ nda Bulgaristan, Danimarka, Norveç, Letonya,
Isviçre ile; 1926'da Suriye, Lübnan, Iran, ~rak, ~ili ve Arjantin ile
dostluk andla~malar~~yapm~~t~r. Türk - Amerikan andla~mas~~ bu
dostluk andla~malar~~zincirinde sadece bir halkayd~ . Olaganüstü bir
özellik ta~~m~ yordu. Ne var ki, Türkiye'nin öteki ülkelerle yapt~~~~
andla~malar~n hepsi sessiz sadas~z onaylanm~~, yürürlü~e konmu~~ve
uygulanm~~~oldu~u halde, Türk - Amerikan dostluk andla~mas~~etraf~nda büyük bir f~rt~na kopar~lm~~t~r.

Lozan'da Türk - Amerikan andla~mas~~nnzalatur imzalanmaz
Amerika'daki Türk dü~manlar~~hemen aya~a kalkt~lar, kükrediler,
harekete geçtiler. Amerika sanki yerinden oynad~. "Lozan andla~mas~na hay~r!" slogan~~alt~nda yeni ve güçlü bir Türk dü~manl~~~~kampanyas~~ba~lat~ld~. Atlantik ötesinde Türklere kar~~~y~llard~r kampanya
zaten sürdürülüyordu. Yeni kampanya için hava elveri~liydi. Eskiden
kurulmu~, oturmu~~dü~man örgütler haz~rd~. Yeni kampanya bu
kurulu temele oturtuluverdi. Çabucak tutundu. Güçlü bir bask~~
grubu olu~turuldu. Mütareke y~llar~ nda Türk dü~manl~~~~kampanyas~na öncülük eden "Ermenistan Ba~~ms~zl~~~~Için Amerikan Komitesi" (American Committee for the Independence of Armenia) adl~~
örgüt, bu kez, "Lozan Andla~mas~na Kar~~t Amerikan Komitesi"
(The American Comittee Opposed to the Lausanne Treaty) ad~n~~
ald~~59. Bu örgüt bütün haz~r kadrosu, organlar~, gazeteleri ve etkisi
alt~ndaki çevreleriyle Lozan andla~mas~na sava~~açt~. Böylece, y~llarca
sürecek yeni bir kampanya ba~lat~lm~~~oldu. Kampanyaya ba~ka
örgütler, gazeteler ve Amerikan iç politikas~na oynayan muhalefetteki
Trask, op. cit., P. 37-39.
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Domokrat parti ileri gelenleri de kat~hnca, Amerikan kamuoyu ile
Kongresinin bask~~ alt~na almak kolayla~t~.
Yeni kampanyan~n eleba~~lar~~eski Türk dü~manlarlyd~. Bunlar~n
ba~~nda da James W. Gerard vard~. Daha sonra Va~ington Büyükelçili~ine atanan Ahmet Muhtar Bey, Gerard hakk~nda ~u bilgileri verir:
New York'un ileri gelen avukatlar~ndan ve muhalefetteki Demokrat
parti liderlerindendir. Hükûmeti sürekli rahats~z etmek isteyen atakl~~~~ile tan~n~r. Ermeni örgütünce sat~n al~nm~~~bir ki~idir. Büyük
sava~ta Amerika'n~n Berlin Büyükelçisiydi. Almanya'ya kar~~~besledi~i kinle Amerikal~lar~n yurtseverlik duygular~n~~bir hayli ok~am~~~
ve böylece kamuoyunda tan~nm~~, kendisine oldukça önemli bir yer
yapm~~t~r. Türkiye'yi hiç tammamaktad~r. Rastgele kar~~m~za ç~km~~~
~arlatan bir dü~mand~r. A~~r~~Ingiliz yanl~s~d~r. Berlin'deki Elçili~i
s~ras~nda, Amerika'y~~Ingiltere yan~nda, Almanya'ya kar~~~sava~a
sokmak için hayli çaba harcam~~t~ r. Ingiltere'ye yapt~~~~bu hizmetine
kar~~l~k Ingiliz Hükûmeti kendisine ni~an vermi~tir. Amerika'daki
Ermeni örgütleri de Türkiye'ye kar~~~kampanyalar~nda Ingilizlerce
k~~k~rt~lmakta ve paraca beslenmektedirler. Bu bak~mdan Gerard'~n
ne gibi ili~kilerle Türkiye'ye musallat oldu~u kendili~inden anla~~l~r 60.
Gerard, Mütareke y~llar~nda, "Ermenistan Ba~~ms~zl~~~~için Amerikan Komitesi" nin ba~kan~yd~. Bu s~fatla, Türk Kurtulu~~Sava~~~
boyunca Türk dü~manl~~~~kampanyas~n~~yürütmü~, Ermenilerin sözcülü~ünü yapm~~t~. Mondros mütarekesinin, Sevr andla~masnun Ermeniler yarar~na uygulanmas~n~~savunmu~tu 61. Ermeni komitesi
bu kez "Lozan Andla~mas~na Kar~~t Amerikan Komitesi" ad~m
al~nca bunun da ba~~na yine Gerard geçmi~ti.
Komitenin eleba~~lar~ndan biri de Vahan Karda~yan (Cardashian) adl~~y~rt~c~~bir Ermeni avukat~yd~. Ahmet Muhtar Bey'in bildirdi~ine göre Karda~yan, "vaktile Osmanl~~Sefaretinde müstahdem
olup bilâhare vazifesine hitam verilen ve bu yüzden bize has~m kesilen
ve Amerikal~~zengince bir kad~nla teehhülü (evlenmesi) dolay~siyle
hal ve vakti ifai tahrikâta müsait bulunan ve bilhassa Ingilizler tara4° D.B.A. - S. Amerika. K. 112: Va~ington Büyükelçisi Ahmet Muhtar Bey'den
Hariciye Vekâletine Rapor. 27.12.1927, No. 53/26.
81 Osman Ulagay, Amerikan Bas~n~nda Türk Kurtulu~~Sava~~, Istanbul: 197.4,
s. 51, 192.
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f~ndan istihdam k~l~nan" bir ki~iydi 62. Do~ma büyüme Amerikah
de~ildi. Sonradan Amerikan vatanda~l~~~na geçmi~ti. 1910 - 1915
y~llar~nda Va~ington'daki Osmanl~~Elçili~inde tercümanlik yapm~~t~.
I~ine son verilince Osmanl~~Hükümetinden alaca~~~bulundu~unu ileri
sürmü~tü.
Gerard - Karda~yan ikilisinin egemen bulundu~u Ermeni komitesinde, ayr~ca, David Hunter Miller, Albert Bushnell Hart, Güney
Metodist Piskoposu James Cannon, Jr., James M. Cox, Homer S.
Cummings, Abraham I. Elkus, Oskar S. Straus ve Ray Lyman
Wilburn adlar~nda ki~iler bulunuyordu 63. Bunlar o y~llar~n Amerikas~nda oldukça tan~nm~~~ki~ilerdi.
Amerika'da Türk dü~manl~~~~kampanyas~n~n bayraktarlanndan
biri de Amerika'n~n eski Istanbul Büyükelçisi Henry Morgenthau idi.
New York'un tan~nm~~~ailelerinden ve muhalefetteki Demokrat parti
ileri gelenlerinden olan Morgenthau, Mütareke y~llar~nda Türklere
kar~~~yaz~lar yazm~~t~. Lozan bar~~~konferans~~ s~ras~nda da Türklere
kar~~~silah kullanmas~n~~savunuyor ve ~~o Ocak 1923 günlü The New
Tork Times gazetesinde ~unlar~~yaz~yordu:
"400 y~ld~r Türkleri Avrupa'dan koymak için çaba harcayan Avrupal~lar için Lozan, çok ac~~bir ders olmu~tur.
Türklerin Avrupa'dan kovulmalar~~ ~öyle dursun, Avrupahlarm Türkiye'den kovulacaklar~~anla~~lmaktad~r.
"Türkiye'de bugüne dek meydana gelen katliamlar bilinçli olarak yap~lm~~t~r. Türklerin amac~, topraklar~~üzerinde
ya~ayan az~nl~klar~~ortadan kald~rmakt~r...
"Ingiltere geçen sonbaharda, Türklerin Avrupa'ya geçmelerine engel olarak bütün dünyaya büyük bir iyilikte bulunmu~tur. Türkleri yola getirmenin tek yolu onlara kar~~~
silaha ba~v~~rmakt~r. Çünkü bu millet yaln~z zorbal~ktan ders
almaktad~r." 64
Devletler bar~~~yapma~a çal~~~rken bu gibi k~~k~rt~c~~yaz~lar
yazabilen Morgenthau, Lozan andla~masu~dan sonra da "Eli kanl~~
"D. B. A. - S. Amerika. K. 112: Va~ington B. E.'den Hariciye Vehletine
Rapor. 27. 12 .1927, No. 53/26.
43 Trask, op. dr., p. 38.
" Aktaran: Osman Ulagay, op. cit., s. 240.
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bir despotizmle yap~lan andla~ma" ba~l~kl~~yaz~lar yaz~yor, bu yaz~lamu Amerikan kongresine yolluyor ve andla~ma~un reddedilmesini
istiyordu 85.
"Lozan andla~mas~na hay~r" kampanyas~n~n Amerikan Senatosundaki ate~li sözcüsü, Utah eyaleti Demokrat senatörü William H.
King idi. Andla~maya kar~~~muhalefetteki Demokrat partinin görü~lerini kaleme almakla da görevli bulunan King, Türk Kurtulu~~sava~~~
y~llar~nda Sevr andla~mas~n~n Türklere empoze edilmesini savunmu~~
durmu~tu. Sakarya zaferinden sonra Sevr andla~mas~n~n gözden
geçirilmesi, Türk - Yunan sava~~na son verilmesi do~rultusunda diplomatik giri~imler ba~larken, bu giri~imlerin kar~~s~na dikilen Amerikal~lar~n ba~~nda yer alm~~t~. 2 ~ubat 1922'de yapt~~~~konu~mada, Sevr
andla~mas~n~n zorla uygulanmas~n~~savunuyor ve "dini, siyasi ve
insani haklar~n korunmas~ndan yana olan tüm örgütlerimizle Mustafa
Kemal denen haydudun vah~et ve zulmüne kar~~~ç~kmal~y~ z" diyordu 68 . King'in iddias~na göre, Amerika, Lozan andla~mas~yla Ermenileri yüzüstü b~rakm~~, verdi~i sözü tutmam~~ t~. Türkiye, ülkesinde
ya~~yan az~nl~klara zulüm yap~yor, andla~malara ba~l~~kalm~yordu.
Bu bak~mdan Lozan andla~mas~~reddedilmeliydi. 1925 y~l~nda ç~kt~~~~
bir Avrupa gezisi s~ras~nda, k~sa bir süre için Istanbul'a da u~rayan
King, bu gezisini sürekli olarak Türkiye aleyhine kullanm~~, Türkiye'de hiçbir ~eyin de~i~medi~ini, eski kötü yönetimin sürüp gitti~ini,
öne sürmü~~ve Lozan andla~mas~n~n reddedilmesi yolundaki görü~ünü
dc~i~tirmedi~ini aç~klam~~t~r 67.
Amerika Birle~ik Devletleri Anglikan kilisesinden ~~~~o ki~ilik bir
din adamlar~~gurubu da "Lozan a.ndla~mas~na hay~ r" kampanyas~na
kat~ld~lar ve bir bildiri imzalad~ lar. Türkiye'deki misyonerlerle do~rudan do~ruya ili~kileri bulunmayan ve Türkiye'yi yak~ndan tan~mayan bu kilise örgütü, Türkiye'de y~llarca çal~~m~~~din adamlar~na
bakarak zay~f durumdayd~. Ama Amerika'daki Türk dü~manl~~~~
kampanyas~na oldukça güç katt~lar. Zaten kampanya için Türkiye'yi
yak~ndan tan~ma~a pek gerek duyulmuyor, yüksek sesle demagoji
yapabilmek ve büyük gürültü koparabilmek yetiyor da art~yordu bile.
Kampanyay~~yürütenler, ba~ta kapitülâsyonlarm kald~r~lmas~na,
Ermenilere istediklerinin verilmemesine kar~~~ ç~k~yorlard~. Andla~" Trask, op. cit. p. 38.
65 3.2.1322 günlü 77:e New rork Times'ten aktaran: Ulagay, op. cit. s. 153.
67 "King Back, Stili Foe of Lausanne Pact", The New rork Ti~nes, 27.8.1925.
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man~n Amerika'ya dikte edildi~ini öne sürüyorlar ve koskoca Amerika'n~n bu diktaya boyun e~meyece~ini söylüyorlard~. Komitenin eleba~~s~~Gerard, 28 Kas~m 1923'te Türkleri imans~zl~kla suçluyor, andla~man~n onaylanmamas~n~~istiyor, "Amerika Birle~ik Devletlerinin Kemalist Cuntaya boyun e~mesini anlayamad~m" diyor ve ~unlar~~eldiyordu :
"Lozan andla~mas~, kapitülâsyonlar~n kald~r~lmas~n~~onaylam~~~
ve 1830 y~l~ndan beri konsolosluk mahkemelerimizin kanad~~alt~nda
korunmu~~olan yurtta~lar~m~z~~imans~z Türklerin insaf~na b~rakm~~t~r. Bu andla~mayla birçok haklar~m~zdan vazgeçiyor ve Türklerin
bu haklar~~korumay~~vadeden sözlerine ba~l~~kalm~~~oluyoruz. Türklerin ne denli sözlerinde durduklar~~ise herkesçe bilinir.
"~tilâf Devletleri (Lozan andla~mas~n~~imzalarken) her ~eyden
önce sömürgelerindeki müslümanlar~~dü~ünerek hareket etmi~ler ve
üstelik Osmanl~~imparatorlu~undan geni~~toprak parçalar~~koparm~~lard~r. 1917 y~l~nda itilâf Devletlerinin yan~nda yer almaktan
kaç~run~~~olan Amerika Birle~ik Devletleri'nin ~imdi onlar~n yolunu
izlemek istemesi gerçekten gariptir.
"Türkiye ile herhangi bir andla~ma yapmamak her bak~mdan
daha uygun olacakt~r. Böylelikle, andla~maya ra~men bildiklerini
okuyacak olan Türklere kar~~~serbestçe davranmak olana~~na kavu~aca~~z. Senato bu andla~may~~onaylarsa, Amerika'y~~Avrupa'daki
amans~z f~rt~namn tam ortas~na sürüklemi~~olacakt~r." 68
Bu gibi yay~nlar~yla kampanyay~~yürütenler, Amerikal~lar~n can
damar~na bas~yorlard~. Amerika Türklere boyun mu e~ecekti?
Monroe doktrini uyar~nca yüzy~ld~r Avrupa politikas~ndan uzak kalmaga çal~~m~~~olan Amerika ~imdi Avrupa'daki "amans~z f~rt~nan~n"
göbe~ine mi at~lacakt~ ? Ve buna Türklerin keyfi için mi kadanacakt~ ? Hay~r! Senato buna göz yumamazd~~ve yummamallyd~. Ne
yap~p yap~p Lozan andla~mas~~veto edilmeliydi. Amerika Türkiye
ile hiçbir ili~ki kurmamahyd~. i~lenen tema k~saca buydu.
* *
Türkiye, Lozan andla~mas~na kar~~~Amerika'da yürütülen kampanyay~~önleyebilecek durumda de~ildi. Amerika'da Türk Elçili~i,
88
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Konsolosluklar', ata~ elikleri yoktu. Türk'ün sesi hemen hemen hiç
ç~km~yordu. Türk dü~manlar~~meydan~~ bo~~bulmu~~gibiydiler ve
istedikleri gibi at oynat~yorlard~ . Istediklerini söylüyorlar, Amerika
kamuoyunu istedikleri gibi aldatabiliyorlard~ . Amerika'da Türk
görevlileri bulunmad~~~na göre, yürütülen dü~ manca kampanyaya
tepki ya Amerikal~lar~n kendilerinden, ya da Amerika'da ya~ayan
küçük Türk kolonisinden gelebilirdi.
New York'taki "Türk Teavün Cemiyeti" (Turkish Welfare
Association) kampanyaya kar~~~1924 y~l~ nda ilk tepkiyi gösterdi.
"Özgür Insanlar Ülkesinin Liderlerine" ba~l~kl~~küçük bir bro~ür
yay~mlad~~69. Aç~ k mektup, ya da muht~ ra niteli~inde bir bro~ürdü bu.
Amerikan Kongresi üyelerine da~~t~lm~~t~ . Lozan andla~mas~n~n onaylanmas~ m engellemek amac~ yla sürdürülen kampanya kar~~s~nda,
"Biz, Amerika'daki Türk kolonileri... bu muht~ray~~sayg~yla dikkatinize sunar~z" diye ba~l~ yordu. Türk dü~ manlar~n~n kas~tl~~iftiralar~~
"~iddetle protesto" ediliyordu. Ondan sonra Lozan andla~mas~n~n
neden onaylanmas~~gerekti~i aç~ klamyor ve özetle ~unlar söyleniyordu:
Andla~mamn onaylanmas~, Türkiye ile Amerika aras~nda normal
ili~kiler kurulmas~n~ n en kestirme yoludur. Yeni Türk demokrasisi ile
Andla~mas~~bulunmayan tek ülke Amerika'd~ r. Bu durum, Türkiye'deki Amerikan ç~karlar~na da ters dü~ er. Türk dü~manlar~~kapitülâsyonlarm kald~r~lmas~na kar~~~ç~k~yorlar. Oysa kapitülâsyonlar, yaln~z
Türkiye'nin ekonomik kalk~nman~n kösteklemekle kalmam~~, ayni
zamanda çe~itli ~rklar aras~nda ayr~l~klar ve çat~~ malar yaratm~~t~r.
Ça~d~~~~kapitülâsyon rejimi, ça~da~~Türkiye'de uygulanamaz. Lozan'da öteki bütün ülkeler kapitülâsyonlarm kald~r~lmas~n~~kabul etmi~lerdir. Amerika'daki Türkler, aç~k kap~~ve herkese f~ rsat e~itli~i politikas~n~~benimsemi~~olan Amerika'n~ n da kapitülâsyonlarm kald~r~lmas~n~~onaylayaca~~na inanmaktad~ rlar. Türkiye'deki Amerikan okullanyla misyonlar~= kapitülâsyonsuz çal~~ amayacaklar~~iddias~~yanl~~t~r. Bunun yanl~~l~~~ n! Istanbul'daki Robert Koleji Müdürü gibi
çe~itli yetkililer de belirtmi~lerdir. Türkler her zaman andla~malara
ba~l~~kalm~~lar, yabanc~lar~n haklar~na sayg~~göstermi~lerdir. Bugünkü
Türkiye, en demokratik temeller üzerine kurulmu~~bir Cumhuriyettir.
eg To the Leaders of the Country of the Free. A Brieffrom the Turks in America, Edited
by Ibrahim Sefa Bey, Contributed by the Turkish Welfare Association, Inc., New
York, ( 924).
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Bütün Türkiye'de yepyeni bir hayat, yepyeni bir enerji ve gayret
görülür, dirlik, düzenlik egemendir. Bro~ür, ~u cümlelerle son buluyordu:
"Yeni Türkiye Cumhuriyeti, yak~n do~uda bir bar~~~ve ahenk
faktörü olacakt~ r. Lozan'daki Amerikan temsilcileri Türklerin üstün
ülkülerini her halde teslim ederek Dostluk ve Ticaret Andla~mas~na
imzalar~n' koymu~lard~ r. Bu imzalar~~onaylamakla Birle~ik Devletler,
Türklerin ba~latt~ klar~~yap~c~~demokratik ve ileri esere en güçlü moral
deste~i vermi~~olacaklard~r."
Amerika'daki Türkler bu kadarc~k seslerini ç~ karabildiler. Hakl~~
bir sesti bu, ama pek c~l~zd~ . Büyük gürültü içinde denizde damla
gibiydi.
"Lozan andla~mas~na hay~ r" kampanyas~na kar~~~as~ l güçlü tepki
yine Amerikal~lar~ n kendilerinden geldi. "Andla~maya evet" deyenler
de "hay~ r" deyenler gibi örgütlendiler. Merkezi New York'ta bulunan
"Türkiye ile Andla~man~n Onaylanmas~ndan Yana olan Amerikan
Kurumlanyla Derneklerinin Genel Komitesi" (General Committee
of American Institutions and Association.s in Favor of Ratification of
the Treaty with Turkey) adl~~bir örgüt kurdular. Ondört kurum ve
dernek bu örgüte kat~lm~~t~. Baz~~ticaret odalar~, misyoner dernekleri
ve Türkiye'deki tüm Amerikan kulüpleriyle dernekleri Komitenin
üyeleri aras~ndayd~. Uluslararas~~ili~ kiler ve devletler hukuku alanlar~nda uzmanla~m~~~"D~~~Politika Dernegi" ile "~ikago D~~~Ili~kiler
Dernegi" de andla~maya "evet" deyenler aras~nda yer al~yorlard~~691a.
Komitenin dokuz ki~ilik bir yönetim kurulu vard~. Ba~~nda,
Türk - Amerikan Ili~ kileri Derne~i Ba~kan~~Rayford W. Alley bulunuyordu 7°. Komite yöneticileri aras~nda tan~nm~~~ki~iler pek yoktu.
89 a Bu Genel Komiteye üye kurumlarla derneklerin tam listesi ~udur: American
Board of Cornmissioners for Foreign Missions, American Chamber of Commerce
for the Levant, American Manifacturers Export Association, American Men's
Club of Constantinople, Camber of Commerce of the United States, Chamber of
Commerce of the State of New York, Chicago Council on Foreign Relations, Conference of Women's Foreign Missionary Societies, Federated Chambers of Commerce on the Near East, Foreign Policy Association, National Council of the Congregational Churches, Near East College Association, Young Men's Chirstian Associations, Young Women's Christian Associations.
70 Komitenin yönetim kurulu ~u ki~ilerden olu~uyordu: Rayford W. Alley
(Ba~kan), James L. Barton, James W. De Graff, Jeanette W. Emrich, Irving G.
Gray, John R. Mott, George A. Plimton, Guy Emery Shipler ve E. Vail Stebbins.
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"Andla~maya evet" deyenlerin zay~f yanlar~ndan biri buydu. Pek
tamnmad~klar~~gibi, kar~~~taraftakiler kadar y~rt~c~~ve yaygarac~~da
de~illerdi. Komite d~~~nda da Andla~ma= onaylanmas~n~~savunanlar
çoktu. Bunlar da ço~unlukla a~~r ba~l~~ki~ilerdi, Ermeni propagandac~lar~~gibi kavgac~~de~illerdi.
Andla~marun onaylanmas~n~~isteyenler 1923 - 1926 y~llar~nda
birçok bildiriler yay~nlad~lar, demeçler verdiler, raporlar haz~rlad~lar,
yaz~lar yazd~lar. Bu belgelerin ço~u 1926 sonunda bir kitapta topland~. Türkiye ile Andla~ma - Lozan Andla~mas~n~n Onaylanmas~ndan Yana
Demeçler, Kararlar ve Raporlar 71 ad~m ta~~yan ve büyük boy 220 sayfa
kadar tutan bu kitaptaki belgeler çok ilginçtir. Lozan andla~mas~n~n
nas~l savunuldu~unu, yeni Türkiye'nin bir bölüm Amerikal~larca
nas~l görüldü~ünü yans~tmaktad~r. O dönemdeki Türk - Amerikan
ili~kileri konusunda de~erli ve yararl~~bir kaynak kitapt~r bu. A~a~~da
bu kitaptan baz~~sat~rlar aktar~lmaktad~r.
Kitab~n ba~~nda Lozan andla~mas~~k~saca ~öyle savunulmaktad~r:
~~) Türkiye'deki bütün Amerikal~lar andla~marun onaylanmas~ndan
yanad~rlar. Andla~ma çerçevesinde i~lerini sürdürebileceklerine, yoksa
ciddi güçlüklerle kag~la~acaklanna inanmaktad~rlar. 2) Andla~ma,
Türkiye'de Amerikahlara, öteki yabanc~larla e~it haklar sa~lamaktad~r. ~imdiye kadar 27 ülke Türkiye ile buna benzer andla~malar
imzalam~~t~r ve onlar~n vatanda~lar~, tan~nan haklardan yararlanmaktad~rlar. 3) Türkiye ile Amerika aras~ndaki eski andla~malar art~k
öne sürülemez, bunlar eksikti ve art~ k ömürlerini tamamlam~~lard~r.
Türkiye'de çal~~an her Amerikal~~da bu ka~udad~r. 4) Türkiye ile
andla~ma yapan her Devlet, kapitülâsyonlarm kald~r~lmas~n~~kabul
etmi~tir. Amerika, Türkiye ile sava~a girmedikçe kapitülâsyonlar~~
ya~atamaz. 5) Andla~mamn onaylanmamas~~Türkiye'deki Rumlara ve
Ermenilere herhangi bir yarar sa~lamayacakt~r. Tersine, Amerika'n~n Türkiye'deki etkisini s~f~ ra indirecek ve dolay~siyle bu az~nl~klar~~
Amerika'n~n moral deste~inden de yoksun b~rakacakt~r. Ermeniler
için Türkiye'den toprak koparma olana~~~yoktur. Amerika, Ermenilere
kar~~~hukuki veya manevi herhangi bir sorumluluk yüklenmi~~de~ildir.
Bu gerekçeler, kitab~n sonraki sayfalar~nda enine boyuna geni~letilir. Çe~itli kurumlar~n, derneklerin, ki~ilerin yaz~lanyla demeçleri
71 The Treaty With Turk. Statements, Resolutions, and Reports in Favor of Ratification of the Treaty of Lausanne, New York: 1926.

B~ LAL N. ~IM~IR

314

birbirine eklenir. Dikkati çeken noktalardan biri ~udur: Ondokuzuncu
yüzy~ldan beri sürekli olarak Türk aleyhtarl~~~~yapm~~~olan ve Amerika'da bir "Korkunç Türk" imaj~n~n yarat~lmas~nda birinci derecede
sorumlulu~u bulunan Amerikan misyonerleri bu kez yüzseksen derecelik bir dönü~~yapm~~lard~r. Oybirli~i ile Lozan andla~mas~n~~savunurlar. Bu andla~ma onaylanmazsa misyonerlerin Türkiye'den büsbütün ayaklar~n~n kesilebilece~i kaygusu vard~r. Misyonerler, kapitülâsyonlarm art~k tarihe kar~~t~~~n~~kavram~~lard~r. Yeni andla~ma çerçevesinde Türkiye'de i~lerini sürdürebilmek onlar~ n son umududur.
Buna s~k~~s~k~ya sar~lm~~lard~r ve andla~man~n onaylanmas~~için sava~~ rlar. Misyonerler ayni zamanda Atatürk Türkiye'sine hayranl~k
duyma~a ba~lam~~lard~ r. Devrim at~l~mlar~n~~dikkatle izlerler. Türkiye'yi tan~mayan Amerikal~lara bunlar~~anlatma~a çal~~~rlar ve
"Andla~maya evet" kampanyas~n~n öncülü~ünü yaparlar.
Lozan andla~mas~n~n onaylanmas~ ndan yana olan Amerikan din
adamlar~, ~~5o imzal~~bir bildiri yay~nlam~~lard~r. "Türk halk~na kar~~~
Amerika'da sürdürülen öfkeyi ve toplu suçlamay~~üzüntüyle kar~~lad~klar~n~" belirtirler. Andla~mamn onaylanmas~~için gerekçelerini
say~p dökerler. "Türkiye egemen bir Devlettir ve egemen bir Devletle, kapitülâsyonlar çerçevesinde ili~ ki kurulamaz" derler. Andla~mamn geri çevirilmesinin "güçsüz bir protesto" olmaktan öteye geçemeyece~ini, hiçbir yarar sa~lamad~ktan ba~ka zararlar verebilece~ini
belirtirler. Türkiye'de, bugünkü yönetimin, gelmi~~geçmi~~yönetimlerin en iyisi oldu~unu, Türk tarihinde e~ini rastlanmayan devrimler
yap~ld~~~n~~söylerler 72 .
Türkiye'de elle tutulur ç~karlar~~bulunan Amerikan misyoner
örgütü'nün 8 Haziran 1926 günü Boston'da ald~~~~kararda, "Andla~ma onaylan~rsa Amerikan misyonerlerine Türkiye'de çal~~ ma kap~s~~
aç~lacak; onaylanmazsa daha elveri~li bir andla~ma yapma olana~~~
do~mayacak" deniyordu 73. H~ristiyan Genç Bayanlar Yak~n Do~u
Derne~i Sekreteri Ruth F. Woodsmall, "Kapitülâsyonlar ölmü~tür,
andla~ma= reddi onlar~~diriltmeyecektir" diye ekliyordu 74. Misyoner
Kad~nlar Dernegi Konferans~n~n 20 Temmuz 1926 günlü karar~nda,
"Uygarl~k u~runda sava~~veren uyanm~~~bir ulusu kösteklemek,
Ibid., p. 26-29,
Ibid., p. 25.
73 Ibid., p. 42.
73
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insanca bir davran~~~ de~ildir" deniyordu 15 . Komite üyelerinden
Jeanette W. Emrich adl~~rahibe, Atatürk Türkiyesinin uygarl~k
yolundaki devrimci at~l~mlar~ n~~say~p döküyor, Amerikal~lar~n Türkler
hakk~ndaki önyarg~lar~m ele~tiriyor, bu yarg~lar~n uygarl~~a ters dü~tü~ünü belirtiyor ve "Biz Amerikal~lar neyi destekliyoruz?" diye
soruyordu 78.
~stanbul Robert Koleji Müdürü Dr. Galeb Frank Gates de Andla~man~ n onaylanmasnu uzun uzun savunuyordu. "Yeni Türkiye
Cumhuriyeti ile dostluk ili~ kileri kuracak m~y~z, kurmayacak m~y~z?
~imdi sorun budur" diyor, Türkiye'deki devrimci at~l~ mlar~~övüyor
ve hem bu bak~ mdan, hem de Amerikan ç~karlar~~aç~s~ndan Andla~man~n onaylanmas~~gerekti~ini anlat~yordu. Onun görü~ üne göre,
Andla~ma reddedilirse Türkiye Amerikal~ lara kapanabilirdi. Kapitülâsyonlar zaten ölmü~tü, bunlar~~diriltme olana~~~yoktu. Amerika bu
yüzden Türkiye'ye sava~~açamazd~. Amerikal~lar~ n Türkiye'de çal~~abilmeleri Türklerin iyi niyetine ba~l~yd~ . "Türkler bizi defetme~e
karar verirlerse, hiçbir andla~ ma bizi koruyamaz" diyor ve andla~maya kar~~~ç~kanlara ça.t~yordu: Bunlar~ n bir bölümü, yaln~z ve yaln~z
andla~ ma= reddedilmesini dü~ünüyorlar, ondan sonras~m hiç umursam~yorlard~ . Bu duygusal ki~ilerle mant~ k çerçevesinde konu~ulamazd~. Kimi Amerikal~ lar ise Lozan andla~mas~~reddedilirse, yerine
daha iyi bir andla~ ma yap~labilece~ini umuyorlard~. Bunlar da yan~lg~~içindeydi, gerçek durumu bilmiyorlard~ . Amerika için bu andla~ madan daha iyisini yapma olana~~~yoktu".
Otuz dokuz y~ld~r Türkiye'de oturan ve otuz be~~y~ldan beri de
zmir
Amerikan Koleji Müdürü olan Alexander MacLachlan da,
~
"Son üç y~ lda Türkiye'de gerçekle~ en köklü de~i~imi gözle görmeyince
Va~ington'daki
insan bu ülkenin ~imdiki durumunu kavrayamaz
Senato, Ankara Hükûmetinin yeni at~l~mc~~ruhunu ve sosyal, dini ve
ekonomik alanlarda ~imdiye kadar gerçekle~tirdi~i ~a~~rt~c~~ba~ar~lar~~
kavrayabilirse, Lozan andla~mas~n~~hemen, oybirli~iyle onaylar" diyordu 78 . O s~ ralarda Türkiye'yi dola~an Ohio Devlet Üniversitesi
Sosyoloji profesörü Herbert A. Miller, "~una inand~ m ki, bugün
Ibid.,
Ibid.,
77 Ibid.,
78 Ibid.,

75

76

p. 59.
p. 58.
p. 60-63.
p. 67.
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Türkiye'de yepyeni bir ça~~yaratan güçler i~~ba~~ndad~r... Türkiye,
ça~da~~bir Devlet olmak için kahramanca u~ra~~yor... Amerikan
ölçüleriyle yarg~lanmamal~ d~r Türkiye" diyor ve andla~ma~un onaylanmas~~gerekti~ini savunuyordu".
Türkiye ile i~~yapan Amerikan Ticaret Odalar~~ da Lozan andla~mas~n~~yüksek sesle savunanlar aras~ nda, hattâ ba~~nda yer al~yorlard~. Uzun uzun raporlar haz~rlam~~lar, bunlar~~bol istatistik verilere
dayand~rm~~ lar, Türkiye'de Amerikan tüccar~n~n ç~ karlar~n~~ birer
birer s~ralam~~lard~. Birle~ik Amerika Ticaret Odas~n~ n uzun raporunda, Türkiye'deki Amerikan ç~karlar~n~n korunabilmesi için "bu
ülkeyle ili~ kilerimizin vakit geçirilmeden normalle~ tirilmesi gerekir"
deniyordu. Andla~marun, "Aç~k Kap~", "en çok gözetilen ülke" ve
egemen devletlerin toprak ve siyasal bütünlü~üne kar~~mama ilkelerine tamamen uygun oldu~u ekleniyordu 8°. Öteki Ticaret örgütlerinin görü~leri de bu yöndeydi. Amerikan tüccar~n~n ba~l~ca iki
kaygusu göze çarp~yordu: ~ ) Normal ili~kiler kurulamad~~~~için
Amerika'n~n Türkiye ile ticaret hacmi h~ zla dü~üyor, Türkiye pazar~~
önemli oranda ba~kalar~na kapt~r~ llyordu. 2) Türk - Amerikan ili~kilerindeki anormal ve gergin durum sürüp giderse, Türkiye tepki
gösterebilir ve Amerikan tüccar~na kar~~~k~s~tlay~c~~önlemler alabilirdi.
2 Ocak 1926'da Türk Gümrük yasas~~de~i~tirilmi~ti. Yeni yasa,
Türkiye ile ticaret anla~mas~~olmayan ülkelerden yap~lacak ithalât~ n gümrük tarifelerini yükseltmeyi öngörüyordu. Bu hüküm, öncelikle Amerikan ticaretini ilgilendiriyor, daha do~rusu tehdit ediyordu.
Yasa uygulamnca Amerika, en çok gözetilen ülke statüsünden yararlanamayacakt~. Amerikan tüccar~ndan daha çok gümrük vergisi al~r~acakt~ . Istanbul'daki Amerikan Mümessili Amiral Bristol, kayg~~land~. Yasan~n hemen uygulanmamasm~~istedi. Bunun üzerine uygulama 20 ~ubat 1926 tarihine kadar ertelendi. 18 ~ubatta Bristol ile
Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rü~tü aras~nda, nota de~i~~toku~u ile bir
Modus vivendi yap~ld~. Bu anla~ma alt~~ay süreliydi, 20 A~ustosta sona
erecekti. 20 Temmuz 1926 günü, Modus vivendi alt~~ay süreyle uzat~ld~. Bu son uzatmayd~. Türk Hariciye Vekilinin ancak bir kez uzatma yetkisi vard~ . Bu süre içinde Türk - Amerikan dostluk ve ticaret
andla~mas~~onaylanmazsa, Amerika art~ k en çok gözetilen ülke statü78

Ibid., p. 67-69.

80 Ibid.,

p. 80.
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sünden yararland~r~lmayacakt~~81. Bu tehdit kar~~s~nda Amerikan
ticaret çevreleri seslerini daha da yükselttiler, Türk - Amerikan andla~mas~n~~Senatodan geçirmek için çabalar~n~~arturd~lar.
Amerikan bas~m= bir bölümü de Lozan andla~mas~n~n onaylanmas~ndan yanayd~. Ba~ta The New York World, The New York
Herald Tribune, The Washington Post olmak üzere, Hüld~met yanl~s~~
ve ba~~ms~z Amerikan gazetelerinin birço~u andla~may~~savunuyorlard~~82 . Eskiden Türklere kar~~~sürekli yay~ n yapm~~~ve Ermenilerin
avukat~~kesilmi~~bulunan The New York Herald Tribune, bu kez Türk
yanl~s~~görünüyordu. "Sava~, kapitülâsyonlar~~silip süpürdü. Art~k
nas~ l diriltilebilir?. .. Japonya'da kaptüler haklar~m~zdan Hük~lmetimiz gönüllü olarak vazgeçti. Çin'deki kapitülâsyonlara son verilmesini de Va~ ington Konferans~nda kabul ettik. Türkiye'ye kar~~~
neden ters bir politika izliyoruz ?" diye soruyor ve "Bir devlet egemense,
onun egemenli~inden vazgeçmesini beldeyemeyiz" diye ekliyordu 83.
Gazete, andla~maya kar~~~ ç~kanlar~n "eski dü~ünce al~~kanl~~~ndan"
vazgeçemediklerini, yeni Türkiye'yi kavrayamad~klar~m söylüyor ve
"Ne söylenirse söylensin, ~unu kabul etmek gerekir ki, Mustafa Kemal
rejimi eski Osmanl~~düzeniyle ba~lar~n~~kesinlikle koparnu~~bir rejimdir" diyordu 84.
The New York World gazetesi, "~~g ~~6'larm Enver Türkiyesi de~il,
1926'lar~n Kemal Türkiyesi söz konusudur" diyor, ve bir ba~yaz~s~nda da ~unlar~~belirtiyordu:
"Lozan andla~mas~, yaln~zca bizim Amerikan ç~karlar~m~za etkisi
ve kimi çevrelerde sava~~döneminin eski önyarg~lar~m diriltmesi aç~s~ndan tart~~~lmamal~d~ r. Yak~n Do~uda yeni bir durum yarat~lmas~na
do~ru at~lm~~~bir ad~m olarak, geni~~bir uluslararas~~bak~~~agslyla
gözönünde tutulmal~d~ r. Kapitüiâsyonlardan vazgeçi~imize, ulusçu
Hülffimete (Türkiye'ye) ödün vermemize kar~~~ ç~kan baylar, eskiye
dönmeyi mi arzuluyorlar? Güçsüz dü~mü~, alçalm~~, horlanan bir
Türkiye mi görmek istiyorlar?...
Ibid., p. 90-91.
Ibid., p. 101-102. Bu sayfalarda, Lozan andla~mas~n~~savunan ~u gazetelerin adlar~~andmaktad~r: The Baltimore Sun, The New rork World, 77:e Boston
Transcript, 77te Chicago Daily News, The Washington Post, The Baltimore Et~ening
Sun ve The New rork Ti~nes.
83 Ibid., p. ~ o6.
84 Ibid., p. ~~~o.
81
82
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"(Mustafa) Kemal Hükümeti ve Lozan andla~malar~, ülkenin
eski, a~a~~~ve çökmü~~durumuna kar~~~güçlü bir ba~kald~r~ p simgeler.
Ayni ba~kald~r~, ~ 8go'larda kapitülâsyonlar~~kalchr~ rken Japonya'da
da görüldü. Lozan'da, güçlü ulusçu rejim, Türkiye'nin dünya uluslar~~
aras~nda e~it olarak yerini alaca~~n~~ aç~klad~. Avrupa bunu kabullendi. Tek ba~~na Amerika m~~geri duracak? A~~r~~ulusçulu~un yaln~z
tats~z yan~n~~dü~ ünüp (Mustafa) Kemal Hükümetinin sivil, siyasal ve
sosyal ba~ar~larm~~görmemezlikten mi gelece~iz?
"Gerek D~~i~leri Bakan~~Kellog, gerek Türkiye'deki Amerikan i~~
çevreleriyle misyonerleri gerçekleri kabul durumundad~rlar ve zaman
çarkuun geri döndürülemeyece~ini biliyorlar." 85
The Boston Herald, Lozan andla~mas~n~~engelleme~e çal~~anlara
kar~~~sert tepki gösteren gazetelerden biriydi. "Ili~kilerimiz anormal.
Istanbul'da bir Amiralimiz var. Türk yetkilileriyle ki~isel dostluk
ili~kilerinden ba~ka hiçbir s~fat~~yok... Andla~ma hemen onaylanmal~" diyordu. Türkleri zulüm yapmakla suçlayanlara kar~~~da gazete,
"i~neyi kendimize bat~ral~m" ö~üdünde bulunuyordu: "Bizim insanlar~~linç edi~ imize ne buyrulur? Kongre, linç aleyhindeki kanunu
ç~karm~yor. Dünyan~n en suçlu halk~~biziz. Y~llarca önce ba~yarg~c~m~z, ceza kanunumuzun uygulan~~~~'uygarl~~~n yüzkaras~' d~r demi~ti." diye yaz~yordu 88.
Amerikan D~~~Politika Derne~i, Lozan andla~mas~n~~incelemek
üzere özel bir komite kurmu~~ve bu komiteye uzun bir rapor haz~rlatm~~t~~87. Co!ombia üniversitesi Tarih Profesörü Edward Mead
Earle'in ba~kanl~~~ nda, tarih, devletler hukuku, uluslararas~~politika
profesörlerince haz~ rlanan bu ilginç rapor, Lozan andla~mas~n~n en
güçlü sav~~nmalar~ndan biridir. Rapora göre: "Türk - Amerikan
andla~mas~, Lozan bar~~~n~ n bölünmez bir parças~~olarak görülmeliydi." "Lozan bar~~~~da son yüzelli y~ldan beri yap~lm~~~en eyi Yak~n
Do~u bar~~~yd~." "Andla~man~n onaylanmas~, yaln~z Amerikan ç~karlar~= de~il, Yak~n Do~u halklar~n~n da pek yarar~na olacakt~.
Yak~n Do~u, elli y~ld~r sava~~alanlyd~. Bölgenin bütün halklar~~çok
" Ibid., p.

"Trying to Turn the Clock Back", The New Türk World,

22.4.1926.
88
87

Ibid., p. 112-114.
Ibid., p. 136-158.: The Foreign Policy Association. Report of the Com-

mittee on the Lausanne Treaty to the Executive Comittee.
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ac~~çekmi~ti. Bunda hiçbir halk suçlanamazd~ . Hiçbir dürüst Amerikan
ayd~ n~, Türk halk~n~n çekti~i ac~lar~~görmemezlikten gelemezdi.
1912 - 1 922 döneminde ~ .00.000 Türk, yerinden yurdundan edilmi~,
göç etmek zorunda kalm~~t~ . Yaln~z 194 - 18 sava~~nda 600.000
Türk can vermi~ti. Türk Hükümeti suçlanmak istenirken bu gerçekler
neden an~msanm~yordu? Yak~n Do~u'da halklar bo~u~ masma, yabanc~~entrikalara son vermenin yolu, normal bar~~~dönemi ili~kileri
kurmakt~. Lozan andla~mas~n~~reddetmek ise, sava~~~de~ilse bile, sava~~
psikolojisini sürdürmek olacakt~ ..."
Özetle bunlar~~ belirten rapor, gittikçe aç~ hyordu: "Lozan'da
Müttefikler ve Amerika, Türklere bar~~~~dikte edebilecek durumda
de~illerdi. Zaten dikte edilen bir bar~~, iyi bir bar~~~olamazd~. Türkler
de bar~~~ko~ullar~n~~ kimseye dikte etmemi~lerdi. Yap~lan ban~~andla~mas~, iyi bir andla~mayd~. Dünya siyasal co~rafyas~nda kilit yerini
tutan Türkiye, bar~~ a gerçek hizmette bulunabilecek durumdayd~.
Amerika, Ankara Hükümetini desteklemeliydi. Lozan'da Amerikan
delegasyon.0 do~ru i~~yapm~~t~. Müttefikler kapitülâsyonlann kald~r~lmas~na raz~~olurken, Amerika için en çok gözetilen ülke hakk~ndan
fazlas~~elde esdilemezdi. Kapitülâsyonlar ötedenberi Türk hazinesini
kurutmu~tu, Bab~ âli'yi Avrupa diplomatlar~= ve kapitalistleri~~in
insaf~na b~rakm~~t~ . Lozan'da Türkler kapitülâsyonlan kald~rmaya
kesinlikle kararhyd~ lar. Birinci Lozan konferans~, en ba~ta kapitülâsyonlar yüzünden kesilmi~ti. Müttefikler kapitülâsyonlardan vaz geçerlerken, Amerika'n~n tek ba~~na bunlar~~ya~atmas~~dü~ünülemezdi".
Ermeniler konusunda da raporda özetle ~unlar söyleniyordu:
"Amerika, hiçbir zaman Ermenilere ahdi bir vaadde bulunmam~~t~ ;
1856 Paris ve 1878 Berlin bar~~~andla~malar~na taraf olmam~~t~. Bu
kez Ermenileri Lozan andla~mas~na kar~~~k~~k~rtmak cinayet olacakt~.
Çünkü Amerika, Ermenileri, gerekti~inde silahla destekleyebilecek
durumda de~ildi. Lozan bar~~~andla~mas~nda az~nl~klara ili~kin hükümler vard~. Türk Hükümeti az~nl~ klara güvenceler veriyordu. Amerikal~lar Ermenileri k~~k~ rtmakla onlara iyilik etmi~~olmayacaklard~ ;
tersine, ihanet etmi~~olacaklard~. Bu k~~k~rtmalar sonunda Ermeniler
gene ayaklan~ rlar ve gene ezilirlerse suç, Amerikahlarm olacakt~ ;
Ermenilerin ya da Türklerin de~il. Ermenilere kar~~~gerçek dostluk,
onlar~~Türklere yakla~t~rmak olacakt~. Bu da bar~~~içinde gerçekle~tirilebilirdi. Yap~lacak i~, Türk - Amerikan andla~mas~n~~onaylayarak
Lozan bar~~~na moral güç kazand~rmak olmal~yd~. Amerika'n~n Yak~n
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Do~u'ya en büyük hizmeti, eski yaralar~~sarmak, ~rk ve din çat~~malar~n~~yat~~t~ rmak olabilirdi; yoksa insanlar~~suçlamak ve çat~~malar~~
körüklemek de~il". Lozan andla~mas~~özel komitesinin kan~s~~buydu . . .
1923 y~l~ ndan 1926 sonuna kadar tart~~ malar sürüp gitti. Amerika, üç buçuk y~ l boyunca konu~tu, yazd~, çizdi, tart~~t~, kavga etti.
Lozan andla~mas~, ba~ ka hiçbir ülkede bu kadar uzun tart~~~ lmam~~t~ r. Sanki bütün Amerika iki kar~~t kampa bölünmü~ tü. Iktidardaki Cumhuriyetçi parti, Hükümet, D~~i~leri Bakanl~~~, Ticaret odalar~, Türkiye'deki Amerikal~ larla misyonerler andla~ madan yanayd~lar. Türkiye ile normal ili~ kilerin daha fazla geciktirilmeden kurulmas~n~~istiyorlard~ . Ama Lozan kavgas~~sürüp gittikçe Calvin Coolidge
yönetimi, Andla~ ma= Senato'ya sunulmas~n~~ertelemi~ti. Muhalefetteki Demokrat parti, Kilisenin bir bülümü, Ermeniler, Rumlar
andla~maya kar~~yd~ lar. Türkiye'nin tan~nmas~n~, iki ülke aras~nda
normal ili~kiler kurulmas~n~~istemiyorlar ve büyük gürültü kopar~yorlard~. Lozan andla~mas~~Amerika'da iç politika konusu yap~lm~~t~.
Sonunda karar günü gelip çatt~. Andla~maya "hay~ r" deyenlerle
"evet" deyenler söyleyeceklerini söylemi~ler, söz s~ras~~Senato'ya gelmi~ ti. Amerika'ya yeni atanan Türkiye'nin New York Ba~konsolosu
Celal Bey, 13 Ocak 1927 günü, "Amerika .A.yan~nda muahedemizin
müzâkeresi hafi surette cereyan etmek üzere vakt-i âhire tâlik olundu.
~imdilik vaziyet lehimizdedir" diyordu ". Andla~man~n onaylanaca~~~
umuluyordu. Ama bu umut bo~a ç~kt~ . Amerikan Senatosu 18 Ocak
1927 günü Lozan andla~mas~n~~reddetti. Ba~ konsolos Celal Bey, haberi Ankara'ya tellerken, "Muahedemizin tasdik olun.mad~~~~kemal-i
teessüfle arzolunur" dedi 99 ve ekledi: "Verilen 84 reyden 50 rey
lehimizde ve 34 aleyhimizde olarak, yani sülüsân reyden alt~~rey
noksan ile muahedemiz reddolundu" 90. Senato'nun ço~unlu~u olumlu
oy vermi~ti. Ama andla~marun onaylanmas~~için gerekli olan üçte iki
ço~unluk tutturulamam~~, alt~~oy eksik kalm~~t~. Andla~ma oy az~nl~~lyla veto edilmi~ti.

88 D.B.A. - S. Amerika. K. 115: New York Ba~konsoloslu~undan Hariciye Vekâletine. ~ifre tel. 13 . . 927.
89 Ibid. New York Ba~konsoloslu~~~ndan Hariciye Vekâletine. ~ifre tel. 19.1.1927

9° Ibid.
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Senato karar~~Amerika'da çok geni~~yank~lar yaratt~. Lozan
Andla~mas~n~n Onaylanmas~ ndan Yana olan Amerikan Komitesi,
Amerikan bas~n~ ndaki yank~lar~, tepkiler, yorumlar~~ bir bro~ürde
toplad~~91. Bu bro~üre bak~l~ rsa, 17 Amerikan gazetesi Senato karar~m alk~~lam~~t~. Buna kar~~l~ k, 28 Cumhuriyetçi, 21 Demokrat ve 26
ba~~ms~z olmak üzere toplam 75 gazete Senato karar~na tepki göstermi~ti. Amerikan kamuoyu ço~unlukla Senato'yu ve özellikle Demokrat
senatörleri ele~ tiriyor, suçluyor ve andla~man~n geri çevirilmesine üzülüyordu.
Andla~man~ n geri çevrilmesini alk~~ layan gazeteler pek duygusal
davraruyorlard~. Norfolk Leader-Dispatch gazetesi, Andla~man~n onaylanmas~n~ n "(Mustafa) Kemal'in emperyalist plâmna teslim olmak"
anlam~na gelece~ini; Macon Telegraph, "Diktatör Kemal'e Amerika'n~n alçakça teslim olmas~" demek olaca~~m, Savannah Press de "alçalma" olarak yon~mlanaca~nu yaz~ yorlar ve Senato karar~ m alk~~hyorlard~~92 . Tampa Tribune, "Türkiye Reddedildi" diye ba~l~ k att~~ve
Sovyet Rusya ile Türkiye'nin tan~nma~a, ili~ki kurulma~a dt~er olmad~klar~n~~ yazd~~93. Greenboro Record, "Andla~man~n onaylanmas~,
Amerika ile Türkiye aras~nda diplomatik e~itlik ilkesini kabul etmek
olurdu ve Amerikan halk~n~n ço~unlu~u Türkiye ile diplomatik e~itli~i kabul edemezdi" dedi". Andla~man~ n geri çevirilmesini sevinçle
kar~~ layan gazetelerden birkaç~, Türkiye ile daha iyi bir andla~ma
yap~lmas~n~~istiyorlard~ ; öteki gazeteler ise Türkiye ile hiçbir ili~ki
kurulmamas~ m savunuyorlard~. Philadelphia Record adl~~Demokrat
parti yanl~s~~gazete, "kasaplarla resmi ili~ki kurup kurmayaca~~m~za
biz karar veririz" diyordu 95. Eau Claire Telegram adl~~bir ta~ra gazetesi
ise, "Lozan andla~mas~~çöp sepetine at~ld~ ; yeri oras~yd~" diye seviniyordu 96 .
Amerikan gazetelerinin büyük ço~unlu~u Senato'nun karar~n~~
"aptall~k", "dar görü~lülük", "partizanl~ k", "büyük hata", "gaf"
el American Public Opinion Condemns the Failure to Ratily the American-Turkish
Treaty, New York: 1927.
92 ibid, p. 29: Norfolk Leader DeSPakh, 20 . I . 1927; Macon Telegraph, 19 . .1927 ;
Savannah Press, 25. . 927.
93 Ibid., p. 29: Tampa Tribune, 28 . .1927.
*4 Ibid., p. 30.
95 Ibid., p. 30: Philadelphia Record, 20. I .1927.
98 Ibid., p. 31: Eau Claire Telegram, 20.1.1927.
Belida C. XL.I. sr
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olarak görüyorlar ve yeriyorlard~. Washington Star, "Kaybeden Türkiye de~il, Amerika'd~r" diyordu 97. New York Evening World, "Senato'nun karar~yla hiçbir ~ey kazarulmad~, ama bir ~eyler yitirildi"
diye yaz~yordu 98. Huston Chronicle, "Andla~may~~onaylamamakla ne
kazarulaca~-'~m anlamak zordur, ama ne kadar çok ~ey yitirilebilece~ini
görmek kolayd~r" diye ekliyordu 99. The New York Herald Tribune,
"Senato az~nl~~~, sa~duyu diplomasisini eski önyarg~ lara feda etti"
dedi m. The Chicago Post, "Lozan andla~mas~n~~onaylamamakla Senato uygarl~k davas~na hizmet etmedi, tersine, onar~ lmaz denebilecek
zararlar verdi" diye yazd~~
Brooklyn Eagle gazetesine göre: "Lozan
andla~mas~n~ n Senato'da geri çevirilmesi, yüzkaras~ndan ba~ka bir
~ey de~il" idi. "Do~ru bilgi cksikli~inin ve yanl~~~önyarg~lar~n Amerika'n~n d~~taki ç~karlar~n~~nas~l baltalad~~~n~~ gösteren yeni bir örnek" ti 102. Johnston Tribune, "Dar görü~lü partizanl~k" diye ba~l~k
att~~ve "Senatör King ve Demokrat meslekta~lar~~a~~r bir sorumluluk
alt~na girdiler" diye yazd~~m. Portland Oregonian, andla~man~n reddedilmesini, "toplumun sa~duyusuna kar~~~mant~ks~zl~~~n ve önyargnun
zaferi" diye nitelendirdi I". Bridgeport Post gazetesine göre Senato,
"Aptalca bir durum" yaratm~~t~~105. Philadelphia Inquirer gazetesi,
Senato karar~n~, "Ciddi bir yanl~~l~ k" olarak görüyordu 106, Philadelphia Public Ledger, "Lozan andla~mas~n~~engellemekle Demokrat
senatörler kendilerine puvan kazand~ rmad~klar~~gibi, D~~i~leri Bakanh~nu da güç durumda b~rakt~lar... Akl~ba~~ ndaki Amerikan kamuoyu
bundan utanç duyacakt~r" diyordu 107. Atlanta Constitution gazetesinin
"K~sa görü~lülük" adl~~ ba~yaz~s~ na göre, Lozan andla~mas~n~n geri
çevirilmesi, "Amerikan ç~karlar~na indirilen ciddi bir darbeydi."
"New York'un bir grup yabanc~~avukat~n.ca andla~maya kar~~~yürütülen sava~~n as~l amac~, Türkiye ticaretinden Amerika'n~n aya~~n~~
Ibid., p.
: Washington Star, 19. . 927.
Ibid., p. 4: New York Evening World, 21 .1.1927.
99 Ibid., p. 2: Huston Chronicle, 30 . .1927.
91
98

Ibid., p. 19: The New Tork Hearld Tribune, 19.1.1927.
Ibid., p. 15: Chicago Post, 20.1 .1927.
192 Ibid., p. 5: Brooklyn Eagle, 19.1.1927.
103 Ibid., p. 27: Johnston Tribune, 25. ~~.1927.
104 Ibid., p. 27: Portland Oregonian, 22 . I .1927.
143 Ibid., p. 17: Bridgeport Post,
9. . 927.
"e Ibid., p. 24: Philadelphia Inquierer, 23.1 .1927.
107 Ibid., p. 16: Philadelphia Public Ledger, 20 .1 .1927.
1"
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kesmekti." Bu bir komploydu. Komplonun arkas~ nda Amerikan ticaretine rakip Devletler vard~. Demokratlar~n böyle bir komploya kolayca kurban olmalar~~üzücüydü 1°8. Ba~~ms~z Demokrat The New
Tork Times gazetesi, pek suya sabuna dokunmayan bir tutum içinde
görünüyor, kendisini fazla ba~lam~yordu. Türkiye'ye olgunluk ö~ütlüyor, ~imdi gerçek soru, "Türkiye bundan sonra ne yapacak?"
sorusudur, diyordu 109.
Türkiye, Amerikan duygusall~~~na kar~~~ ~a~~lacak bir a~~rba~l~ l~k
gösterdi. Amerikal~lar, Türkiye'nin misillemeye kallu~mas~ndan kaygu
duyuyorlard~ . Türk Hükümeti bu yola gitmedi; Amerikan okullar~n~~
kapatma~a, Amerika'y~~en çok gözetilen ülke hakk~ndan yoksun b~rakma~a kalk~~mad~. Türk bas~nnun tepkisi de yumu~ak oldu ve k~sa
sürdü. Istanbul'daki Ingiliz Büyükelçisi Sir George R. Clerk'e göre,
Türkiye'nin Amerika'ya sert tepki göstermemesinin ba~l~ca nedenleri
~unlard~ : Türkler, Amerikan Hükümetinin Lozan andla~mas~n~n
onaylanmas~ndan yana oldu~unu biliyorlard~~ve Senato'nun karar~n~~
Amerikan iç politika çeld~mesine ba~l~yorlard~. Amerikan iç bolitikas~~
ise Türklerden çok Amerikal~lar~~ilgilendirirdi. Türk Hükümeti ayr~ca,
Lozan andla~mas~n~~reddetmekle Amerika'n~n Türkiye'ye ciddi bir
zarar veremeyece~ini görüyordu. Pek rahats~zl~k duyulmadan, Amerika'da duygular~n de~i~mesi beklenebilirdi 11°. Türk bas~m, Amerika'y~~pek suçlamam~~t~. Milliyet gazetesi, Andla~mamn reddedilmesini
yeni Türkiye'yi tan~mayan Amerikal~lara, Ermeni dostlar~na ve baz~~
yabanc~~devletlerin etkisine ba~lam~~t~. Canterbury Ba~piskoposunun
Amerikan Piskoposu Manning'e bir mektup göndererek Lozan andla~mas~n~n Senato'dan geçirtilmemesini istedi~ini öne sürmü~tü 111.
Vakit, Andla~man~n bir az~nl~k taraf~ndan reddedilmesine Türkiye'deki Amerikal~lar~n da üzüldüklerini yazm~~t~~112. Türk bas~m genellikle, Türkiye'nin Amerika'da iyi tan~t~lamad~~~ na parmak basm~~t~.
Olay üzerinde çok durmam~~t~.
Senato karar~~üzerine Türkiye'nin tepki göstermesini önlemek,
Türk Hükümetini yat~~t~rmak amac~yla Amiral Bristol hemen Istan108

Ibid., p. : Atlanta Constitution,
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F.O. 4241266, p. 32, No. ii - Clerk to Charnberlain, 26. .1927, No. 41.
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Trask, op. cit., p. 46-47.
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bul'dan Ankara'ya gönderildi. Karar~n, Amerikan iç politika çeki~mesinin bir sonucu oldu~unu, Amerikan kamuoyunun ve Hükümetinin görü~lerini yamstmad~~~m Türk yetkililerine anlatt~~m. Türk
yetkilileri, kayguya kap~lmam~~lar, Amerika'ya kar~~~önlemler alma
yoluna gitmemi~lerdi; ama, az~nl~~~n ço~unlu~a egemen olabilmesine
biraz ~a~~rd~klarm~~da gizlememi~lerdi. Atatürk, Amiral Bristol önünde
Ankara'da yapt~~~~bir konu~mas~nda bu noktaya de~inmi~ti. "Kültürlü ve uygar bir ülkede ba~naz bir az~nl~~~n, nas~l olup da ayd~n
ço~unlu~a istedi~ini empoze edebildi~ini" anlayamad~~~n' söylemi~ti 114.
Ama olan olmu~, Lozan an.dla~mas~~Amerikan Senatosunca veto
edilmi~ti. Andla~mamn yeniden Senato'ya sunulmas~n~~isteyenler ve
bekleyenler çoktu. Amiral Bristol de bunlar aras~ndayd~. Amerika
D~~i~leri Bakanl~~~, Lozan andla~mas~n~~Senato'dan geçirmek için yeni
bir denemeye kalk~~mad~ ; buna kar~~l~k, Türk - Amerikan ili~kilerinin
düzenlenmesi amac~yla bir modus vivendi yap~lmas~~için Amiral Bristore
yetki verdi. Bristol, Amerika'n~n art~k kapitülâsyonlar~~tan~mad~~~n~,
bunlardan vazgeçti~ini Türk Hükümetine resmen bildirecekti. Türk
Hükümeti de, Lozan andla~mas~n~n Amerikan Senatosundan geçirilmesini beklemek yerine yeni bir andla~ma yap~lmas~n~~ye~~tutuyordu.
Yeni andla~man~n eskisinin yerini tutmak üzere yap~lmas~n~~arzu
ediyordu. Bristol, yeni andla~man~n da Senato'dan geçirilememesi
kaygusunu belirtince, nota de~i~-toku~u yoluyla bir modus vivendi
yap~lmas~~ daha uygun görüldü 115 . Bunun Senato'ya sunulmas~na
gerek olmayacakt~.
Türk D~~i~leri Bakan~~ile Amiral Bristol aras~nda Ankara'da üç
hafta kadar süren görü~meler yap~ld~. Sonunda, 17 ~ubat 1927 günü,
notalar imzalan~p de~i~-toku~~edildi. Böylece, on y~ll~k aradan sonra,
Türk - Amerikan ili~kilerinin yeniden düzenlenmesini sa~layan bir
anla~ma yap~labilmi~~oldu. Bu Modus Vivendi'nin Türk - Amerikan
ili~kilerinin yeniden kurulmas~n~~öngören maddeleri ~öyleydi:
"~~. Amerika Hükümat-~~Müttehidesi ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti aralar~nda diplomasi ve ~ehbenderi münâsebatuu, hukuk-u düvel esasauna tevfikan yeniden tesis eylemek
F.O. 4241266, p. 32, No. ii.
Trask, op. oit., p. 47.
116 Ibid., p. 48-49.
113
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ve sür'at-i mümkine ile Sefirler teati etmek hususlarmda ittifak
etmi~lerdir. Tarafeynden her birinin siyasi ve ~ehbenderi mümessilleri, di~erinin arazisinde mütekabiliyet ~art~~ile, hukuk-u
umumiye-i düvel esasat~nca müesses muameleye mazhar olacaklard~r.
2. (A) Amerika Hükümeti Müttehidesi ile Türkiye Cumhuriyeti ticaret, ~ehbenderlik münâsebat~n~~ve mütekabilen
tarafeyn arazisinde di~er taraf tebaas~n~n yerle~me ve ikametleri ~eraitini hukuku umumiyei düvel esasat~~umumiyesinin
ve mütekabiliyeti kâmile esas~na müstenit muahedat veya mukavelât-~~mahsusa ile tanzim etmek hususunda müttefiktirler.
(B) Amerika Hükümat-~~Müttehidesi ile Türkiye beyninde Lozan'da... imza edilmi~~bulunan muahede,... ~~ Haziran 1928 tarihine kadar tasdik edildi~i takdirde i~bu muahedename ahkâm~,
balâdaki (A) f~kras~nda tadat olunan
ahkâm yerine kaim olmak üzere kabul edilecektir... 116
Bu maddelerden sonra anla~ma, özetle, ~öyle devam ediyordu:
Lozan'da imzalanan suçlular~n geri verilmesi anla~mas~~ taraflar~n
onay~na sunulacakt~. Lozan andla~malar~~ya da yap~lacak yeni anla~malar yürürlü~e girinceye kadar, yukandaki ~ . ve 2. maddeler ile
Lozan andla~malar~ndaki ilkeler geçerli say~lacakt~~ve Türkiye'deki
Amerikahlarla Amerika'daki Türkler bu ilkelere göre muamele göreceklerdi. Modus vivendi, imzaland~~~~gün yürürlü~e giriyordu.
Art~k kördü~üm çözülmü~, normal Türk - Amerikan ili~kilerinin
yolu aç~lm~~, Senato engeli a~~lm~~t~. Böyle bir anla~maya kolayca
var~labilmesinde, Türk Hükümetinin anlay~~l~~tutumuyla Amiral
Bristol'ün Türkiye'deki ki~isel dostluk ili~kilerinin büyük pay~~olmu~tur. Bristol, Lozan'da Ismet Pa~a ile kurdu~u yak~n ili~kilerin bu kez
modus vivendi anla~mas~n~~yaparken kendisine pek yararl~~ oldu~unu
söylüyordu 117 . Yap~lan anla~ma, ba~ta Ismet Pa~a ile Bristol olmak
üzere, Türk ve Amerikan yetkililerini sevindirmi~ti.
lie Türkiye ile Amerika Hlikümat~~Müttehidesi Beynindeki Münasebat~n Tanzimi
Z~ mn~nda Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rü~tü Beyefendi ile Amerika Mümessili Siyasisi Amiral
L. Bristol aras~nda Teati Olunan Notalar, Hariciye Vekaleti, Ankara: 1927.
117 F.O. 4241266, p. 45, No. 26 - Hoare to Chamberlain, 16.3.1927, No. 134
Confidential.
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Amerika'daki Türk dostlar~~da anla~may~~sevinçle kar~~lad~lar.
Türk bas~n~nda pek yank~~yaratmayan anla~may~~Amerikan has~n~~
"Türkiye'deki Amerikan ç~karlar~~için bir zafer" olarak yorumluyordu, ço~unlukla. Buna kar~~l~k, Gerard-Karda~yan grubu gibi Türk
dü~manlar~~anla~maya sert tepki gösterdiler. Hele Türk - Amerikan
ili~kilerinin Büyükelçilik düzeyinde yeniden kurulaca~~~ve yak~nda
Amerika'ya bir Türk Büyükelçisinin gönderilece~i haberi, Amerika'daki Türk dü~manlar~n~~büsbütün çileden ç~kard~. Vahan Karda~yan,
Amerika Cumhurba~kan~~Coolidge'e, D~~i~leri Bakan~~Kellog'a, küstahl~k derecesine varan protesto mektuplar~~ya~d~rd~. Türk - Amerikan
anla~mas~n~n Amerikan anayasas~na ayk~r~~olarak yap~ld~~~n~, D~~i~lerinin Senato'yu atlayarak Türkiye ile ili~ ki kuramayaca~~n~~ileri sürdü.
Karda~yan grubu, Amerika'n~n çe~itli yerlerinde mitingler de düzenledi. Mitinglerden de Amerikan D~~i~lerine protesto telgraflar~~çekildi.
D~~i~leri, biraz rahats~z olmakla birlikte, protestolar~~duymamazl~ktan geldi 119 .
27 May~s I 927'de Joseph C. Grew, Amerika Birle~ik Devletlerinin
Ankara Büyükelçili~ine atand~. Grew, Lozan'da Türk - Amerikan
andla~malar~m imzalam~~~olan ki~iydi. Meslekten yeti~me, tecrübeli
bir diplomatt~. Son görevi D~~i~leri Bakan Yard~mc~l~~~yd~. Lozan
Konferans~na kat~lan, Ismet Inönü'yü yak~ndan tan~yan ve Türk
dostu olarak bilinen tecrübeli bir diplomat~ n Ankara'ya Büyükelçi
olarak atanmas~~Türk yetkililerince, Türkiye'deki Amerikal~larca
olumlu kar~~land~. Kimi Türk gazeteleri, Grew'ün Musevi as~ll~~Amerikal~lardan olmad gala ve Amerika'n~n art~k Türkiye'ye Yahudi
Elçiler gönderme gelene~inden ayr~ld~~~na da de~indiler. Grew,
21 Eyhil 1927 günü Istanbul'a, iki gün sonra da Ankara'ya geldi.
12 Ekimde de Cumhurba~kan~~Gazi Mustafa Kemal'e güven mektubunu sundu. 'üç gün sonra Cumhuriyet Halk Partisinin büyük kongresi
aç~lm~~t~ . Bu kongrede Atatürk tarihi Büyük Söylev'ini verirken
Grew, Cumhurba~kan~~locas~ndan onu dinliyordu. Atatürk, bir
dostluk j esti olarak, kendi locas~n~~yeni Amerikan Büyükelçisine vermi~ti 119 . Grew, Türkiye'de gerçekten çok iyi kar~~lanm~~, sayg~~görmü~tü. Türk - Amerikan yak~nla~mas~~için sürekli çaba harcayacak
ve bu çabalar~~kar~~l~ks~z kalmayacakt~.
us Trask, op. cit., p. 52-54.
ng Ibid., p. 54-57; Joseph C. Grew, Turbulent Era, A Diplomatic Record of Forty
rears, ~go4 - 1945, New York: 1952, Vol.

TÜRK - AMER~KAN ~L~SKILER~~

327

Amerika Büyükelçisi Türkiye'de görevine ba~lam~~ t~. Türk - Amerikan ili~kilerinin kar~~l~kl~~ve tam olarak kurulabilmesi için Türk
Büyükelçisinin de Amerika'da göreve ba~lamas~, Amerika Cumhurba~kan~na güven mektubunu sunmas~~gerekiyordu.
III - AHMET MUHTAR BEY'IN VA~INGTON
BUYÜKELOLI~I
Türkiye Cumhuriyetinin ilk Va~ington Büyükelçili~ine Ahmet
Muhtar Bey atand~ . Muhtar Bey'in Amerika'ya yar~~~~ve göreve ba~lay~~~~ba~l~ba~~na bir olay oldu. Türk - Amerikan ili~ kilerinin yeniden
kurulmas~~yolundaki olaylar zincirinin yeni bir halkas~~niteli~indeki
bu olay~n üzerinde de biraz durma~a de~er.
17 ~ubatta var~lan anla~man~n uygulanmas~~amac~yla Amerika'n~n Grew'u Ankara Büyükelçili~ine atama~a karar verdi~i günlerde,
Türk Hükümeti de 25 May~s 1927 günü Ahmet Muhtar Bey için
Amerika'dan agreman istedi. Amerikan Hükümeti bu seçimi hemen
kabul etti. Muhtar Bey, o y~ llardaki Türk diplomatlar~= en seçkinlerinden ve en tecrübelilerinden biriydi. Arkas~nda otuz y~l~~a~k~n bir
diplomatl~k tecrübesi vard~. 57 ya~~ndayd~. 1870 y~l~nda do~mu~,
189o'da Mülkiye'yi bitirip Hariciye Nezaretine girmi~ti. Bu arada
~stanbul Hukuk Mektebini de bitirmi~ti. Çe~itli iç ve d~~~görevlerde
bulunduktan. sonra Elçili~e yükselmi~, ~ 9~~~ 'de Atina Elçili~ine,
1913'te vekâleten. Lahey Elçili~ine, A~ustos 1918'de de Ukranya
Elçili~ine atanm~~t~ . Mütâreke döneminde bir süre aç~kta kald~.
Kas~m 1919'da Istanbul Mebuslu~una seçilmi~, son Osmanl~~Mebusan
Meclisinin Ingilizlerce bas~lmas~~üzerine May~s 1921'de Anadolu'ya
geçmi~ti. Ankara'da, Mebuslu~unun yan~~s~ra Hariciye Vekâleti Vekilli~ine getirildi. Kas~m ~~92 ~ 'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin Tiflis Mümessilli~ine, Kas~m 1922'de de Ali Fuat Cebesoy'dan bo~alan Moskova Büyükelçili~ine atand~. 1924 y~l~nda Moskova
Büyükelçili~inden ayr~l~p Istanbul Mebusu olarak Büyük Millet Meclisine döndü. Bu görevde bulundu~u s~rada Va~ington Büyükelçili~ine atand112°.
Mr. Grew, Muhtar Bey'i, Türk diplomatlarnun "duvayeni",
"eski ekolden yeti~me bir diplomat" olarak nitelendirmi~, biraz resmi
120 D.B.A. - A. Muhtar Bey'in Sicil dosyas~. No. 315.; M. Ali Çankaya, Teni
Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, Ankara: 1968 - 69, Cilt III, S. 436-437.
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ve kibirli bulmu~ tu. "Fazla Excellence" diyordu 121 . Eski ekolden
yeti~me odu~u, Bab~ali'den Ankara'ya geldi~i do~ruydu. Ama Muhtar Bey, ate~ li bir genç gibi devrimci yeni Türkiye Devletine de ba~ar~yla hizmet etmi~ ti. Gerek Ankara'daki, gerek Tiflis ve Moskova'daki
görevlerinde hiç de tutucu bir Osmanl~~diplomat~~gibi davranmam~~t~. O y~ llarda Türkiye'yi Amerika'da temsil edebilecek en uygun
ki~i olarak görülmü~ tü ve bu atamadan Amerikan yetkilileri memnun
kalm~~lard~. Amerika D~~i~leri Bakanl~~~, "Türkiye, en seçkin diplomatlar~ndan birini Va~ington'a gönderiyor" diyordu.
Va~ington'a atand~~~~1927 Haziran~nda aç~klanan Muhtar Bey'in
Amerika'da göreve ba~lay~~~~aylarca gecikti. Amerikan Büyükelçisi
Grew, Türkiye'ye geldi~i zaman Muhtar Bey hünez yola ç~kmam~~~
bulunuyordu. Grew'un Ankara'da ilk i~i, Muhtar Bey'in de bir an
önce görevi ba~~na yollanmas~n~~istemek, bu konuda üstüste giri~imlerde bulunmak oldu. 3 Kas~m 1927 günü bu konuyu D~~i~leri Bakan~~
Dr. Tevfik Rü~tü Aras'a yeniden açarak ~unlar~~söyledi: "Kimi senatörler, 'Türkiye'nin Amerika Büyükelçisi nerede? Bizim Büyükelçimiz
Eylül ortas~nda Türkiye'ye gitti~i ve o zamandan beri de aylar geçti~i
halde Türk Büyükelçisi Amerika'ya henüz gelmedi' deyebilirler. Bu
durum elveri~siz tepkilere yol açabilir." 122
Amerikan Büyükelçisinin bu konuda duyarl~l~k göstermesi pek
yersiz de~ildi. O y~ llarda genellikle uyulan bir kural vard~ : Türkiye
Cumhuriyeti bir Devletle ilk kez diplomatik ili~kiler kurarken iki
taraf~n Elçilerinin ayni zamanda, hattâ ayni günde göreve ba~lamalarma dikkat edilirdi. Örne~in, Türkiye Cumhuriyetinin ilk Atina
Elçisi Yunan Devlet Ba~kan~na güven mektubunu sunarken, ayni gün
Yunan Elçisi de Ankara'da Atatürk taraf~ndan kabul edilmi~ti.
Türk - Amerikan ili~kileri yeniden kurulurken bu usulün d~~~na ç~k~lm~~t~. Amerikan Elçisi 12 Ekimde Atatürk'e güven mektubunu sunarken, Muhtar Bey halâ Ankara'da bulunyor, yol haz~rl~klar~n~~bile
tamamlamam~~~görünüyordu. Muhtar Bey'in güven mektubu ~~o
Ekimde haz~rlanm~~t~.
Grew, Muhtar Bey'in haz~rl~klar~n~~ tamamlamak için gecikti~ini
san~yordu 123 . Bir bak~ma do~ruydu. Amerikan Büyükelçisi Türkiye'Grew, OP. Git., II, p. 723; Trask, op. cit., p. 6o.
Grew, op. cit., II., p. 744.
112 Ibid., p• 745.
121
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de haz~ r bir kadro bulmu~, Amiral Bristol'ün i~leyen Dip'omatik Temsilciligini devralm~~~oldu~u halde; Türkiye, Va~ ington'da yeniden bir
Büyükelçilik açmak durumundayd~. Bunun kadrosunun olu~turulmas~ndan yerle~mesine kadar çe~itli haz~rl~k i~leri vard~ . Bu i~ler
Muhtar Bey'in Amerika'ya gidi~ini biraz geciktirmi~ ti. Ama gecikmenin bu "idari" nedenlerinin yam s~ ra bir de siyasal nedeni vard~.
Türkiye, Amerika'daki k~~ k~rtmalar~, kayna~malar~~kolluyordu. Türk Amerikan ili~ kilerinin yeniden kurulmas~na kar~~~Amerika'da yürütülen protesto kampanyasnun yat~~mas~m bekliyordu. Gerard-Karda~yan grubu, yaz boyunca protesto mitingleri düzenlemekten, Amerikan bas~n~n~~körüklemekten geri durmam~~t~ . Gerard, Grew Türkiye'ye yollamrken "be~~milyon nüfuslu ilkel bir Asya ülkesi olan
Türkiye'ye neden bir Büyükelçi gönderiyoruz" diye sesini yükseltiyordu 124 . Amerika'ya gidecek Türk Büyükelçisine kar~~~daha da sert
tepkiler düzenlenebilirdi. Muhtar Bey, Amerika'daki bu tats~z kampanyan~n önünün al~nmas~n~~da beklemi~, yolculugunu geciktirmi~ti.
En sonunda, 1927 Kas~m~ nda, Muhtar Bey ve Büyükelçilik kadrosu Leviathan adl~~Amerikan transatlantigine bindiler. Büyükelçilik
Müste~ar~~Bedü Bey, Ba~ kâtip Kadri R~za Bey, ~kinci Kâtip Kemal
Cenan! Bey ve e~leri ayni gemide yolculuk ediyorlard~. Büyükelçi ve
yard~mc~lar~~Atlantik Okyartusuna aç~l~ rken, Türkiye'nin New York
Ba~ konsolosu Münir Süreyya Bey, Ankara'ya dü~ündürücü haberler
telliyordu: Muhtar Bey'in geli~ine tepki olarak Amerika'da k~~lurtmalar vard~ . Amerikan yetkilileri olaganüstü önlemler alacaklard~.
Büyükelçi karantinadan karaya ç~kar~ larak dogruca istasyona götürülecek ve hemen trene bindirilecekti. New York'ta duraklamayacak,
Türk vatanda~lanyla görü~ emeyecek ve hemen Va~ington'a geçecekti. Bunlar~~bildiren Ba~ konsolos, "keyifyetin Muhtar Bey'e i~'ar~..."
diyordu 124. Muhtar Bey o s~ rada art~ k Atlantik ortalar~ nda yol al~yordu.
Muhtar Bey, Mustafa Kemal'in temsilcisi olarak, Gürcistan'da
ve Sovyet Rusya'da adeta Devlet Ba~kan~~gibi büyük törenlerle ve

124
122

Trask, op. cit., p. 56.
D.B.A. - S. Amerika. K. 112 : New York Baskonsoloslu~undan Hariciye
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top at~~lanyla kar~~ lanm~~t~~126 . 1921 Kas~ m sonunda, Diplomatik
Mümessil s~fat~ yla Batum liman~na giri~inde 21 pare top at~~~ yla selâmlanm~~t~. Alt~~y~l sonra Muhtar Bey bu kez Büyükelçi olarak New
York liman~na yakla~~ rken kendisine bamba~ka bir kar~~ lama "töreni"
haz~rlanm~~~bulunuyordu. "Lozan Andla~mas~na Kar~~t Amerikan
Komitesi" Ba~kan~~James W. Gerard, Türk Büyükelçisi yakla~~rken
kollar~~s~varp i~e koyulmu~ tu. New York'un sicilli Ermeni komiteci'erini, Rum ba~nazlar~n~~ aya~a kald~rm~~t~ . Amerikan basuun~~ve
kamuoyunu da elinden geldi~i kadar körüklemi~ ti. Kin saç~yordu:
Türkiye ile diplomatik ili~ki kurulamaz, Senato Lozan andla~mas~n~~
veto etti, diyordu. ~ubatta yap~ lan Modus vi yendi' yi Senato iradesine
meydan okumak gibi gösteriyor, Anayasaya ayk~r~~buluyordu. iddias~ na göre, Amerikan yönetimi böyle bir anla~ma yapamazd~. Gerard
bu kadarla kalm~yor, büsbütün gemi az~ya al~ yordu. "Ahmet Muhtar
Bey 30.000 Ermeninin öldürülmesinden sorumludur" diyordu. Böyle
bir "suçlu" Amerikan topra~~na ayak basamaz diyordu. Onun Amerika'ya giri~inin Amerikan halk~na kar~~~ "ba~~~ lanmaz bir hakaret"
olaca~~n~~söylüyordu. Bu azg~ n Türk dü~man~n~n kin saçan saçma iddialar~na en ciddi Amerikan gazetelerinde bile yer veriliyordu. A~~rba~l~~ve tarafs~z bilinen The New York Times gazetesi de Gerard'~n
demeçlerini ba~l~ k atarak sütünlar~ na alm~~t~ 127.
158 Muhtar Bey, Gürcistan'da kar~~lan~~~n~~ ~öyle anlat~r:
"... Gerek Batum'da, gerek Tiflis'te hakk~m~ zda gösterilen hüsnü kabul fevkalade derune~e ~ayand~ r. Vapurun limana duhulünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin mümessilini sela~nlamak için karada 21 pare top endaht edildi~i
gibi, o s~ rada Batum'da bulunan Harbiye Komiseri Ilyava'n~n riyaseti alt~nda bilcümle rüesay~~memurini mülkiye ve askeriye ve bahriyeden mürekkep bir heyet
vapura gelerek resmi ho~amediyi ve iskelede bulundurulan K~z~lorduya mensup
bir müfrezei askeriye de resmi selam~~ifa eyledi. Heyeti Sefareti Tiflis'e isal için bir
salonlu vagon ile Batum'a gönderilen biri Hariciye Komiserli~i erkanindan ve di~er
ikisi zabitandan mürekkep bir heyet ile merkez-i hükümete azimet edildi. Garda
bilcümle Komiserler murahhaslariyle Rusya Sefirinin izam etti~i vekilden mürekkep
bir heyeti mahsusa taraf~ ndan istikbal edildik. Istasyonda ahaliden bir cernmi gafir
muvasalat~nuza intizar ediyordu. Resmi selam ifa için istasyon cephesine ikame
edilen orduya mensup bir bölük askerin önünde askere hitaben taraf~mdan bir nutuk
iraduu müteakip Sefarethaneye gidildi." (D.B.A. - S. Rusya. K. 22. Gürcistan. 27/A.3.
Ahmet Muhtar Beyden Hariciye Vekâletine ~ifre tel. 5.12.1921, No. 1978).
127 "Gerard Denounces New Turkish Envoy. Bla~
ning Moukhtar Bey for
Slaying 30,000 in Armenia. He Calls His Coming an Insult", The New rork Times,
28.11.1927.
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Türkiye Cumhuriyetinin ilk Va~ ington Büyükelçisi, 28 Kas~m
1927 günü büyük bir u~ultu içinde Amerikan sular~na girdi. Yuvalar~ na çomak sokulup azd~r~lm~~~yaban ar~lar~~h~~~ mla Türk Büyükelçisinin üzerine çullanma~a haz~rlanm~~t~ . Karaya ayak basar basmaz
hemen üzerine yürüyecekler, kendisini orac~ kta linç edeceklerdi.
Ahmet Muhtar Bey, ate~~ya~muru alt~ nda bir "dü~man" hatt~ na gelip
dayand!~~ n~~New York liman~na girince anlad~. Demir atm~~~ Leviathan
gemisinde, karaya ç~ kmak için beklerken, Amerikan gazetelerine ~öyle
bir göz att~. Havay~~kavrad~. Az sonra Amerikan görevlileri geldiler.
Türk Büyükelçisini gemiden al~p z~rhl~~araçlara bindirdikleri gibi,
son h~zla karaya ç~kard~lar ve hemen trene yeti~ tirdiler. Siyaset gangsterlerinden salimen kaç~r~ lan Muhtar Bey, nefers al~rken "Amerikan
topra~ma ~ erareli bir hava içinde ayak bast~k" dedi. Kar~~lan~~~m ve
izlenimlerini ilk kez Ankara'ya ~öyle telledi:
"Muahedenin tasdikinden evvel Hükümeteynce Sefir
teatisinin gayri kanuni oldu~una ve âcizlerinin de Ermeni
k~ tali âmillerinden bulundu~una dair Ayandan Gerard'~n
gazetelerle aleyhimizde beyanatta bulunmas~~bura efkâr~~umumiyesini muvasalat~m~zda ~iddetle alâkadar ederek gazeteleri
i~gal eylemektedir.
"Numayi~lere sebebiyet vermemek için Hükümet seyahatimiz esnas~nda fevkalâde tedbirler ittihaz etmi~~ve New
York'ta mitralyözlü otomobil refakatinde heyetimizi di~er
müteaddit binek otomobillerile ve rehgüzar~m~zda bütün
vesaiti nakliyeyi durdurarak sür'at-i mümkine ile derhal
limandan istasyona naklettirmi~tir. Bu tarz-~~kabul merasim-i
ihtiramkârane ~ eklinde pek heybetli olmu~tur.
"Asari mihmannüvazi ibraz~ndan hali kalmayan Hükümet, matbuat taraf~ndan aleyhimizde vaki ne~riyat~n ~ayam
teessür olmad~~~ m ve bu velvelenin yak~nda kesb-i sükûn
olaca~~n~~ifade eylemi~tir.
"Ertesi günü ikâmetgâh~m~za tehaccüm eden gazetecilerle münaka~ay~~mucip olmayacak ~ ekilde muhtelif mülâkatlar vukubulmu~~ve vaziyet tenvir edilmi~tir.
"Hükümetin dahi di~er taraftan matbuata sureti mahsusada icra etti~i telkinatta sefir teatisinin gayri me~ru bir
mahiyette olmad~~~~ve bilmünasebe Ermenilerden bahisle
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müstakil böyle bir millet mevcut olmad~~~n~~ve Harbi Umumiden sonra Türkiye ile Rusya aras~ nda taksim edilmi~~olan
Ermeni Hükümetini ihya ve bu tarzda bir te~ebbüsü s~yanet
etmek niyetinde olmad~~~n~~bildirmi~ tir. Amerika Hükümetinden gördü~ümüz samimi tav~ r, bize kuvvetle müzaheret
edece~ini (eksik) ediyor. Hariciye Naz~n dün acizlerini kabul
ederek fevkalade asari muhaleset göstermi~~ve bendenizle
yanyana resim ald~rm~~t~r.
"Alt~~aydan beri Türkiye ile me~gul olan efkar' umurniyenin memleketimizde cereyan eden in.k~lab~~takibe ba~lad~~~~
ve bu ahvalin tarafeyn aras~ nda münasebat~~hasenenin inki~af
ve tenmiyesine hizmet edece~i alâkadaranca söylerunektedir.
"Sefaretin burada hikmeti vücudunu te~kil eden ba~l~ca
vazifesi, gerek Hükümet gerek lehdarlanm~z taraf~ ndan da
ihsas olundu~una göre, senelerden beri bo~~kalmak suretiyle
muhas~mlar~m~z~n kuvvetli te~ kilatile mütemadi tezvirattan,
hiçbir fedakarl~ k deri~~etmeyerek, tathir etmek ve bu hususta devaml~~bir mücadelede bulunmak olacakt~r. Amerika
gibi muazzam ve zengin bir Devletin dostlu~u ise bizim için
pek ziyade müfid olacakt~r. Sefaretin bu husustaki mesaisini
berai teshil her ~ eyden evvel nakdi bir mesele halinde olan
muktezas~n~ n ehemmiyetine mebni Devletçe derpi~~edilmesi
laz~m gelece~i kanaatindeyim... 128
Amerikan Hükümetinin s~k~~koruyucu önlemleri ve Türk Büyükelçisine kar~~~dostça davran~~~~Ahmet Muhtar Bey'i sevindirmi~ti. Demek ki, kar~~~taraf~n sald~rgan dü~manl~~~ na kar~~l~k Hükümet çevrelerinde Türkiye'ye dostluk duygular~~besleniyordu. Türk Büyükelçisinin görevi kolayla~t~r~ lacakt~ . Muhtar Bey, Amerika'da ba~l~ca
görevinin Türkiye'ye kar~~~sürdürülmekte olan dü~ manca kampanyan~ n etkilerini gidermeye yönelik olaca~~ na ve bunun da her~ eyden
önce para gerektirece~ine inanm~~t~ . Bu telgraf üzerine Türk D~~i~leri
Bakanl~~~, "Maruz kald~~~ mz matbuat hücumuna kar~~~Hükümetin
hareketi burada (Ankara'da) hüsnü tesir etti" dedi. Muhtar Bey'e
"k~ yaset, metanet ve hüsnü hareket" ö~ütledi. Amerika kamuoyu
ne D.B.A. - S. Amerika. K. 112: Va~ington Büyükelçili~inden Hariciye Vekâletine ~ifre tel. 2 . I 2 . I 927, NO. 2.
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yeni Türkiye'yi tan~d~kça k~~lortmalar~n ve sald~r~lar~n yat~~aca~~m
söyledi 129 .
~oteyandan Istanbul'daki Amerikan Büyükelçisi Grew kaygulu
günler ya~am~~t~. Türk Büyükelçisine kar~~~Amerika'da estirilen havay~ , hatta Muhtar Bey'e suikast haz~ rland~~~~söylentilerini yak~ndan
izleyen Grew, kendi can derdine dü~mü~tü. 29 Kas~m 1927 günü
defterin.e, "Amerika'daki Ermeniler ya~l~~Muhtar'~~haklarlarsa, benim
cesedimi de buradan ald~rmak için Hükümet hemen bir sava~~gemisi
gönderebilir, çünkü (öldürülmem) uzun sürmez" diye not etmi~ti.
Grew, ertesi günü ald~~~~bir telgraftan Muhtar Bey'in sa~~salim Va~ington'a vard~~~n~~ ö~renince rahatlar. Günlü~üne ~unlar~~yazar:
"Gerçi fanatik bir Ermeni onu Va~ington'da da New York'taki kadar
kolayl~ kla öldürebilir. Ama Muhtar Bey'in hiç de~ilse Va~ington'a
vard~~~n~~ ö~renmek insan~~ferahlat~ yor. Muhtar Bey'in ba~~na bir hal
gelirse, Gerard, hiç de~ilse vicdan~na kar~~~bunun hesab~n~~verecektir.
Vicdan~~varsa tabii, ben onun vicdan~~oldu~undan da ku~kuluyum.), 130
Muhtar Bey'in Amerika'ya var~~~ m Va~in.gton'daki yabanc~~diplomatik çevreler de yak~ ndan izlemi~lerdi. Ingiltere'nin Va~ington
Büyükelçisi olay~~Londra'ya ~öyle rapor ediyordu: "Amerika'ya yeni
atanan Türk Büyükelçisi Ahmet Muhtar Bey 29 Kas~m günü Va~ington'a geldi. Hayat~na kar~~~bir suikastten korkuldu~u için New York'a
geli~inde silâhl~ , motosikletli bir polis filosunca kar~~land~. New
Yokt'ta bir gece bile kalamad~ . Hemen ba~ kent tranine götürüldü ve
gece yar~s~~ saat 12.30'da ba~ kente geldi. ~imdi kalmakta oldu~u
Wardman Park Hotel'in yan kap~s~ na kadar detektifler e~li~inde getirildi... Geli~ i Mr. James W. Gerard'~n ~iddetli sald~r~lar~na neden
oldu. Gerard, bas~na verid~i demeçte Muhtar Bey'i suçlad~ ....
(Ama) bu sald~r~lar~~fazla taraftar bulmad~. Amerika'n~n Türkiye'deki
eski Büyükelçisi Mr. Morgenthau sald~r~ya kat~lmad~. "New York
Tribune" ve "Bultimore Sun" gazeteleri de Türkiye ile Amerika
aras~nda ili~kiler kurulmas~~konusunda Hükümeti destekleyen ba~yaz~lar yay~nlad~ lar. "New York Tribune" gazetesi de Lozan andla~mas~n~n onaylanmas~n~~savunuyor."131
129 Ibid., Hariciye Vekâletinden Va~ington Büyükelçili~ine. ~ifre tel. 5.12.1927,
No. 7.
'3° Trask, op. cit., p. 61-62; Grew, op. cit., II, p. 747.
tat F.O. 4241267, p. 122, No. 68: Howard to Chamberlain, 2.12.1927, NO.
2167.
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Gerard, Muhtar Bey'in Va~ington'a var~~~ndan sonra da sald~r~lar~n~~sürdürür. ~~Aral~k 1927 günlü Amerikan gazeteleri Gerard'~n
yeni demeçlerini yay~nlarlar. Bunlarda da Türk Büyükelçisi ve Türkiye a~~r biçimde suçlan~r 132 . Muhtar Bey üstüste Ankara'ya telgraflar
çeker. 6 Aral~k günlü bir telgraf~nda ~unlar~~söyler:
"Gerard, Hükûmetimizi külhan bey çetesi gibi kelimelerle tavsif
ve acizlerine de hücum ile Ermenileri müdafaa, ithamatta berdevamd~r. Beyanat~~tazvirattan ibaret. Kendisi rüesai muhaliften mühim bir
~ahsiyet olmakla velveleye verd:~i matbuat ile mehafili muhtelifede
haysiyetimizi muttas~l rencide etmektedir. Burada hemen herkes
bizimle me~guldür denilse sezad~r.
"Bir muhalefet manevras~~ te~kil eden bu hücumlar Amerika
Hükûmetile bizi mü~terek bir dava kar~~s~nda b~rak~yor. Hükümet ve
taraftarlar~m~z~n tavsiyesi münaka~adan içtinab edip yaln~z Yeni
Türkiye hakk~nda hususi temaslar, gazetede mülâkatlar ve saire ile
efkar~~umumiyeyi mebzulen tenvir suretindedir. Bu tarz~~hareketi
bendeniz de muvaf~k-~~basiret addederim. Zira Gerard'~n ithamat~n~~
burada redde kallu~t~~~m~z takdirde vaziyetimizi bir kat daha e~kal
edecek mukabil bir ~iddet-i lisan istimali mecburiyetinden sarf~nazar
Amerika Hristiyanl~k alemi nazar~nda Ermeni bahsini Ingilizlerin
dahi istifade edebilece~i ~ekilde ihyaya sebebiyet verilmi~~olaca~~ndan
~uras~~~ayan~~tezkard~r. Irken Ingiliz olan mumaileyh Gerard, Ermeni
te~kilat~n~n ba~~nda bulunmakla beraber ayni zamanda Berlin'de
Sefir iken kendi memleketinden ziyade Ingiltere'nin menafiix~i iltizam
etmi~~olmakla Hükümeti mü~arileyhan~n burada da mürevvici âmali
o'du~u baz~~mehafilde beyan edilmektedir. Hattâ bu son hatt~~hareketini Lozan muahedesinin tasdikini akim b~rakmak hususunda Ingilizlerin eseri telkini addedenler vard~r. Ancak bu hücumalara kar~~~
hassas oldu~umuzu matbuat~m~zla ihsas edebiliriz. Bu yoldaki ne~riyat~n Anadolu Ajans~~vas~tasile buraya aksettirilmesi laz~md~r. Bilmünasebe Ajansta Amerika'n~n ahvalimizden külliyen bihaber oldu~u
muhtac-~~ihtard~r. Nitekim Gerard memleketimizin nüfusunu hala be~~
milyon iddia ve buna binaen sefix teatisini ilzam etmektedir.
132 "Gcrard Scents Oil in Turkish Policy. Charges Acceptance of Envoy is
Part of Move by Gertain Group to Seize Deposits... Renews Attack on Moukhtar
Bey." The New Türk Times, ~~. 12.1927.
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"Vaziyeti maruzaya nazaran di~er taraftan Sefareti dahi burada
el alt~ndan kabili istimal vesait-i cidal ve müdafaa ile teçhiz etmek bir
zaruret-i mübreme halini alm~~t~r.
"Amerika'ya muvasalat~m~zla âdeta unutulmu~~birçok hasmane
davalar~~tekrar uyand~rm~~~olduk. Kendimizi ~imdi müdafaa edemezsek buradaki huzurumuz faideden ziyade mazarrat~~tevlid etmi~~
olacakt~r.
"Binaenaleyh heyeti sefaretimizin temsil vezaifini itinai mahsus
ile tevsi ve kendimize müsaid istidatlar~~mütemadi tenmiye ve gazete
gibi propaganda vesaitini lehimize imale etmek laz~md~r. Zaten Hükümet taraftar~~bir k~s~m Amerikal~lar~n maruz oldu~umuz taarruzata
mukabil gösterdikleri tahalük-ü dostane bu gibi hususattan içtinab~~
ademülimkan k~l~yor. Mukabele zarureti kar~~s~nda daha ~imdiden
luvramp duruyor, kendimizi lâyikile müdafaa ve memleketi hüsnü
temsil etti~imiz takdirde bu netaici mesaimizden hayli ümitvar~m" 133 .
Bunlar~~anlatt~ktan sonra Muhtar Bey, görevini hakk~yla yapabilmesi için en az yirmi bin liraya gerek duydu~unu, bu para sa~lanamazsa "pek a~~r bir vaziyette kalaca~~n~" söyler. Güven mektubunu
sunduktan sonra, Gerard'~n sald~r~lar~~konusunda Amerikan D~~i~lerinde giri~imde bulunaca~~n~~da bildirir. D~~i~leri Bakan~~Dr. Tevfik
Rü~tü Bey, verdi~i cevapta, "Telgraf~n~z~~Ba~vekil Pa~a Hazretlerine
ve icra Vekilleri Heyetine arzettim. Nazar~~itibara al~nm~~t~r. Ancak
mümkün olan hususur~~imkan~~icra ve tahakkuku derpi~~ve tetkik
olunmaktad~r" diyordu 131.
Türk Büyükelçisine Amerika'da yöneltilen sald~r~lar, geçten geç
Türk bas~n~na yans~d~. ~lk kez 3 Aral~kta Türk bas~m olay~~geni~~
biçimde haber verdi. Türk Temsilcisinin u~rad~~~~hakaretin a~~rl~~~~
oran~nda Türk bas~n~n~~ da patlayaca~~, sert tepki gösterece~i ve
sald~r~ya gecece~i saml~rd~. Öyle olmad~. ~lk günlerde Türk gazetelerinde hiçbir yorum görülmedi. Daha sonralar~~ ç~kma~a ba~layan
ba~yaz~ lar da pek yumu~akt~. Bunlarda Amerikan Hükümetine, Amerikan halk~na kar~~~hiçbir sald~r~, yergi, sitem görülmüyordu. Gerard
ile Ermeniler ve Rumlar hedef al~nm~~t~. Türkiye'deki Amerikan Bü133 D.B.A. - S. Amerika. K. 112 : Va~inton B. E.'den Hariciye Vekâletine ~. tel.
6.1 2.1927, No. 4.
134 Ibid., Hariciye Vekâletinden Va~ington Büyükelçili~ine. ~ifre tel. 12.1 2.192 7
No. 26809/10.
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yükelçili~i de bir bildiri yay~nlayarak Gerard'~n Amerikan Hükümetini temsil etmedi~ini aç~klam~~t~. Bas~n buna da yer veriyo-~~ du. Türk
bas~n~mr~~tutumu Amerikan Büyükelçili~ini bile ~a~~rtm~~t~. Grew,
"Türk bas~n.m~n davran~~~~ ~a~~lacak biçimde ~l~ml~" diyordu. 6 Aral~k
gününe kadar Türk bas~n~nda hiçbir yorum görülmedi~ini ekliyordu 135. 9 Aral~kta Milliyet gazetesinde Amerika'ya az~c~k yergi
yöneltildi. Amerikan Büyükelçili~inin aç~klamas~n~n yetersiz oldu~u
söylendi. Amerikan polisinin olay~~önleyemedi~i yolundaki Amerikan
iddias~n~n gülünç oldu~u ileri sürüldü. Buna bakarak, Türkiye'deki
Ingiliz Büyükelçili~i, Türkiye'nin giri~imde bulunabilece~ini, Türk
Büyükelçisinin u~rad~~~~hakaretin onar~lmas~m isteyece~ini, yoksa
Türkiye'deki Amerikal~lar~n canlar~n~n yak~labilece~ini yaz~yo.du 136 .
Ama bunlar yap~lmad~. Grew, çabucak Istanbul'dan Ankara'ya
ko~tu. D~~i~leri Bakan~~Tevfik Rü~tü Bey'i gördü. Muhtar Bey'e yöneltilen sald~r~lar~n bir az~nl~ktan geldi~ini, Gerard'~n Amerikan Hükümetini temsil etmedi~ini anlatt~. Tevfik Rü~tü Bey, "Benim için
Hükümetin tutumu önemlidir, az~nl~~~n sald~r~s~~beni hiç rahats~z
etmiyor" dedi 137. Anla~~lan, Türk Hükümeti Amerika'n~n dostlu~una çok büyük önem veriyordu. Muhtar Bey'e yöneltilen sald~r~y~~
iki Hükümet aras~nda bir mesele yapmak istemiyordu. Türk bas~n~n~n
pek yumu~ak tutumu da bundan ileri geliyordu.
Muhtar Bey, 5 Aral~k 1927 günü güven mektubunu Amerika
Birle~ik Devletleri Ba~kan~~Calvin Coolidge'e sundu. Coolidge'in
önünde okudu~u söylevinde, "Genç Türkiye Reisicumhuru... Hüktimeteyn beynindeki münâsebat~~tecdid ve tevsik ve tarsin etmek
için bütün kudretimi sarfa beni memur etti" diyor, Türk - Amerikan
dostlu~u u~runda bütün gücünü kullanaca~~n~, yorulmadan çal~~aca~~m söylüyordu. Amerikan Cumhurba~kan~~ da yeni Türkiye'nin
Amerika'da daha iyi tan~t~lmas~~sorununa parmak basm~~t~. Muhtar
Bey, bunu Ankara'ya ~öyle rapor etti:
"Coolidge itimatname takdiminde nutku âciziye cevaben
~unlar~~söylemi~tir:
"Vazifenizin manai mahsusunu anl~yorum. Türkiye Hükümeti Cumhuriyesinin Va~ington'da ilk Sefiri s~fatile yeni
Grew, op. cit., II, p. 748.
F.O. 4241267, p. 23-~~ 24, No. 70 : Hoare to Chamberlain, ~~2 • I 2 • I 92 7 ,
No. 614.
187 Trask, op. cit., p. 62.
185
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Türkiye'nin mefküreleri ve icraat~~neticei mesainiz olarak ~imdikinden daha umumi bir tarzda tan~nm~~~ve daha iyi takdir
edilmi~~olacakt~r. Sefir Hazretleri sizi temin edebiliyor= ki
Amerika Hükümetinin itimad~n~~haiz bulunuyorsunuz ve uhdenize mevdu vazifei âliyenin ifas~nda makamat~~Hükümetin
müzahereti samimanesine müstemirren nail olacaks~n~z. Va~ington'da ikametinizden ~ahsen ho~nut olacag~n~z~~ümit ederim. Hükümat~~Müttchidei Amerika hakk~nda izhar buyurduklar~~temenniyat~~halisaneyi samimiyetle takdir etti~imin
ve kendilerinin saadeti ile Hükümeti Cumhuriyenin refah~~
daimesi ahass~~mütemenniyat~m bulundu~unun Reisicu~nhur
Hazretlerine iblâ~ma delâletiniz bilhassa mucibi memn.uniyetim olacakt~r."
2— ~~bu cevaptan ve Hariciye Nezareti ile bugün v~~ kubulan
temastan müsteban oldu~u veçhile ba~l~ca vazifemiz ~nk~lâb-~~
mesudemizin mahiyet ve ~ümulünü bu hususta pek gafil olan
Amerika eflcân umumiyesine etrafile izah etmektir. Bu sahada Amerika Hükümeti bize vaad-i müzaheret etmekle beraber ~imdiye kadar kendi taraf~ndan vaki olup semerat~~
tebarüz etme~e ba~layan ir~adat~n bundan böyle tamamile ve
tabiatile Sefarete teveccüh eyledl~i ve bu tarzda mütemadi
bir himmet sarf~ndan pek mes'ut netayiç iktitaf olunaca~~m
ihsas ve ifade etmektedir. Hariciye Nezareti; gerek mehafili
siyasiye ve içtimaiye (? gerek matbuat ile) hemen daima ve
vasi bir surette muhafazai temas olunmas~n~~ aç~ktan aç~~a
gayet muhalesetkâr bir tarzda ekiden rica eylemi~tir. ~lâveten
baz~~gazetelerde aleyhimizde istimal olunan elfaz~~ ~edideye
gelince matbuat~n serbestii tamm~~kar~~s~nda yap~lacak bir
tedbir bulunmad~~~~ve had devrelerde bu gibi taarruzata
di~er ecnebi mümessillerinin (de) maruz kald~klar~~ . . ayr~ca
izah olunmu~tur. Vaziyetin teemmülü ile evvelce arzolunan
çarelerin teminini Hükümetimizin takdirat~~âliyesinden ~iddetle muntazar ve memuldür Efendim. 138

138

D.B.A. - MUT. 1197 : Va~ington B.E.'den Hariciye Vek.âletine ~ifre tel.

7.12.1927, No. 6.
Belki« C. XLI,

22
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Türkiye Büyükelçisi Ahmet Muhtar Bey'in Amerika Cumhurba~kan~na güven mektubunu sunmas~yla, Türk - Amerikan diplomatik
ili~kilerinin yeniden kurulmas~~i~i tamamlanm~~~oldu. ~li~kiler çok geç
ve güç kurulabilmi~ti. Bu gecikmedc, Amerika'da Ermenilerle Rumlar~n ve onlar~n Amerikal~~ yanda~lar~n~n sistematik Türk dü~manl~~~~
propagandas~~birinci derecede rol oynam~~t~. Bu dü~manl~k, Türk
Kurtulu~~sava~~~y~llar~nda yan resmi s~fatla dahi bir Türk temsilcisinin
Amerika'ya gönderilmesini engellemi~ti. Lozan andla~mas~n~~Amerikan
Senatosunda veto ettirebilmi~ti. Yeni Türkiye'nin ilk Büyükelçisinin
Amerika'ya var~~~nda da Amerikan kamuoyunu aya~a kald~rabilmi~ti.
Sonunda, güçbela normal ili~kiler kurulabilmi~ti.
ili~kilerin kurulmas~, i~in sonu de~il, ba~~yd~. As~l bundan sonra
iki tarafa büyük i~~dü~üyordu. Ahmet Muhtar Bey, kendi aç~s~ndan
stratejisini çabucak belirledi: Türk - Amerikan dostlu~unun gerçekle~tirilebilmesi için, Amerika'daki Türk dü~manl~~~~propagandas~n~~sust~~rmak gerekecekti. Susturmak, polemi~e girmekle olamazd~. Polemik,
yararl~~ de~il, zararl~~olabilirdi. Sonra, Türkiye Büyükelçisinin resmi
s~fau da polemi~e giri~me~e elvermiyordu. Onun için, dü~man propaganda dolayl~~yoldan susturulacakt~. Büyükelçilik, yeni Türkiye konusunda "pek gafil" olan Amerikan kamuoyunu ayd~nlatacakt~. Mutlu
Türk Devrimini anlatacaku Amerika'ya. Türkiye temsilcisinin en
büyük güç kayna~~~buydu.
Muhtar Bey, vakit kaybetmeden i~e koyuldu. Va~ington'a var~r
varmaz hemen kendisine yakla~anlardan yararlanma~a ba~lad~. Amerika'da Türk dü~manlar~~oldu~u kadar, Türk dostlar~~da vard~. Bunlar~n bir bölümü, körükörüne Türk dü~manl~~~~yapanlara bir tepki
olarak Türkiye'ye do~ru kaym~~lard~. Kendiliklerinden Büyükelçiye
gelip Türkiye ile Amerika aras~na bir "kara kedi" gibi giren Ermeni
propagandac~lar~na kar~~~bir çe~it sava~~aç~lmas~n~~önermi~lerdi. Bu
u~urda Türk Büyükelçisine destek olacaklar~n~~ aç~klam~~lard~. Amerikan Hükümeti de Muhtar Bey'e destek olaca~~n~~belli etmi~ti.
Va~ington'a yar~~~n~n onuncu gününde Muhtar Bey, "Hükümet
partisinin mürevvici efkâr~~ olup Va~ington'da münte~ir ceraidin en
mühimmi olan Washington Post gazetesinin bize müzahereti temin
olunmu~tur" diye Ankara'ya ilk olumlu haberi verdi. Bu gazetenin
Genel Yay~n Müdürü Mr. Benett, Muhtar Bey'e ve arkada~lar~na bir
yemek vermi~~ve niye tini de aç~klam~~t~: Washington Post, Türkiye'yi
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savunacakt~. Ermenilerin propagandalar~na kar~~~susmayacakt~. Ermeniler, "iki Cumhuriyetin el s~k~~mas~m ~imdiye kadar engellemi~lerdi". Bundan sonra Amerikan kamuoyunu yan~ltmalar~na izin verilmeyecekti
Mr. Benett, "Ermeniler Amerika'da da Rusya'da da
y~land~r" diyordu. Gazete sözünü tutar. 9 Aral~k 1927 günü "Yeni
Türkiye" ba~l~kl~, çerçeve içinde bir yaz~~yay~nlar. Bu, Amerika'daki
Türk dü~manl~~~~propagandas~na kar~~~ilk dolayl~~cevaplardan biriydi 139 .
Günler geçtikçe Amerika'daki Türk dü~manl~~~~kampanyas~~h~z~n~~
yitirme~e ba~lar. Gerard, sald~r~lar~n~~azalt~r. Yeni Türkiye'ye kar~~~
Amerikan kamuoyunda ilgi do~ar. Muhtar Bey, Amerika'da birinci
ay~n~~tamamlarken der ki: "Has~mlar~m~z~n tahrikatile Amerika'ya
hini muvasalat~m~zda ba~gösteren sakil bir cereyan kesbi sükünet
etmi~~ve hattâ mald~s bir ~ekil almak istidadm~~göstermi~tir... ~imdilik azçok bir buhran~n önüne geçilebilmi~tir. Yoksa vaziyet ~ayan~~
itinad~r". 140 1928 y~l~na girilirken durum, k~saca buydu.
Muhtar Bey, yedi y~l Va~ington'da kald~. Bu y~llar Türk - Amerikan yak~nla~mas~n~n gittikçe dostlu~a dönü~tü~ü y~llar oldu. Atatürk Türkiyesi, bütün dünyada oldu~u gibi, Amerika'da da sayg~nhk kazand~. Amerikan Cumhur Ba~kan~~D. Roosevelt, Türkiye
Cumhuriyetinin onuncu y~ldönümünü anlaml~~bir mesajla kutlad~.
Mesaj~nda, "Bu nispeten k~sa müddet zarf~nda Türk milleti hayat~nda
ve müesseselerinde husule getirdi~i ve derin akisler yapan yenilikler
ve de~i~iklikler sayesinde terakki yoluna büyük bir emniyetle girmi~~
ve bütün dünyan~n dikkat ve hayranl~~~n~~celbetme~e muvaffak olmu~tur." dedi. Arkas~ndan da: "Dünyan~n istikrar, sulh ve terakki
içinde milli hayat süren memleketleri aras~na girme~e ve hakikaten
kendisine yara~an mevkii alma~a muvaffak olan Türkiye'nin Devlet
Reisi Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin bu u~ur ve maksatta sarfetmekte oldu~u kudretli hamleleri Amerikan milleti sempatik bir alâka
ile takip etmektedir" diye ekledilAl. Atatürk de, bir mesajla, Roosevelt'e
ve Amerikan halk~na "en har ve samimi te~ekkürlerini" yollad~.
13° G. S. Smith, "The New Turkey", Washington Post, 9.12.1927, D.B.A. S. Amerika. K. 112: Va~ington B.E.'den Hariciyeye. Yaz~. 9. 12 . 1927, No. 19/7.
140 D.B.A. - S. Amerika. K. 112: Va~ington Büyükelçili~inden Hariciye Velcâ-

letine. Rapor. 27.1 2 . 1927, No. 53/26.
141

mesaj~.
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"Cumhuriyetimiz ... yak~n mazinin biriktirdi~i karanl~klar~~ da~~tmaga muvaffak olmu~tur" dedi. Ve ~unlar~~ekledi:
"Türk Cumhuriyetinin en esasl~~umdelerinden biri olan
yurtta sulh, cihanda sulh gayesi, insaniyetin ve medeniyetin
refah-u terakkisinde en esasl~~âmil olsa gerektir. Buna elimizden geldi~i kadar hizmet etmi~~ve etmekte bulunmu~~olmak
bizim için iftihara medard~r.
"Türkiye'de do~an ink~lap güne~i yükselerek hararetini
ne~rettikçe Türk milletinin kalbi bütün dünyan~n büyük ve
takdire ~ayan eserlerine kar~~~ s~cak bir muhabbetle dolmu~~
bütün terakki umdelerini tamamile benimsemi~tir.
"~~te bu s~cak duyu~~ve benimseyi~ledir ki, Türk milleti,
daha çok evvel ayd~nlanan Müttehidi Amerika milletlerine ve
onlar~n kudretli Reisine kar~~~hadsiz bir sevgi ve cazibe hissetmektedir." 142
Bu kar~~l~kl~~mesajlar anlamhyd~. Onuncu ya~~n~~dolduran Türkiye Cumhuriyeti, Amerika'da sayg~n bir yer tutmu~tu art~k. Türk Amerikan dostlu~u ileri bir düzeye varm~~t~. Atatürk ile D. Roosevelt,
birbirlerini seven ve sayan iki liderdi. Amerika'da Türk dü~manlar~n~n
sesleri art~k iyiden iyiye k~s~lm~~t~. ~ 92o'lerin bunal~m~~geride kalm~~t~. Ahmet Muhtar Bey, bu günleri de gördükten sonra, May~s
1934'te Türkiye'ye döndü ve Kastamonu mebusu olarak Büyük Millet
Meclisine girdi. Üç ay sonra, 3 Temmuz 1934 günü Ankara'da hayata
gözlerini kapad~. Ölümü üzerine Amerikan gazetelerinin kendisini
sayg~yla ancl~klar~~görüldü. Boston Evening Transcri pt gazetesi, "Büyük
Bir Diplomat" ba~l~kl~~yaz~s~nda, "Merhum burada hizmet etti~i
yedi sene zarf~nda beynelmilel münasebetlerin inki~afma ve Amerikal~lar~n yeni Türkiye'ye ve genç Cumhuriyetin karakterine dair esash
ve gerçek malûmat almas~na azaml mesai sarfetmi~ti" diye yazm~~t~~142 . Amerikal~lar~n Türkiye'yi do~ru olarak tan~malar~nda ve
Türk - Amerikan dostlu~unun kurulmas~nda Muhtar Bey'in bir pay~~
vard~, ku~kusuz.

143
143

Ibid. Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin mesaj~.
Ay~n Tarihi, A~ustos, 1934. No. 8, s. 141.; Boston Evening Transcript. 7.7.1934.

TÜRK - AMERIKAN ILI~KILERI

341

Ahmet Muhtar Bey, Amerika'daki Türk dü~manl~~~= köklü
oldu~unu da söylemi~ti. "Bu hasmane cereyan kuvvetli kökenleri olmak itibarile kolay kolay kabili itfa de~ildir" diyordu. Türk - Amerikan dostlu~unun doruk noktas~na ula~t~~~, ya da öyle göründü~ü
dönemlerde bile, dü~manl~k tohumlar~~sürekli besleniyordu. ~lk f~rsatta patlayabilirdi. "Vaziyet ~ayan~~itinad~r" diye ekliyordu Muhtar
Bey.
Bu söyledikleri elli y~l sonra olaylarla do~ruland~. ~~974'ten sonra
Amerika'daki Türk dü~manl~~~= güçlü biçimde yeniden patlak
verdi~i hayretle görüldü. Türkiye'nin K~br~s ç~kartmas~~üzerine,
Amerikan Senatosu Türkiye'ye silah ambargosu uygulamaktan çekinmedi. Türk - Amerikan ili~kileri yeniden bir bunal~m dönemine girdi.
97o'lerin bunal~m~yla gzo'lerin bunal~m~~aras~nda çarp~c~~benzerlikler vard~r. Dün Lozan andla~mas~n~~veto eden Amerikan Senatosu,
bugün Türk - Amerikan savunma i~birli~i anla~mas~n~~kösteklemektedir. Amerikan topra~~, elli y~l içinde yeni Karda~yan'lar, Gerard'Iar
yeti~tirmi~tir. Dün Ermenileri dillerine dolayarak Türkiye'ye sald~ranlar, bugün K~br~s Rumlar~n' bahane ederek Türk dü~manl~~~n' sürdürmektedirler. Dün, Amerikan Hüld~meti Türkiye dostudur, Türk
dü~manl~~~~yapanlar küçük bir az~nl~kt~r, deniyordu. Bugün de ayni
~eyler söyleniyor. Ama o küçük az~nl~k, dün oldu~u gibi bugün de Amerikan Senatosunu etkileyebilmi~tir. Dü~manl~k hep Atlantik ötesinden
gelmi~tir. Türk Kurtulu~~Sava~~~Amerika'ya kar~~~yap~lmam~~t~. Ama
Amerikan Senatörleri o zaman Türkiye'ye sald~rmaktan çekinmemi~lerdi. K~br~s harekat~~da Amerika'ya kar~~~yap~lmam~~t~r. Yine Amerikan Senatörleri elli y~l önceki Gerard'Iar~n, King'lerin izlerinden
yürümektedirler... Dün oldu~u gibi bugün de a~a~~dan alan hep
Türkiye'dir. Tarih aç~s~ndan bak~nca, Türk - Amerikan ili~kileri insam gerçekten dü~ündürmektedir.

Ek. ~~
CALVIN COOLIDGE
PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
TO HIS EXCELLENCY
XIUSTAPHA KEMAL PASHA*
PRESIDENT OF THE TURKISH REPUBLIC.
Great and Good Friend:
I have made choice of Joseph C. Grew, a disting~~ished citizen
of the United States, to reside near the Government of Your Excellency
in the quality of Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of
the United States of America. He is well informed of the relative
interests of the two countries and of the sincere desire of this Government to cultivate to the fullest extent the friendship subsisting between
them. My knowledge of his high character and ability gives me
entire confidence that he will constantly endeavor to advance the
interests and prosperity of both Governments and so render himself
acceptable to Your Excellency.
I therefore request Your Excellency to receive him favourably
and to give full credence to what he shall say on the part of the United
States and to the assurances which I have charged him to convey
to you of the best wishes of this Government for the prosperity of the
Turkish Republic.
May God have Your Excellency in His wise Keeping.
Your Good Friend,
(Signed) CALVIN COOLIDGE
By the President:
(Signed) Frank B. Kellog
Secretary of State.
Washington, May 26, 1927.

D.B.A.
* Atatürk o tarihte Gazi Mustafa Kemal ad~n~~kullan~yordu. Bu güven mektubunda "Gazi" ünvan~n~n bulunmay~~ma Grew'un Ankara'da dikkati çekilmi~ti.
Grew, Ba~kanl~k mühürüyle mühürlü zarf~~açarnayaca~~m, ancak zarf~n üzerine
"Gazi" ünvan~n~~ekleyebilece~ini söylemi~tin Türk D~~i~leri Bakanl~~~~bununla
yetimni~, bu konuyu mesele yapnaam~~t~r. (B.N.~.)
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GAZI MUSTAFA KEMAL
TÜRKIYE REISICUMHURU,
AMERIKA CEMAIHIRI MÜTTEHIDESI REISI
MISTER COOLIDGE CENAPLARINA
Büyük ve Iyi Dost,
Türkiye Cumhuriyeti ile Cemahir-i Müttehide-i Amerika beyninde teyemmünen cayigir olan vifak ve muhadenetin muhafaza ve
takviyesi matlub ve mültezimim bulundu~undan esbak Hariciye Vekili ve Istanbul Mebusu sab~k~~Muhtar Bey'i nezd-i Riyasetpenahilerine Fevkalâde Murahhas ve Büyükelçi s~fatile tayin ve izama karar
verdim.
Mü~arileyhin evsaf ve hasaili ve ~imdiye kadar ibraz eyledi~i
dirayet ve fetanet kendisine tahmil ve tevdi olunan vazifei âliyeyi
itimad-~~Devletlerine mazhar olacak tarzda hüsnü ifa edece~ini zamin
bulunmaktad~r.
Bu ümniye iledir ki Zat~~Riyasetpenahilerinden kendisini hüsnü
kabul buyurmalar~n~~ve gerek kendi nam~ma gerek Türkiye Cumhuriyeti nam~na taraf~ndan vukubulacak bilcümle tebligata ve betahsis
Zat~~Devletleri ile memleketiniz hakk~nda perverde eyledi~im hissiyat-~~
halisane ve dostaneye dair ita eyleycce~i teminata tamamen emniyet
ve itimad edilerek memuriyet-i âliyesinin hüsnü ifas~~emrinde nail-i
mazhariyet buyurulmas~n~~rica cylerim.
Ankara'da bin dokuzyüz yirmi yedi senesi Te~irinievvel aynnun
onuncu günü ita edilmi~tir.
(Imza) GAZ~~M. KEMAL
(Mühür)
(Imza) Hariciye Vekili
Dr. T. Rü~tü

D.B.A. - MeT. 1197

B~LAL N. ~IM~IR

344

(Traduction)
GHAZI MOUSTAPHA KEMAL,
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TURQUE,
A
SON EXCELLENCE MONSIEUR COOLIDGE,
PRESIDENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE.
Grand et Bon Ami,
Anime du desir de maintenir et de resserrer de plus en plus les
relations d'amitie qui existent si heureusement entre la Republique
Turque et les Etats-Unis d'Amerique, J'ai decide d'accrediter aupr6
de Votre Excellence en qualite d'Ambassadeur Extraordinaire et
Plenipotentiaire Ahmed Mouhtar Bey, ancien Ministre des Affaires
Etrang&es et ci-devant depute de Stamboul â la Grande Assemblee
Nationale de Turquie.
Les qualites qui le distinguent ainsi que le talent et l'habilete
dont il a fait preuve en maintes occasions Me sont de sûrs garant du
zle qu'il mettra â s'acquitter de la haute Mission qui lui est confiee,
de mani&e â obtenir la confiance de Votre Excellence.
C'est dans cette conviction que Je prie Votre Excellence de bien
vouloir lui reserver un accueil bienveillant et d'ajouter foi et creance
enti&es â toutes les communications qu'il sera appele â Lui faire en
Mon nom et au nom du Gouvernement de la Republique Turque
surtout lorsqu'il Vous exprimera, Grand et Bon Ami, les voeux que
Je forme pour le bonheur personnel de Votre Excellence et la prosperite
des Etats-Unis.
Fait â. Angora le dix octobre mille neuf cent vingt sept.
GHAZI M. KEMAL
Par le President de la Republique
Le Ministre des Affaires Etrang&es
Docteur Tevfik Rouschdy
Pour traduction certifie conforme
Le Ministre Plenipotentiaire
Directeur General du Protocole.
D.B.A.

TÜRK - AMERIKAN ILI~KILERI

345

Ek. 3
AMERIKA BIRLE~IK DEVLETLERI BÜYÜKELÇISI MR.
GREW'UN GÜVEN MEKTUBUNU CUMHURBA~KANI
GAZI MUSTAFA KEMAL'E SUNARKEN OKUDU~U
SÖYLEV'IN ÇEVIRISI.
Ankara, ~~2.X. I 927
Amerika Cemahiri Müttehidesi Reisi taraf~ndan Zat~~Devletleri
nezdine Büyükelçi ve Fevkalade Murahhas olarak tayinimi mü~ir
itimatnameyi arz ve takdim ile kesbi ~eref eylerim.
Diplomasinin vazife ve meziyeti milletler aras~ndaki itimad~n ve
itilaf-~~mütekabilin sahih bir vukuf ile ve hay~rhahane tefsir suretile
mütemadiyen inki~af~na çal~~makt~ r. Diplomasinin bu tarz~~telâkkisini
burada zikirden maksad yaln~z Amiral Bristaün. Türkiye'deki sekiz
senelik memuriyeti esnas~ nda daima istihsaline çal~~m~~~oldu~u gayeyi
ifade olmay~p bilhassa Zat~~Ali-i Riyasetpenahileri nezdine Cemahiri
Müttehidenin birinci Büyük Elçisini tayin etmi~~olan Amerika Reisicumhurunun efkarl~-la ve bana tevdi olunan vazifenin ifas~ nda ~ahsi
ümitlerime de makes te~kil etti~ini arz eylemektir.
Reisicumhur Hazretleri; yüksek iradeniz alt~nda yeni Türkiye'nin vileude getirdi~i eser, Amerika'da büyük bir alâka uyand~rm~~~ve
bu alaka Cemahiri Müttehide ile Türkiye aras~ndaki münâsebatta,
hali haz~rda oldu~u gibi atiyen dahi mühim bir âmil olma~~~vaad
etmekte bulunmu~ tur. Birçok ümitler ve müstesna manalar ifade
eden bir devrede Cemahiri Müttehideyi Türkiye'de temsile davet
edilmi~~bulunmakl~~~m~~bir ~eref-i mahsus ad ve Türkiye ve ricali
müdiresi ile tecdid ve tevsii münasebat~~büyük bir memnuniyetle
derpi~~eylemekteyim.
Zat~~Devletlerinin her zaman mazhar-~~emniyet ve itimad~~olaca~~m~~ve Türkiye Hükümeti Cumhuriyesinin dahi naili müzahereti
olma~a imkân bulaca~~m~~ümid eyler, gerek ~ahs-~~Devletlerinin ve
gerek Türkiye Cumhuriyeti ile ahalisinin saadeti hali hakk~ndaki
Cemahiri Müttehide Reisinin temenniyat~~ ~ahsiye ve mahsusas~n~~
Zat~~Devletlerine arz ve iblâ~~etmekle müftehirim.
Ayt71 Tarihi, Te~ rinievvel 1927, No. 43, S. 2593 - 2594
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Ek. 4
CUMHURBA~KANI GAZ/ MUSTAFA KEMAL'IN AMERIKA
B~RLE~ /K DEVLETLERI BÜYÜKELOSI
MR. GREW'UN SCoYLEV~NE CEVABI.
Ankara, I2.X.I92 7
Büyük Elçi Hazretleri,
Amerika Cemahiri Müttehidesi Reisi Hazretlerinin Zat~~Alinizi
nezdime Büyükelçi ve Fevkalade Murahhas olarak tayin buyurduklar~n~~mü~ir itimatnameyi elinizden büyük bir memnuniyetle al~yorum.
Birçok ümitler ve müstesna manalar ifade eden bu devrede
Cemahiri Müttehide Reisi Hazretlerinin sizi nezdime ilk Büyükelçi
ve Fevkalâde Murahhas tayinindeki itinai mahsusu da dikkatle ve
meserretle kaydederim. Yeni Türkiye'nin terakki ve teceddüt yolundaki mesaisi münasebetile ~ahs~m ve memleketim hakk~ ndaki sözleriniz de beni ayr~ ca mütehassis etti.
Bugünkü diplomasinin gayesi ve bu itibarla ehemmiyeti mahsusas~~hakk~ nda beyan buyurulan ve Amerika Cemahiri Müttehidesi
Reisicumhuru Hazretlerinin efkâr ve fiyat~na makes olan tarz~~telâkkiye tamamile i~ tirak eder ve pek yerinde olarak yad buyurulan
Amiral Bristol Hazretlerinin mesaii me~küresinin k~ymettar faaliyetinizle mes'ud inki~ afata mazhar olaca~~n~~kuvvetle ümid ederim.
Bu vadide masruf olacak kâffei mesainiz nezdimde makrunu müzaheret olaca~~~gibi Hükümeti Cumhuriyenin de müessir yard~mlar~na
mazhar olaca~~n~zdan emin olabilirsiniz.
Cemahiri Müttehide Reisi Hazretlerinin ve Amerikan milletinin
saadeti hali hakk~ ndaki temenniyat~m~~kendilerine iblâ~~ve irsal etmenizi rica ve Zat~~Alilerine beyan~~ ho~amedi eylerim.
Ay~n Tarihi, Te~ rinievvel 1927, No. 43, S. 3594
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Ek. 5
TÜRKIYE'NIN VA~INGTON BÜYÜKELÇISI
AHMET MUHTAR BEY'IN GÜVEN MEKTUBUNU
AMERIKA CUMHURBA~KANI MR. COOLIDGE'E
SUNARKEN OKUDU~U SÖYLEV*.
Va~ ington, 5.XII.1927
Reis Hazretleri,
Türkiye Cumhuriyeti Reisinin ~ahs~m~~nezdi Alilerine Büyük
Elçi ve Fevkalade Murahhas tayin etti~ini mutazamm~ n olan mekâtibini Zat~~Alilerine takdim etmekle kesbi ~eref ederim.
Genç Türkiye Reisicumhurunun Büyük Amerika Cumhuriyetinin mümtaz Reisi nezdinde kendisini temsil için ~ahs~m~~ intihap
etmekle beraber asri siyasi umdeleri dairesinde Hükümeteyn beynindeki münasebat~~tecdid ve tevsik ve tarsin etmek için bütün kudretimi sarfa beni memur etmi~~olmas~~ mucibi mahzuziyet ve mesudiyetim olmaktad~r. I~bu asri siyasetin vazifesi mevcut men.afiin hakiki
bir takdir ve musib bir teykin dairesinde temini mukarenetle beraber
mütekabil hürmet ve samimiyetin en esas birer âmil te~kil edece~i bir
muhadenet zemini aramak, bulmak ve tesis etmektir.
Bu umdelerden ilham alarak bütün sâyim bana tevdi edilmi~~olan
vazifeyi kemali ciddiyetle ve hiçbir an yorulmayacak bir gayretle ifa
etme~e masruf olacakt~ r. Bu vazifemde Zat~~Alilerinin itimad~ndan
ve gerek Zat~~Alilerinin gerek Cemahiri Müttehide Hükümetinin
ibraz buyuracaklar~~ k~ ymettar muavenetten emin olabilmek hususunda perverde etti~im ümidi kavi bana kuvvet bah~etmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Reisinin gerek Zat~~Alilerinin ~ahsi saadetleri gerek Cemahiri Müttehidenin refah ve saadeti için besledi~i temenniyat~ n sad~k bir tercüman~~olmakla kesbi fahr ederim.
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Ek. 6
TEXT OF THE REMARKS OF MR CALVIN COOLIDGE,
THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES,
TO MR AHMET MUHTAR BEY,
TURKISH AMBASSADOR IN WASHINGTON.
December 5, 1927
Mr. Ambassador it is a great pleasure to receive at your hands
the letters whereby the President of the Turkish Republic accredits
you in the quality of his Ambassador near the Government of the
United States.
I am mindful of the special significance of your rnission as the
first Ambassador of the Turkish Republic in Washington and I am
confident that as a result of your efforts the ideals and achievements
of modern Turkey will become even better known that at present
and more widely understood. In welcoming you therefore I do so
with the conviction that the relations between the United States and
Turkey will develop and be consolidated on a basis of mutual knowledge and appreciation.
You may be assured Mr. Ambassador that you enjoy the confidence of this Government and that in the carrying out of the high
mission with which you have been entrusted you will receive at all
times the hearty co-operation of its officials.
I hope that your sejourn at this Capital may be agreeable to you
personally.
I shall be glad if you will convey to the President of the Turkish
Republic the expression of my sincere appreciation of his good wishes
for the United States and for myself personally as well as my own
wishes for his happiness and for the continued prosperity of the
Turkish Republic.

D.B.A. - MOT. 1197
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Ek. 7
VAS~ NGTON BÜYÜKELÇISI AHMET MUHTAR BEY'DEN
HARICIYE VEKALET~NE RAPOR.
27 Kânunuevvel 1927
No. 53/26
Melfuf: 8*
Harbi Umumiden sonra istiklâlini gaip etmesine ramak kalm~~ ken kendisinden daha çok muazzam hiçbir Devlete nasip olmayan
bir bid'at ve kudretle basübadelmevt s~rr~ na eren ve ondan sonra
her dem enzar~~cihan~~celbedecek ~ekilde ink~ lâbatile hariçte hiçbir
taraftan umulmad~ k yüksek ve engin gayelere do~ru yürüyen bir
millet ve Hükümetin bütün bu azim hâdisat zarf~nda senelerden beri
ilk gönderdi~i heyeti sefareti~~~bu memlekette ne büyük bir merak ile
kar~~lanaca~~~pek kolayl~ kla tahmin olunabilir. Bu derece eser-i hayat
gösteren o milletin rehgüzâr~~icraat~nda daima heyecan uyand~rmas~~
ve dostu kadar dü~ manlar peyda etmesi de pek tabiidir.
~~te Amerika topra~~na bu ~erait dairesinde, ~erareli bir hava
içersinde ayak bast~ k. Bahusus ki ba~ l~ca bir hasm~m~z vaziyetini alan
Hükümet-i Müttehidenin esbak Berlin Sefiri Mister Gerard'~n hemen
muvasalat~m~zdan birkaç gün evvel gerek Türkiye'ye gerek âcizlerine
kar~~~gazetelerde tannân bir tak~m beyanat-~~garazkâranede bulunmas~~enzar~~hemen an~ nda bize tevcih etmi~~oluyordu. Râkib oldu~umuz vapur New York'a ak~amleyin karanl~kta vas~ l oldu. Gemi
liman aç~~~nda henüz demir atma~a ba~lam~~t~~ki gazeteler heyetimizin ~ehirde nas~l bir hay-u-huy uyand~rd~~~n~~bize ö~retti. Bu ne~riyatta Türkiye Hükümeti 1921 senesinde otuz bin Ermeniyi üldürmekle ve bendeniz de bu k~ talden mes'ul olmakla itham olunuyorduk.
Vücudumuzun Amerika'ya bir hareket mahiyetinde oldu~u ilâveten
serdediliyordu. Ceraid-i mezld~reye göz gezdirirken Ba~~ ehbender Bey
bir tak~ m memurin-i mahalliye ile istikbalimize geldi.
Heyetimizi bir güna muamele için bekletmeksizin e~yam~zla
beraber derhal bir istimbota erkâb ettiler. Cenah~m~zda ve arkam~zda
* Raporun ekleri buraya almmad~. B.N.~.
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di~er birkaç merakib-i bahriyye beraber geliyordu. Bize refakat eden
memur arzu etti~imiz takdirde Va~ ington'a hareket etmemizin protokol muktezas~ndan bulundu~unu ve trenin haz~r oldu~unu nâzikane
bir lisanla ifade etti. Bittabi kabul ettim. Iskeleye vürudumuzda etraf~m~z~n kordon alt~na al~nd~~~~mahsüs etti. Orada muntaz~r bulunan
otomobillere hemen atlad~ k. Z~rhl~~ve mitralyözlü motosikletlere râkib
ve dört taraf~m~z~~muhât uzun bir polis kafilesi bizimle beraber harekete geldi. Caddelerde bu merakib ~sl~klarile hep birden kopard~klar~~
bir vaveylâ içinde istasyona do~ru ko~uyorduk. Rehgüzar~m~za müsadif bütün tramvaylar, otomobiller, arabalar bize yol vermekle mükellef
idiler. Otomobilimizi, vaktile Ingiltere veliahum ta~~yan ~öför y~ld~r~ m sür'atile idare ediyordu. Istasyonda yine kesif bir kordon içinde,
etraf~m~z bütün sivil memurlarla muhât olarak trene bindik. Bu ge~tügüzar esnas~nda fotografç~lar her taraftan magnezyumlar tutu~turuyorlar, istasyon adeta yan~yordu. Va~ ington'a kadar refakatimizde
bulunan ayni memur bu istikbalin yaln~z rüesa-i hükümete yap~ld~~~n~~izah ediyordu. Hakikat ~u merkezdedir ki Gerard'~n beyanat~~ve
gazetelerin bu beyanat etrafindaki ne~riyat~~ile ba~ta Ermeniler oldu~u
halde bir k~s~m halk~n galeyana gelerek bir nümayi~te bulunmas~~
ihtimalini derpi~~eden Amerika Hükümeti mü~ kül bir vaziyete dü~memek üzere bir tak~m tedabir-i fevkalâde ittihaz ve bunlara bir
tarz-~~cemilekâranede fevkalâde bir istikbal manzaras~~bah~etmi~ti.
Bu telâ~~~mucip avamil meyan~nda en bariz bir ~ekil alan Gerard'~n hücumlar~ na gelince, evvelâ bunlara mukaddeme te~kil eden baz~~
günü faaliyetlerden bahsetmek münâsip olur. ~öyle ki, daha Hükümet-i
Müttehideye tarafim~zdan bir sefir izam~~ve memuriyet-i mezkûreye
bendenizin tayini haberi üzerine bir k~s~m Ermeniler hemen harekete
geçmi~lerdi. Memleketimizdeki ~rkda~lar~~ taraf~ndan idare olunduklar~~
Amerikal~~memurini aidesince iddia olunan anas~r-~~merkumenin* birçok
~ ehirlerde mitingler akdettiklerine muttali oldum. Bu meyanda vaktile
Osmanl~~Seferetinde müstahdem olup bilâhara vazifesine hitam verilen
ve bu yüzden bize has~ m kesilen ve Amerikal~~zengince bir kad~nla
teehhülü dolay~sile hal ve vakti ifa-i tahrikata müsait bulunan ve
bilhassa ~ngilizler taraf~ndan istihdam k~l~nan Karda~yan nam ~ahs~n
eser-i te~ ebbüsü olarak New York'ta birkaç bin samiiden ve be~~alt~~
hatipten mürekkep bir içtima akt edilmi~ tir. Bu içtimada üç dolar
* Sat~rlar raporun asl~nda çizilmi~tir. (B.N.S.)
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duhuliye al~nmak suretile yine aleyhimize istimal edilmek üzere
bir hayli para cem' edilmi~tir. Nât~ ka-perdâzlar meyan~nda Gerard
ile Ayandan. King söz söylemi~lerdir. King Türkleri ittihama âgaz
ederek Ayanda kendisine muar~z baz~~rüfekasnun memleketimizde
birçok ~slahat ve teceddüdat vukubuldu~u ve art~k eski hasmane hissiyatan manas~~kalmad~~~~sadedindeki ifadat~na kar~~, bizzat tetkik ifas~~
için Türkiye'ye gitti~ini ve mü~ahedat-~~mahalliyesinin memleketimizde hiçbir ~eyin de~i~medi~i merkezinde bulundu~unu, bu suretle Ermenistan'~n adem-i te~ kili hasebile bu biçare milletin yine Türklerin
yed-i kahr~nda kald~~~n~~ifade etmi~ tir. Gerard dahi bu sahada idare-i
kelâm eylemi~ tir. Mumaileyh bilâhare mahut beyanatile büsbütün
nazar-~~dikkati celbetti~inden ~ahsiyeti ve hayat~~hakk~nda baz~~malûmat ita etmek lâz~md~ r. New York'un ileri gelen muhâmisinden ve
muhalif Demokrat partisi rüesas~ndan olup Hükümeti daima izaç
etmek isteyen atakl~~~yla maruf bu adam~n Ermeni te~kilât~~taraf~ndan
sat~n al~nm~~~oldu~u tahakkuk ediyor.
Kendisi harp esnas~nda Almanya'ya kinile Hükûmat-~~Müttehidede hissiyat-~~vatanperveraneyi bir hayli ok~am~~~ve efkân umumiyede bu suretle oldukça mühim bir mevki ihraz etmi~tir.
Hakiki bir hezeyandan ibaret olan bu beyanat da delâlet ediyor
ki mumaileyh memleketimiz ahvalinden tamamen bihaberdir. Harimi vicdan~nda bize kar~~~ne bir hissi muhabbet ne de bir husumet
duymad~~~n~~ â~ in.alan beyan ediyorlar. Tesadüfün kar~~m~za ânzi bir
dü~man olarak ç~kard~~~~ bu ~arlatan~ n ayni zamanda Anglo-Saxon ~rk~ndan
olmakla ingilizlere fevkalâcle mütemayil bulundu~u ve Almanya'da Y'ai memuriyet etti~i esnada Büyük Britanya Hükmetinclen ni~anla taltif edildi~i ve
Hilkrneti mü~arünileyha lehine memleketini harbe sevk etmek hususunda bir hayli
hizmeti sebkeyledi:gli burada erbab-~~vukufun lisan~ndad~r. Amerika'da mütemekkin olup Protestanlar indinde Hristiyanl~klan dolay~sile haiz-i
itibar ve paraca nail-i mazhariyet olan baz~~Ermenileri istihbarat-~~
âciziye nazaran bize kar~~~Ingilizlerin sevk ve himaye ettikleri ve anas~r-~~
mezUrenin burada aleyhimizdeki tahrikât~nda Ingiliz propaganda bürosunca
nakden dahi mazhar-~~muavenet olduklar~~ nazar~~itibara alnursa Gerard'~n
ne gibi irtibat ve ihtilâtlar dolay~sile bize musallat oldu~u taayyün
eder. Mumaileyhin tecavüzat~~5/2, 7/3, 11/4 numrolu ve ~ , 3, 5
Kânunuevvel 1927 tarihli telgraflarla arz ve izah ve bu babtaki ne~fiyat~~muhtevi gazete maktualan leffen takdim lul~nd~~~~cihetle i~bu
rapora ayni mealde ~tnâb-~~kelâma lüzum görmüyorum. Ancak Hü-
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kûmetin kendi aleyhine müteveccih bir muhalif oyunu gibi addedip
hiçbir suretle do~rudan do~ruya ~ayan~~mukabele görmedi~i tecavüzat-~~mezk~ireye kar~~~adeta bizimle te~rik-i menfaat mecburiyetinde
kalarak taraftar~~gazeteleri Ermenistan diye bir Hükümet mevcut olmad~~~n~~
ve Hükamat-~~Müttehidenin bu namda bir milleti himaye ve ihya etmek niyetinde bulunmad~~~n~~ izaha sevk etmesi bizi ne kadar ho~nud edecek
mahiyette gayri muntazar bir cemile ise Ermenilere de ba~l~ca medan
ümid ve teselliyetleri olan bir hulyay~~tarumar eden son bir ac~~darbe
mesabesinde bulundu~unu tekrar tezkâr eylemekten men-i nefs edemeyece~im. Ânifülbeyan ittihamat etrafinda Hariciye Nezaretile
vukubulan temaslanm~zdan Nezaret-i mü~arünileyha, matbuat burada
tamamen serbest bulunmakla hiçbir murakabe icras~~kabil olmad~~~n~~
ve kendi taraflar~ndan tecavüzat-~~maruzaya kar~~~bir tedbir ittihaz~~
ise münaka~aya bahane arayan has~m taraf~n ekme~ine ya~~sürmek
kabilinden olaca~~n~~muhik ve dürüst bir tarzda ifade eylemi~tir.
Izahat-~~mezkûre esnas~nda, bu defa Büyükelçili~e hücum olundu~u
gibi Istanbul'daki Amerika Sefareti için tahsisat talebi henganunda
da Mecliste Hükümetin bir f~rtmaya maruz kalaca~~~beyan ve bilmünasebe di~er ecnebi memleketlerin bu gibi ~edid savletlere çok defa
u~rad~klar~, nitekim geçen sene gazetelerde Fransa'ya reva görülmedik muamele-i tezyifkârane b~rak~lmad~~~, bundan sarf-~~nazar
Hariciye Nezaretinin hemen her vesile ile bir tûfan-1 hakaret alt~nda
kald~~~~ve meseld Suriye'deki Frans~z sui idaresine Amerika'n~n ldkayd kalA~~ndan dolay~~Suriyeliler taraf~ndan ya~d~r~lan yüzlerce telgraflar görülse
buna nas~l tahammül edildi~ine hayret olunaca~~~ ilave edilmi~tir.
Samimi bir musahabe ~eklinde cereyan eden bu mükâlemelerde
Büyükelçili~e terettüp eden hatt~~hareket tekerrürü muhtemel bulunan
tecavüzata ald~rmay~p uzun müddet gaybubiyetimiz zarf~nda Amerika'da
aleyhimizde i~jal edilen efklin umumiyeyi suret-i daimede tenvir etmek, gazetelere bu sahada mebzulen malümat vermek ve bütün heyet-i sefaretfe
münasebata itina olunmak, bilhassa alt~~aydan beri Gazi Pa~a Hazretlerile
memleketimiz lehine ~~yanma~a ba~lay~p müstaidd-i inki~af bir mahiyet alan
aldkay~~tgyid eylemek ve bu hususta ~imdiye kadar baz~~dostlar~m~z taraf~ndan
sebk eden himmeti badema bihakk~n kendimize intikal ettirerek buna daha
revnakdar bir ~ekil vermek oldu~u dermeyan ve bu sahada elbette Hükümetin
müzaheretine nail olaca~~m~z ihsas
Mehafil-i resmiye haricinde ise Sefareti ziyaret eden edene idi
ki bu ziyaretlerin hala ard~~al~namam~~t~r. Zairlerin bir k~sm~~mühimmi
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bidayette gazeteciler oldu. Mumaileyhime memleketimiz hakk~nda
mak~ mat vermekle iktifa edip Gerard'la münaka~ay~~celbedecek herhangi ~ ekilde söz söylemekten tevakki ettim. Gayr-i kabil-i içtinab
bu mülâkatlar~~takiben gazeteler âcizleri ile heyet-i sefarete ait bendler
ve resimlerle inti~ar etme~e ve Va~ington'da bir iki günde herkes
bizimle me~gul olma~a ba~lad~. Ne~riyat-~~vak~adan baz~lar~n~~bir fikir
peydas~~ z~mn~nda bu rapor merbutat~~aras~nda takdim ediyorum.
Mütaleas~ndan müsteban olaca~~~veçhile bu bendlerin birço~u bitaraf
ve baz~lar~~da Gerard'a kar~~~muâhezekâr bir tarzda kaleme al~nm~~t~r ki as~l Amerika efkâr~~umumiyesini bu tavr~n gösterdi~i temin
olunmaktad~r. ~u veya bu tarzda giyindi~im ve saire hakk~nda hurde
ve hususi tafsilât~~ havi ve adeta seri bir tak~m notlardan mürekkep
bu maktualar Amerika matbuat~n~ n uslübunu da irae eder. Aradan
biraz zaman mürurundan sonra ba~l~ca muarife peyda etti~imiz
gazete Hükümet firkas~n~ n mürevvici efkâr~~"Washington Post" oldu.
Ceride-i mezburenin siyasetini idare eden ve burada iktidar ve istikameti tabiile maruf olan Mister "Benett" nam~ndaki zat otele bir muhabir kad~n göndererek bir mülâkat ifa ettirdikten sonra bilvas~ta
hakk~m~zda pek dostane hissiyat izhar ve bilcümle heyeti sefareti
yeme~e davet etmi~tir. Amerikal~~bir iki maruf muhabirin de hassaten
davetli bulundu~u bu taam esnas~nda gerek Mister Benett gerek
rüfekas~~Ermenilerle etraf~ndaki cühelân~n iki karde~~Cumhuriyeti
~imdiye kadar yekdi~erinin hareretle elini s~ kmaktan menettiklerini
ve badema bunlar~ n tahrikât ve tezviratma kar~~~cidal açarak Amerika
efkâr~~umumiyesini taglit etmelerine müsaade etmeyeceklerini ve
gazetelerinin Türk menafiini s~ yanete daima amade oldu~unu hakiki
ve samimi bir muhaleset ile ifade eylediler. Bu babda 19/7 numrolu
ve 9 Kânunuevvel 1927 tarihli tahriratla da arz~~malûmat etmi~tim.
Mister Benett ondan sonra da Sefarete muhabir göndermekte bulunmu~ tur. Bu suretle memleketimiz ahvali içtimaiye, iktisadiye, siyasiye
ve nisaiyesi hakk~nda ald~rmakta oldu~u malûmat~~gerek gazetesine
gerek alâkadar oldu~u sair ceride ve mecmualarda ne~rettirecektir.
Mister Benett'in etrafindaki gazetecilerden maada Stfarete ayni
meslekte bir hayli ba~ ka kimseler de peyderpey müracaat ediyor.
Bu mesele mühim ve suret-i mahsusada muhtac~~ihtimam oldu~u
cihetle bu babda di~er bir raporda ayr~ca arz-~~malûmat edece~im.
Matbuatla beraber bize alâka gösteren sair ~ahsiyetler mevcuttur
ki bunlar~ n ekserisi memleketimizi vaktile ziyaret edip müsait intibaBell~ten C. XLI, 23
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larla avdet eden zevatt~r. Birçoklar~~nafi'imize hizmet etmekte ve
Sefareti Türkiyeye ait buradaki ahvalden suret-i müfidede haberdar
etmektedirler. Bu meyanda Amiral Long ile Amiral Chester'den bir
nebze bahsetmek müfid olur. Mü~arileyhim tan~d~klar~~erkan~~memleketi lehimize imaleye ve ayanda Muahedenin tasdikini teshile çal~~~yorlar. Amiral Chester Hükümete muhalif partiden olup hizbinde
en mühim rolü ifa eden ve arkas~ndan k~rk elli Ayan azas~n~~sürükleyecek kudrette olan bir zat~n memleketimize kar~~~ harrhahl~~~n~~
temine sarfi himmet etmekte oldu~unu ve neticeyi bize bildirece~ini mükerreren söyledi. Di~er taraftan baz~~madamlar da Sefaretin erkan-~~memleket ve eshab-~~nüfuz ile münasebat~n~~temin hususunda hayli cehd eyliyorlar. Istitraten ~u ciheti ilave etmek laz~md~r
ki bura hayat~nda hemen bütün zemini i~gal eden bilhassa mesen
kadmlar~d~r. Kendileri ziyadesile haiz-i nüfuz ve tesirdirler. Baz~lar~~
bize kar~~~o kadar tehalük göstermektedirler ki kendilerinin bu tehalükünü Hükümetçe te~vik veya tavzif edilmi~~olduklar~ndan ba~ka bir
manaya atfedemiyorum. Geçen sene Ankara'da, hayat~m~zda bir hayli
görünmü~~ve uzun boyuyla nazar~~dikkati celbetmi~~olan Miss Mc
Lenan bu zümredendir. Mumaileyha hemen muvasalat~m~z~~müteakip
heyeti sefareti büyük bir çaya davet ve ondan sonra da bir iki defa
iade-i ziyaret ettikten sonra acizlerini memleketin ba~l~ca âyan ve
erkânile tan~~t~rmak üzere hanesinde dineler tertibine ba~lam~~t~r.
Kezalik, vaktile Ankara'da Hükümat-~~Müttehidenin mümessili iken
bilâhara Iran'a nakl-i memuriyet edip orada bir suret-i feciada katlolunan Mister Imbrie'nin zevcesi Mrs Imbrie bu tarzda bir vazife
deruhte etmi~~gibidir. Kendisi bir taraftan heyeti sefareti ve bilhassa
müste~ar bey ve refikas~n~~birçok cemiyat~~hayriyeye ve maruf kad~n
simalarile temasa getiriyor, di~er taraftan bizi ist~tlaatile daima tenvir
ediyor. Gerard Muahedenin ademi tastiki için bir tak~m te~ebbüsatta
bulundu~u s~rada aleyhimize te~vik etmek istedi~i ~ahsiyetler meyarunda fe~ninizm rüesas~ndan me~hur Mrs Pincha'ya mektupla müracaat etmi~~ve mumaileyha, Mrs Imbrie'nin himmet ve tesiri ile mektubu y~rt~p atm~~t~r. Mrs Imbrie'nin ifadat~na nazaran Muahedenin
tasdikinden Hükümet ümitvar bulundu~undan ~ubat ay~na do~ru
meseleyi Ayanda mevkii müzâkereye vazettirmesi pek muhtemeldir.
Mamafih bu husus daha tahakkuk etmi~~de~ildir.
I~te bu ve emsali himmetler sayesinde has~mlar~m~z~n tahrikâtile
Amerika'ya hini muvasat~m~zda ba~gösteren sakil bir cereyan kesb-i
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sükûnet etmi~~ve hatta mâkûs bir ~ekil almak istidad~n~~göstermi~tir.
Hattâ Almanya maslahatgüzar~n~ n istihbaratma nazaran Schmidt
Reisicumhur intihab olundu~u takdirde Hariciye Nezaretine tayin
ve intihab~~emelini besleyen Gerard bize son hücumlar~ndan sonra
tahaddüs eden vaziyet neticesi olarak emel ve ümidine veda edecek
kadar kötü bir mevkide kalm~~t~r. ~u kadar ki salifülarz hasmane
cereyan kuvvetli kökleri bulunmak itibarile kolay kolay kabili itfa
de~ildir. El alt~ndan muttas~l tenmiye edilmek itibarile daima müstaid-i in~ial ve dü~manlar~= her vakit müsterkib-i f~rsatt~r. ~imdilik
azçok bir buhrarun önüne geçilebilmi~ tir. Yoksa vaziyet ~ayan-~~
itinad~r. Bahusus ki vesait-i haz~ram~zla ~imdiye kadar yegane yapabildi~imiz ~ey rehgüzar~m~za ç~kan müsait f~rsatlara itina etmekten
ibaret kalm~~t~r. Bunlar~~bir taraftan hüsnü idare etmek di~er taraftan
zati te~ebbüsümüzle faaliyete geçip kendimize müsait canl~~bir uzviyet
vücude getirmek bir zaruret-i mübreme halini alm~~t~ r. Zaten havas~~
z~d ve heyecanl~~cereyanlarla me~bu olan bu memlekette Sefaretin bir
kö~eye çekilerek bir ~ahid s~fatile sadece hadisat~~seyir ve takip etmesine imkân
_yoktur. Bu hatt~~hareketi biz ihtiyar etsek tav~r ve me~replerile Amerikal~lar
buna imkân b~rakm~yorlar. Me~er ki kendi kendine bize eri~en bütün te~ebbüsleri
yüzüstüne b~rak~p bombo~~bir zemin üzerinde, has~m mehafilde bu defa huzurumuzla uyand~rd~~~m~z ve azçok mukabil cereyanlarla igzâb etti~imiz bu~z
ve adavetlerin i~tialine ve türlü türlü ihtilâslarla kesbi ~iddet ve tevsi etmesine
meydan verelim. I~i istemeyerek bu vadiye sevketmek pek yaz~k olur.
Bahusus maa~~ ükran fark ediyorum ki Amerika kitle-i azimesinin
bize mün.aferetten ziyade hüsnü temayülü vard~ r, zira istiklâl mücadelât~ndan beri Devletimizin mesai ve icraat~~buradaki vicdan-~~enâmda
amik bir tesir b~rakm~~t~ r. Ancak sahibi selâhiyet ve bilhakkm alâkadar kimseler taraf~ndan ne~vünemas~na himmet ol~mmad~~~~
' içindir
ki tesir-i mezkûr nâim ve sâmit kalm~~t~r. Vaziyat-i maruzan~n uzaktan
bu sat~ rlarla aksettirilebilecek resmi, belki silik bir manzaradan ibarettir. Ancak yukar~dan beri bast etti~im mü~ahedat ve vekayi de
azçok gösterir ki Sefarete terettüp eden vazife zemin ve zaman~n
müsaidat~ndan bilistifade manialar~~k~rarak burada bir hava-i muhaleset uyand~rmakt~ r. Bu gayeye vusul için memleketimiz heyeti
sefaretçe kuvvetli bir tarzda temsil ve propaganda hususat~na itina
gibi lâz~mgelen vesait-i fevkalâde ile Büyükelçili~in teçhizi de himmet-i
celilelerine mütevaldaft~r. Ihtiyacat-~~mezbureyi ayr~ca bir rapor ile
telhis edece~im.
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Amerika gibi servet ve azameti bütün cihan~n metamah nazar
olan koca bir memleketin memleketimize teveccüh etmesindeki iktisadi
fevaidi zikre bile hacet görmem. Bahusus ki bu sermaye siyasi gayelerden münezzehtir. Ancak sermaye-i mezkûrun bize initâf~m temin
edecek bura mehafil ve matbuat~n~n ikinci bir istidad~na dahi i~aret
etmek isterim ki o da vüs'at ve kudreti ile cihan~n her kö~esini tutmu~~
olan ve memleketimiz için hiçbir hay~ rl~~rol oynamayan ingilizce ne~riyat~n bir k~sm-~~mühimmine münhas~ran kar~~~durabilmek ve ~imdiye kadar bu sadaha vukubulan daima muz~r tezahürata mukabil
bir muvazene tesis etmek hususundaki kabiliyetidir. Amerika âlem
ve matbuat~na at~lacak bir damlan~n derhal koca bir denize ink~lâb
edece~i taraf-~~samilerinden dahi pek kolayl~ kla tahmin olunabilir
Efendim Hazretleri.
2 7 Kânunuevvel 1927

Va~ington Büyük Elçisi
(imza) AHMET MUHTAR

D.B.A. - S. Amerika. K. 1
Not.: Raporun alt~na D~~i~leri Bakanl~~~nda "Ba~vekil Pa~a Hazretlerine takdimi" diye not dü~ülmü~ tür. (B.N.~.)

