Çeviri ler :

TÜRKIYE AÇISINDAN TRUMAN DOKTRINI VE STAL~N
D~PLOMAS~S~N~N HATALARI
AL~~RAS~ZADE ~AMILO~LU
Rusçadan çeviren: MUH~BB~~AHMEDOV
Truman doktrininin beyan edili~inde, direkt neden Yunanistan'daki
olaylar ve Türkiye ile ilgili durum olmu~tursa da, Sovyetler Birli~i'nde söz
konusu doktrin gerek Yunanistan, gerekse de Türkiye aç~s~ndan özel bir
ara~t~rmaya tabi tutulmam~~t~ r. Oysa Truman doktrini ABD ile Türkiye
aras~ ndaki ili~kilerin geli~ mesinde önemli bir etken olarak sava~~sonras~~
dönemde Türkiye'nin dünyadaki yeri ve tercihini belirlemi~, ayr~ca do~al
olarak Sovyet-Türkiye ikili ili~ kilerini yo~un ~ekilde etkilemi~tir. Asl~ nda
Türkiye'nin yapt~~~~tercih bir dereceye kadar Sovyetler Birli~i'nin tutumundan, I.V. Stalin'in yanl~~~ d~~~politika kavray~~~ ndan kaynaklanmaktayd~.
1947y~l~ , 21 ~ubat günü Washington'daki ~ngiltere Büyükelçili~i, Yunanistan ve Türkiye'de ortaya ç~ kan durum üzerine iki önemli notay~~ iletmesi için büyükelçi Lord Inverchapel'in ABD D~~i~ler Bakan~~ G.Marshall
ile bir araya gelmek istedi~ine dair ba~vuruda bulundu. G.Marshall'in D~~i~ler bakan~~ s~ fat~ yla ilk konu~mas~ n~~ yapmak için Princeton üniversitesine
(New Jersey) gitmi~~olmas~~ yüzünden yard~ mc~s~~ D.Acheson, derhal çal~~malan ba~ latmak için büyükelçili~e söz konusu notalann kopyalann~ n
ABD d~~~i~ lerine iletmesini önerdi. Kopyalan ABD D~~~ i~ler Bakanl~~~~Orta Do~u Bölümü Ba~kan~~ Loy Handerson kabul etti ve kendisinin elemanlar~~ konu üzerine muht~ ra haz~ rlamak için faaliyete geçtiler. 24 ~ubatta ~ngiltere'nin notalann~ n G.Marshall'a resmen sunulmas~ ndan daha
önce muht~ ra art~k haz~ rlanm~~~bulunuyordu.
~ ngiltere hükümeti söz konusu notalarda kendi zorluklar~~ yüzünden ~~
Nisan tarihinden itibaren Yunanistan ve Türkiye'ye yap~lan mali yard~ m~~
durduraca~~n~~ bildirerek ABD hükümetinden bu iki ülkeye verilecek yard~ m~~ üstlenmesini rica ediyordu. Türkiye ile ilgili notada, onun uluslararas~~ durumunun yaratt~~~~endi~e dile getiriliyor ve ~ ngiltere askeri yönetiminin ~u görü~leri yer al~yordu:
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Türkiye'nin ba~~ ms~zl~~~ n~ n korunmas~~ oldukça önemlidir.
Türk Silahl~~ Kuvvetleri ~ imdiki haliyle bir süper devletin tecavüzüne etkin bir ~ekilde kar~~~koyabilecek güçte de~ildir.
Türk Silahl~~ Kuvvetlerinin ~ imdiki talim ve haz~ rl~~~~göz önünde tutulursa, sadece ça~da~~silâhlann verilmesi onun sava~~gücünü fazla art~ ramayacakt~~r.
ç) Kurmay Ba~kanlar~~ Türkiye ordusunda çok büyük boyutta yeniden
silahlanma gerekti~i görü~ ündedirler, oysa insan gücü ve üretim imkanlar~ n~ n yetersizli~i dolay~s~ yla Birle~ik K~ rall~ k (United Kingdom) bunu gerçekle~tiremeyecektir. Bu nedenle, söz konusu sorun Birle~ ik Devletler taraf~ ndan çözülebilir
Notalarm sunuldu~u s~ rada Marshall ile Inverchapel aras~nda geçen
konu~man~ n tutana~~n~ ndan görüldü~ü gibi ~ ngiltere'nin böylesine bir tekhile ABD makamlar~na ba~vurma karar~~ hakk~ nda Türk hükümetine bilgi
verilmemi~tir. "O (~ nverchapel) ~ unu ekledi: ABD hükümetinin yard~ m
konusunda kararl~~ oldu~unun bir an önce bildirilemeyece~i durumda
Türklere ve Yunanlara yard~ m~~ durdurdu~umuzu haber vermek felaket
olurdu" 2.
Notalara cevap olarak, Marshall, ~ ngiltere D~~i~ leri Bakan~~ Ernest Bevin'e telegraf çekerek kendisine direkt bir soru yöneltti: "bu karar ~ngiltere
politikas~ n~n temelli ~ekilde de~i~ti~i anlam~ na m~~ geliyor?" Olumsuz yan~ t
veren Beyin ~ unu ekliyordu: "Yunanistan ve Türkiye'nin özgürlü~ü, ~ ngiltere, ABD ve Bat~~ Avrupa'n~ n güvenli~i ve Orta Do~unun istikrar~~ için
mutlak bir zorunluluktur. Fakat söz konusu ülkeleri destekleme öylesine
bir yüktür ki, ~ ngiltere tek ba~~ na onu üstlenemiyor" 3.
~ ki hafta sonra ABD cumhurba~kan~~ taraf~ ndan kongre kürsüsünden
ilan edilen ve asl~nda "so~uk sava~~n" ba~land~~~ n~~ beyan eden Truman
doktrinini gündeme getiren neden i~ te buydu.Truman doktrininin dünya
siyasetindeki büyük önemi üzerine birçok ara~t~rma yap~ lm~~~ve kitaplar
yay~ nlanm~~t~ r. Bu yüzden doktrinin Sovyet-ABD ili~kilerine yapt
~~~~etki,
ABD'nin d~~~politikas~ ndaki önemi, Uzak Do~u ve Avrupadaki uluslararas
~~
' Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, 1947. Vo1.5 (The Near
East and Africa). Washington, 1971, p.35-37.
2 ibid., p.44.
3 7. Connelli. The "office". L., 1958, p.309-310.
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ili~kilerde oynad~~~~rolü yineleme~e lüzum görmüyoruz. Çünki bunlar bilinen gerçeklerdir ve uzun bir "so~uk sava~" dönemine geçi~e ~~~ k tutmaktad~r. Bizim amac~ m~z, bu doktrinin ortaya ç~ kmas~~ için vesile olan durumu incelemek, doktrini Türkiye aç~s~ ndan ele alarak tarihçilerimizin ihmal
etti~i bu konudaki mevcut bo~lu~ u bir dereceye kadar doldurmakt~ r 4. Nitekim, Türkiye ile ABD aras~ nda ikili ili~kilerde muazzam bir yeri olan
Truman doktrini sava~~sonras~~ dönemde Türkiye'nin tercihini belirleyen
ana faktör olup do~al ~ekilde Sovyet-Türkiye ili~kilerini etkilemi~tir. Bunun içindir ki, doktrini Sovyet tarihçileri için vazgeçilmez bir özel konu
olarak görüyoruz. ~~bu makalede ayr~ca Truman doktrini üzerine yap~lm~~~
Sovyet yorumlar~ ndaki kusuru giderme~i de amaçlam~~~bulunuyoruz. ~imdi yak~ n tarihimize gerçekçi bir bak~~~~ savunan toplumumuzun, ~.V.Stalin
ve V.M.Molotov'un Sovyet-Türkiye ili~ kilerine yanl~~~ yakla~~mlar~~
yüzünden meydana gelen olumsuz sonuçlar~~ bilmesi gerekir. Bu arada objektif bilimsel incelemeyle Türkiye-ABD i~birli~ini yönlendiren ba~l~ca
noktalar~~ ortaya koymu~~olaca~~ z. Üstelik Truman doktrini bir ilke olarak,
bugün de iki devlet aras~ndaki ili~kilerin temelini olu~turmak suretiyle
önemli bir uluslararas~~ meseledir.
Önce, söz konusu dönemde Yunanistan ve Türkiye'ye devaml~~ "k~yak" yapan ~ngiltere'nin bir süpergüç olarak ABD'den acilen duruma
müdahale etmesini istemesine neden olan ola~anüstü olaylara bir göz ata' Truman doktrininin Türkiye yönü üzerine Sovyet tarihçileri yaln~zca iki bilimsel
ara~t~ rma ortaya koymu~lard~ r: A.~. Rasizade. Doktrina Trumena kak naçalo novogo etapa
amerikanskoy ekspansii v Tursii, -Problemi vseob~ ey istorii. Moskova 1973, 5.85-1 ~ o; T.V.
Konyakiha. "Pomo~ n Tursii po doktrine Trumena. - "Narod ~~ Azii v Afriki” dergisi, 1975, N
3, 5.135-143; ABD D~~i~ leri Bakanl~~~n~ n 1971'de yay~ nlad~~~~1947 tarihli ar~iv belgelerine
dayanan ad~ geçen incelemeler perestroyka öncesi döneme özgü birçok iskolastik say ve
önyarg~lar içermektedir. Ba~l~ ca husus ise Sovyet tarihçilerinin korku ve siyasi nedenler
yüzünden 1945-1946 y~ llannda Sovyetlerin uygulad~~~~ba~~ bozuk ve sald~ rgan d~~~politikas~ n~~
gözard~~ etmeleri, ABD-Türkiye yak~ nla~mas~ nda Sovyetlerin diplomatik hatalar~ n~~ görmezlikten gelmeleridir.
Sovyetler Birli~i d~~~ nda konuyla ilgili çal~~malar ~unlard~ r: D.J.Alvarez. Bureaucracy
and Gold War Diplomacy: The United States and Turkey, 1943-1946.Thessaloniki, 1980;
G.S.Harris. Troubled Alliance: Turkish-American Problems in Historical Perspektive, 19451971. Washington, 1972, B.R.Kuniholm. The Origins of the Cold War in the Near East;
Great Power Conflict and Diplomacy in ~ran, Turkey and Greece. Princeton. (New Jersey)
1980; R.Robinson. ~ mpact of American Military and Economic Assistance Programs in
Turkey. N.Y., 1956; M.Tamkoç. The Impact of the Truman Doctrine on the National Security ~ nterests of Turkey. -Foreign Policy. Ankara, 1977, N 3-4, p.18-4o; H.Ülman. TürkAmerikan Diplomatik Münasebetleri (1939-1947). Ankara, 1961; S.Xydis. New Light on the
Big Three Crisis over Turkey in 1945. - Middl East Joumal, 1960, Autumn, p.416-432.
Belleten C. LV, 16
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l~m. Bilindi~i üzere o s~ ralarda Ingiltere'nin asker bulundurdu~u Yunanistan'da iç sava~~sürüyordu ve monar~i rejimi iflas~ n e~i~indeydi. Daha 1939
y~l~~ 19 ekim tarihinde Ingiltere ile müttefiklik anla~ mas~~ imzalam~~~bulunan Türkiye'ye gelince, iktisadi ve iç siyasi durumunda endi~e verici bir
durum söz konusu de~ildi. Fakat tehlike Türkiye'ye uluslararas~~ alandan
geliyordu ve ba~l~ ca odak noktas~~ Sovyetler Birli~i ve onun Türkiye'ye uygulad~~~~siyaset idi. Daha 1944 Kas~m ay~ nd4 Qrcistan'~ n Türkiye s~n~ r~ ndaki Ah~ ska bölgesinden Türk nüfusun sürg4z~~edili~i de gözard~~ edilemez.
1947 y~ l~ nda Sovyet-Türkiye ili~ kilerinde gerilim doruk noktaya ula~t~. Sovyet yönetimi buna neden olarak II. Dünya sava~~~ y~ llar~ nda Türkiye'nin
Sovyetler Birli~i'ne kar~~~izledi~i dü~manca tutumu gösteriyordu'. Ili~ kilerin iyice bozulmas~~ üzerine Sovyetler Birli~i, 1925'de Paris'de Türkiye ile
imzal
arn‘
., oldu~u Dostluk ve Tarafs~zl~ k Antla~inas~ n~~ feshetmeyi kararla~t~ rm~~t~. ''ndi~i gibi söz konusu anla~ man~n, süresi 7 kas~ m 1945 tarihinde biteeeloi. SSCB D~~i~leri Bakan~~ V.M.Molotov 19 Mart 1945 tarihinde
Türkiye'n,in Moskova büyükelçisi Selim Sarper'e bir beyanat ileterek
"özellikle tkinci Dünya Sava~~~döneminde meydana gelen önemli de~i~meler yüzki4n söz konusu anla~man~ n art~ k yeni duruma ters dü~ tü~ünü
ve ciddi Oilde gözden geçirilmesi gerekti~ini" vurgulam~~t~ '. 4 nisan 1945
tarihincif Türkiye D~~i~leri Bakan~~ Hasan Saka SSCB'nin Ankara'daki
büyükelski S.A.Vinogradov arac~ l~~~ yla, Türkiye'nin yeni anla~ma imzalamaya, 43#31
. Fa bu konuda Sovyet taraf~ ndan gelecek tekliflerin hepsini inceleme~e hpf~r
..‘, oldu~unu Sovyet hükümetine bildirdi'.
Ne yar ki, yeni anla~ mayla ilgili Sovyet tekliflerinin Türkiye'nin egemenli~iqi, zedeleyece~i nitelikte. olinns~~ yüzünden ikili ili~kilere gerginlik
getirerek, Türkiye'nin Bat~ya yönelmesine ve Bat~y~~ tercih etmesine neden
oldu. A& sonra Almanya'n~ n Poli6m kentinde Bo~azlar rejimi üzerine
yap~ lan ~i.,plomatik tart~~ma da bu aç~ dan önemli bir etken oldu'. Derken,
s SS,SR i Tursiya (1917-1979). Mosko1fk 1981, s. t 57-186. Bu kaynakta Sovyet-Türkiye
ili~kilerinin giderek nas~ l kötüle~ti~i deta0 ~ekilde ele al~ nm~~t~ r. Fakat yorumlar Türkiye'ye
olumsuz yr yakla~~ m içinde yap~ lm~~t~r. Tür.14e'nin II. Cihan Sava~~~yollannda izledi~i D~~~
Politikaya, 4pvyetlerin tepkisi ve sava~~sonras~~ dönemde ikili ili~ kilerde bu yüzden meydana
gelen olaylar I. Vasilyev'in (I.V.SmilovOçi'x~i~k mahlas~ ) ara~t~ rmas~nda daha aç~ k ortaya koyulmu~ tur:I.Vasilyev. O tureskom "Itytralitete" vo Vtoroy Mirovoy voyne. Moskova, 1951
(Sava~~y~llapnda Türkiye'nin "tarafstzli~sha" dair).
<> “~zmtiya" gazetesi, 21.3.1945.

"Pravda" gazetesi, 11.4.1945.
" 1945'in yaz~ nda üç süperdevlet Potsdam konfrans~ nda 1936'da ~sviçre'nin Montrö
~ehrinde imzalanm~~~ Bo~azlar Antla~mas~ n~~ de~i~tirmek karar~~ ald~
lar. Gerekçe olarak da
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Staj,in'in emriyle Gürcistan'da ve Ermenistan'da bunlara birle~ik Türkiye
arazileri üzerine iddialar öne sürüldü, "Pravda" gazetesi gürcü akademisyenleri S.Cana~ia ve N.Berdzeni~vili'nin "Türkiye'den hakl~~ istelderimiz
üzerine" adl~~makalesini yay~nlad~. Söz konusu makale daha önce Tiflis'te
"Komunisti» gazetesinde gürcüce yay~nlanm~~t~~9. Ayr~ca Sovyet bas~n~nda
vatana dönen ermeni muhacirlerin iskan edilmesi için Türkiye'nin do~u
vilayetlerinin Ermenistan SSC'e verilmesini isteyen d~~~ermeni örgütlerinin
süper devletlere yönelttikleri dilekçeler yay~nlan~yordu. ~~te bu, asl~nda o
ko~ullarda Sovyet makamlar~n~n söz konusu isteklere kat~ld~~~~anlam~na
geliyordu
Bo~azlar meselesi üzerine yap~lan görü~melere gelince, bu konuda da
Türkler için kabulü imkans~z olan önergeler yüzünden ~ngiltere ve ABD
Türkiye'nin yan~nda Sovyetlere kar~~~ortak bir tutum ald~lar
~unu dile getiriyorlard~: 1936 Anla~mas~na göre Bo~azlar rejimine uyulmas~~için tek sorunlu
ülke Türkiye idi. Fakat süperdevletlere göre Türkiye sava~~s~ras~nda anla~man~n 19. Maddesine ayk~r~~hareket etmi~ti. Bu maddeye göre, Türkiye sava~a kat~lmad~~~~takdirde sava~an
ijlkelerin askeri gemilerinin Bo~azlardan Karadenize geçi~ine izin veremezdi. Türkiye'nin
Alman ve Italyan gemilerine Karadenize geçme izni verdi~i için Türkiye Anla~may~~çi~nemi~~oluyordu.
9 "Pravda". 20.12.1945 sözkonusu arazi iddialar~n~~tarihi temellere dayand~rmak giri~i;ni ~u kitapta yap~lm~~t~r: b.S.Zavriyev. K novey~ey istorii Severo-Vostoçruh vilayetov Tursii.
Tiflis, 1947 (Türkiye'nin Kuzey-Do~u vilayetlerinin yak~nça~~tarihi üzerine).
t° "Pravda" 22.2.1946. Yaz~da 1915 Ermeni Katliam~~gündeme getirilerek bu arazilerin
tarihi Ermeni topraklar~~ oldu~u vurgulanm~~t~r. Toprak iddialar~n~n Sovyet-Türkiye ili~kilerine yapt~~~~etki ~u ara~t~rmada yer alm~~t~r: S.Mouradian. Les relations sovieto-turques et
la question armenienn depuis. 1945-Esprit. 1984, N 4, p.I14-127.
Il SSCB, ~ngiltere, ABD ve Türkiye aras~nda Bo~azlar rejiminin de~i~tirilmesi konusunda 1945-1946 y~llar~nda diplomatik düzeyde yap~lan tart~~malar Türkiye'nin Sovyetler
Birli~i ile iyi kom~uluk ili~kilerinden vazgeçecek ABD'ye yak~nla~mas~nda önemli rol oynam~~t~r. "Missouri" muhribinin 1946 y~l~n~n nisan ay~nda ~stanbul ziyareti bu yak~nla~man~n
somut göstergesiydi: (D.Alvarez. The "Missouri" Visit to Turkey.-Balkan studies. Thessaloniki, 1974, N 2, p.225-236). Bo~azlar Meselesi kan~m~zca Truman Doktrininin Türkiye
Bölümü için bir ba~lang~ç noktaydu. Bu mesele üzerine yap~lm~~~belliba~l~~ ara~t~rmalar
~unlard~r: K.Baltal~. 1936-1956 y~llar~~ aras~nda Bo~azlar Meselesi. Ankara, 1959; C.Bilsel.
The Turkish Straits in the Light of Recent Turkish-Soviet Russian Correspondence.- American Journal of International Law. 1947, October, p.727-747; F.C.Erkin Les relations turco-sovietiques et la question des detroits. Ankara, 1968; H.N.Howard, Turkey, the Straits
and V.S.Policy, Baltimore, 1974; J.Knight, America's International Quarantees for the Straits; Prelude to the Truman Doctrine - Middle Eastern Studies. 1977, N 2, p.241-249; Idem.
American Statecraft and the 1946 Black Sea Straits Controversy - Political Science Quarterly, 1975, N 3, p.451-475; A. de Luca. Soviet-American Politics and the Turkish StraitsTurkish Straits and NATO, Stanford, 1972. öte
ibid. 1977, N 3 , 13.503-524;
yandan dört devletin Bo~azlar meselesi konusunda verdikleri notalar ABD D~~i~leri Bakanl~-
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8 A~ustos 1946 tarihinde Ankara'daki SSCB büyükelçili~i Bo~azlarda
yeni rejim üzerine getirmek istedi~i ilkeleri içeren notay~~ Türkiye hükümetine sundu. Notan~ n 5. maddesi aynen ~öyleydi: "Türkiye ve Sovyetler
Birli~i Bo~azlarda en çok ç~ karlar~~ olan ve serbest deniz ticareti ve güvenli~i sa~layabilen devletler olarak ba~ ka devletlerin Karadenizde k~y~s~~ bulunan devletlere kar~~~dü~manca bir amaçla Bo~azlar~~ kullanmas~n~~ önlemek
için ortak araçlarla Bo~azlarda savunma düzenliyorlar" '2.
Bo~azlarda Sovyet askeri tesisleri kurulaca~~~anlam~ na gelen böyle bir
istek ayr~ca yukar~da bahsedilen toprak iddialar~ yla beraber Türkiye'yi
Sovyetler Birli~ine kar~~~bir cephe aray~~~~ içine itmi~~oluyordu. Art~ k
gündeme gelmi~~olan "so~uk sava~" ko~ullar~ nda olaylarda görülen bu gidi~at do~al olarak 1952'de Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle sonuçland~.
Bu gerçekleri göz önünde tutarak Sovyet hükümeti Stalin öldükten hemen
sonra geç bile olsa Türkiye ile ili~ kileri normale dönü~türmek için harekete geçti. 30 may~ s 1953'de Molotov Moskova'daki Türkiye sefiri F.H.Hozar'a bir beyanat sunarak ~unlar~~ vurgulam~~t~:
"Bilindi~i gibi 1925 tarihli anla~man~ n süresinin bitmesi üzerine Sovyet-Türkiye ili~kilerinin yoluna koyulmas~~ sorunu, her iki devletin temsilcileri aras~ nda birkaç y~ l önce geçen resmi konu~malar~n konusu olmu~tur.
Bu konu~ malarda Ermenistan SSC ve Gürcüstan SSC'nin Türkiye'den baz~~ arazi iddialar~, ayr~ca Sovyet hükümetinin kendine kar~~~Bo~azlar üzerinden gelebilecek tehlikeyi önlemek husüsundaki görü~leri söz konusuydu. Türkiye hukümeti ve kamuoyu bundan çok tedirgin olmu~~ve dolay~s~yla Sovyet-Türk ili~ kileri kötüye gitmi~ti. ~yi kom~uluk ili~kilerini
sürdürmek, bar~~~ ve güvenli~i sa~lamak amac~yla Ermenistan ve
Gürcüstan hükümetleri Türkiye'den toprak isteklerinden vazgeçme~i uygun görmü~lerdir. Bo~azlar meselesine gelince, Sovyet hükümeti, bu konudaki eski görü~ünü tekrar gözden geçirmi~ tir ve Bo~azlar aç~s~ndan
SSCB'nin güvenli~inin, gerek SSCB, gerekse de Türkiye için ayn~~ derecede makbul olan ko~ ullar çerçevesinde sa~lanabilece~i görü~ündedir. Böylece Sovyet hükümeti Türkiye'den hiç bir arazi iste~i bulunmad~~~ n~~ beyan
etmektedir" 13.
~~nca (States Department) özel mecmuada tam ~ekilde yay~nlanm~~t~r: The Problem of the
Turkish Straits. Washington, 1947.
12

"Pravda". ~~ 4.3. ~~ 946.

13

"PraVda". 19.7.1953.
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Öte yandan 1%7 y~l~na kadar ABD'nin Türkiye'ye yakla~~m~~ hiç s~cak
say~lamazd~. Osmanl~~imparatorlu~una dahil arazilerden Amerika'ya göç
edenlerin hemen hemen hepsinin bask~~ ve zulüm görmü~~az~nhk halklardan (Rum, Ermeni, Musevi, Balkan Islavlan, Levanth Araplar ve b.g.) olmas~~yüzünden ABD kamuoyunda Türkiye'ye kar~~~olumsuz bir imaj söz
konusuydu. Ayr~ca Amerika'n~n demokrasi anlay~~~yla çeli~en otoriter
Atatürk yönetimi ve Türkiye'nin sava~~s~ras~nda uygulad~~~~Almanya e~ilimli tarafs~zl~k politikas~~da ABD'de Türkiye'ye kar~~~ho~görüyü engelleyen hususlardan idi.
Bo~azlar rejimi üzerine tart~~malarla ba~layan ABD-Türkiye yalunla~mas~n~n Truman doktriniyle beklenmeyen bir h~zla geli~ti~i ~üphesizdir.
194.7'de ABD'nin geleneksel d~~~politikas~~Türkiye yönünden temelinden
de~i~ti. Truman'~n kongrede yapt~~~~konu~man~n metnini yazm~~~olan
JJones an~lannda bu hususta ~öyle diyor: "Kendilerini o dönemin ola~anüstü olaylar~~içinde bulanlann hepsi Amerika tarihinde oldukça önemli
bir de~i~me gerçekle~ti~ini anlayorlard~"14. ~ngiltere nota sundu~u günün
hemen ard~ndan d~~~i~leri, ordu ve donanma yöneticileri bir araya gelerek
"Yunanistan ve Türkiye'ye yap~lacak direkt yard~m konusunda State Department'in tutumu ve tavsiyeleri" üzerine bir muhura haz~rlad~lar. Muht~rada var~lan sonuç ~öyleydi: ABD Yunanistan ve Türkiye konusunda ~ngiltere'nin yerini alabilir ve almas~~gerekir"
26 ~ubatta sözkonusu ad~m~n muhtemel sonuçlar~n~~ dikkate alan
Marshall, Acheson, savunma Bakan~~ J.Forrestoul ve yard~mc~s~~R.Patterson Yunanistan ve Türkiye'ye acil yard~m yap~lmas~~konusunda görü~~birli~ine vard~lar. Ayn~~gün Truman onlar~n tavsiyelerini be~endi~ini bildirdi
ve bunun üzerine an~lannda ~öyle yaz~yor: "Asl~nda onlar~n vard~~~~sonuç
benim edindi~im kanaatle ayn~yd~... Yunanistan kaybedilseydi, o zaman
Türkiye Komünizm denizinde savunulmas~~imkans~z bir ön karakol durumuna dü~ecekti"'6.
~~te böylece ~ngiltere'nin yerine geçmek için ABD ilke önemi ta~~yan
bir karar al~yordu ve s~ra kongrenin deste~ini sa~lamaya geliyordu. Bu
amaçla Trumân önce kongre liderleriyle görü~me~i kararla~t~rd~. Seçimleri
bütçe masraflar~n~~ las~tlama sloganlanyla kazanm~~~olan ve muhalefetteki
14 J.Jones, The Fifteen Weeks, N.Y., 1955. p.VII.
" Foreign Relations of the United States...Vo1.5. p.53.
16 Harry S.Truman. Memoirs. Vo12. Years of Trial and Hope, 1946-1953. N.Y., 1956,
p.1 oo.
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Cumhuriyet Partisi'nin s~k~~ denetimi alt~nda bulunan kongre üyelerinin
öngörülen yard~m için fon ay~np ay~rmayaca~~~bu liderlerin deste~ine ba~l~yd~. H.Truman kongre liderleriyle 27 ~ubatta Beyaz Sarayda bir araya
geldi. Senato D~~~ ~~leri Komisyonu ba~kan~~ Cumhuriyet Partili A. Vandenberg, Komisyon üyesi Demokrat Partili T.Konelli, Senato Finansman
Komisyonu Ba~kan~~ S.Bridges, Temsilciler Meclisi spikeri J.Marteen,Meclis D~~~ ~~leri Komisyonu Ba~kan~~ Ch. ~ton ve kongrenin öteki üyelerinin
kat~ld~~~~görü~mede bir konu~ma yapan Marshall, Sovyetler Birli~ini,
Türkleri seferber edilmi~~bir orduyu haz~r durumda bulundurmak zorunda b~rakan bir "sinir sava~~ " yapmakla suçlad~. Ama "Türkiye'ye etkin bir
yard~m~~ yaln~z Birle~ik Devletlerin yapabilece~ini" ispatlamaya çal~~an
Marshall'~n sözleri Kongre üyeleri aras~ nda istenen ilgiyi uyand~ramad~.
Beyaz Sarayda yap~lan görü~~D.Acheson'un an~lannda ayr~nt~l~~ ~ekilde
anlat~lm~~~bulunuyor. Acheson, yasama yetkililerinin konuya ku~kuyla
bakt~ldann~n fark~na vard~~~~için söz almaya karar vermi~ti. Acheson, konu~mas~nda Yunanistan ve Türkiye'ye yap~ lacak yard~m tasans~ndan daha
çok söz konusu ülkelere yap~lacak yard~m~n alt~nda saklanan gerçekleri
aç~klam~~t~. Iran Azerbaycan'~n da ç~kan olaylar~~ ve Yunanistan'daki iç sava~~~Sovyetler Birli~i'nin Türkiye'yi çembere almak çabas~~ olarak niteleyen
Acheson, Türkiye'nin oldukça kritik bir duruma dü~mü~~bulundu~unu
vurgulam~~t~ . Sovyetlerin arazi iddialar~n~~ ve Bo~azlar üzerine yapt~klar~~
teklifleri ustaca ortaya koyarak Acheson kongre üyelerini "rus tehlikesi"yle
korkutmaya gayret etmi~ ti. Türkiye ve Yunanistan'~ n kaybedilmesi durumunda Avrupa'n~n da a~~r ve tehlikeli duruma dü~ece~ini vurgulayan Acheson, kongre üyelerini ikna etmek için sözkonusu yard~mla ABD'nin
kendi güvenli~ini sa~lad~~~n~~ dile getirmi~ti.i~te bu deliller kongre üyelerini epeyce etkilemi~ti. Kongre üyeleri ad~na konu~an senatör Vandenberg
~öyle demi~ti: "Bay Ba~ kan, söylediklerinizi kongreye ve ülkeye bildirseniz,
sizi desteklerim ve kongre üyelerinin ço~unun da ayn~s~n~~ yapaca~~~kanaatindeyim" 18.
ABD askeri çevrelerinin Türkiye'ye yard~m konusundaki görü~lerine
gelince, dönemin genel kurmay ba~kan~~ general D.Eisenhower taraf~ndan
imzalanan ve Kurmay Ba~kanlar~~ Komitesi Muht~ras~~ olarak bilinen belgede ~öyle deniyordu: "Bar~~~zaman~~ Türkiye Orta Do~u ve Arap dünyas~~
Foreign Relations of the V.S... Vol.5, p.61-62.
'8 D.Acheson. Present at the Creation: My Years in the States Department. N.Y.,
tg6g, p.219.
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aç~s~ ndan kilit bir noktay~~ elinde tutmaktad~ r... Sava~~halinde Türkiye,
Rusya'n~ n Do~u Akdeniz ve Orta Do~u'ya yapaca~~~taarruz kar~~s~ nda do~al bir engeldir... Kurmay Ba~kanlar~~ Komitesi, Türkiye'ye etkin bir yard~ m yap~ lmas~ n~ n ABD'nin güvenli~i için önemli oldu~u görü~ündedir, fakat bu yard~ m askeri yard~ mdan daha önemli yere sahip siyasi, ekonomik
ve psikolojik faktörleri içermektedir. Bu faktörler birbiriyle s~ k~~ ba~l~~ olup
yaln~z bir arada de~erlendirilmesi gerekecektir" '9.
D~~~politikada pahal~ ya mal olacak yeni bir program öngörüldü~ü
hakk~ nda haberi, kongre üyeleri senatör Vanderberg'in bekledi~i anlay~~la
kar~~lamad~ lar. Fakat Truman yönetimi Türkiye'ye yap~lacak yard~ m program~ n~~ Yunanistan'a yap~ lacak acil yard~ ma ba~lad~~~~için Yunanistan'a
yard~ mdan yana olan çok say~ da kongre üyesi fazla tepki göstermedi 2°.
"Cayd~ rma" teorisini ortaya atm~~~olan ve dönemin D~~i~leri Bakanl~~~~
Planlama ~ubesi ba~kanl~~~ n~~ yapan G.Kennan bile Trumân hükümetinin
sözkonusu oyununu tepkiyle kar~~llyordu: "Beni ku~ kuland~ ran ba~l~ca olarak Yunanistan için ekonomik ve siyasi bir program gibi dü~ünülen yasa
tasar~s~ na Türkiye'ye yönelik askeri yard~ m~~ da dahil etmek amac~yla, Pentagon'un yaranm~~~elveri~li f~ rsattan yararlanmaslyd~"21 .
Mart 1947'de H.Truman kamaralar~ n ortak toplant~s~nda bir koyaparak
doktrinini aç~ klad~ . Kongreye bir mesaj niteli~i ta~~yan konu~ma
n
Türkiye
ile ilgili bölümünde Truman, ABD yard~m~ n~n,
nu~mas~ n~
Türkiye'nin toprak bütünlü~ünü sa~lamak için gerekli oldu~unu vurguluyordu: "Söz konusu toprak bütünlü~ü Orta Do~u'da istikran korumak
için gerekiyor. Türkiye gereken yard~ m~~ almak istiyorsa, ABD bunu yapmak zorundad~ r. Bu yard~ m~~ yapabilecek bir tek ülke ABD'dir... Yunanistan'~ n silahl~~ az~nl~~~ n denetimi alt~na dü~ mesi halinde, durumdan kom~usu Türkiye do~rudan do~ruya ve ciddi ~ekilde etkilenecektir. O zaman kar~~~kl~k ve karga~ a tüm orta Do~u'ya yay~ labilir... Yunanistan ve Türkiye'ye yard~m yapmad~~~m~ z takdirde o kader saatinde sonuçlar gerek Do~u, gerekse de Bat~~ için çok kötü olacakt~ r. Bu yüzden Kongreden, 30 haziran 1948 tarihine kadar Yunanistan ve Türkiye'ye 400 milyon dolar tu12

" Foreign Relations of the U.S.... Vo1.5., p.~~ 12-114.
Amerikan ara~t~ rmac~~ G.Harris de ayn~~ sonuca varm~~t~ r: G.S. Harris, Troubled Alliance: Turkish-American Problems in Historical Perspective, 1945-1971. Washington, 1972,
p.25-26.
21 G.F. Kennan. Memo~ rs 1925-1950. Boston, 1967, p.317.
2"
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tannda yard~ m yapmak için yetki vermesini rica ediyorum" 22. Sözkonusu
paran~ n 150 milyon dolan Türkiye'ye aynlm~~ t~. Aynca Devlet Ba~kan~~
"söz konusu ülkelerin ricalan üzerine sivil ve askeri personel gönderilmesi
için yetki istiyordu.
~imdi bir de Truman'~n mesaj~n~n bu konuda duyarl~~ olan ba~kentlerde, yani Ankara, Londra ve Moskova'da nas~l kar~~land~~~na bakal~m.
Bir defa Türkiye yöneticilerini mesaj çok memnun etmi~ti. 14 Mart'ta
ABD'nin Ankara büyükelçisi Wilson Türkiye'den ~u haberi yollam~~t~:
"Türkiye hükümetinden bir kaç üye, milletvekilleri ve öteki ki~iler Truman'~n yard~mla ilgili mesaj~ndan dolay~~ büyük bir memnunluk duyduklar~n~~ifade ettiler. Erkin (Türkiye D~~i~leri Bakanl~~~~Genel Sekreteri-A.R.)
bana inönü'nün çok memnun oldu~unu söyledi" 23. Bir grup ABD gazetecisiyle yapt~~~~söyle~i s~ras~ nda devletin, bütçesinin yar~s~n~~ 750 binlik ordunun masraflanna harcamak zorunda kald~~~n~~ belirten Ba~bakan R.Peker ~öyle demi~ti: "Ülkemizin yo~un ihtiyaçlar~n~~ kar~~layacak olan yard~mdan dolay~~ ABD'ye ~ükran borçluyuz"24 . Muhalefet lideri ve gelecek
cumhurba~kan~~ C.Bayar ise ~u aç~klamay~~ yapm~~t~: "Devlet Ba~kan~~Truman'~n yard~ mla ilgili önerisini büyük bir memnunluk ve ~ükranla kar~~l~yoruz"25. Dikkat edilmesi gereken bir husus da söz konusu dönemde
Türkiye'de d~~~politikayla ilgili genel konularda ve ayr~ca ABD yard~m~~
konusunda iktidarla muhalefet aras~ nda hiçbir görü~~aynl~~~n~n bulunmamas~yd~.
~ ngiltere'nin tutumuna gelince, Londra'da Ba~bakan K.Attlee ve D~~i~leri Bakan~~ E.Bevin, Yunanistan ve Türkiye sorununun çözümünün
güvenilir bir ele emanet edilmi~~oldu~u ve ~ngiltere hükümetinin kendi
görevini yerine getirmi~~oldu~u kan~s~ndayd~lar 26. Muhalefet lideri
W.Cherchill de Truman'~ n konu~mas~n~~ muhafazakar partinin toplant~s~nda co~ku ve içten bir be~eniyle kar~~lam~~ t~~27 . 17 Mama Avam Kamara22 Public Papers of the Presidents of the United States; Harry S.Truman, 1947, Washington, 1963, p.176-180.
23 Foreign Relations of the V.S... Vol. 5, p.18.
24 "The New York Times. 14.33947. O dönemde "The New York Times" gazetesinin
Ankara muhabiri olan A.Humbarac~~ ~u sözleri eklemi~ti:" E~er büyük demokrasi Amerika
s~fat~yla yard~m~m~ za geliyorsa, demek ki biz de demokrat~z: "A. Humabaraci. Middle East
Indictment. London, 1958, p.5o.
25 "Cumhuriyet". 14.33947.
26 F.W~ lliams. A Prime Minister Remembers, L., 1961, p.149.
27
"The rmes". 15.33947.
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s~nda ABD yard~ m~yla ilgili görü~meler yap~ ld~. ABD Kongresi üyelerinin
tam tersine ~ ngiltere parlamentosu üyeleri Truman doktrininin i~te Türkiye bölümüne daha çok ilgi gösterdiler'. Hükümet ad~na konu~an D~~i~leri Bakan~~ Ç.Menale'in parlamento üyesi F.Price'~ n sorusuna verdi~i cevaptan anla~~ ld~~~ na göre bizzat Türkiye hükümeti yard~ m vermeleri için gerek ~ ngiltere, gerekse de ABD hükümetlerine bir ricada bulunmam~~t~ .
Ama Menale'e göre "Türkiye'nin belirli iktisadi ve askeri ihtiyaçlar~" bulundu~undan emin olan ~ ngiltere gerekeni yapm~~t~ '. Sovyetler Birli~i'nde
Truman'~n beyan etti~i yeni d~~~politika ata~~~do~al olarak endi~e uyand~ rd~. "Pravda" gazetesi ba~~makalesinde ABD'nin Türkiye'ye yapaca~~~
yard~m üzerine Sovyet yönetiminin görü~ünü ~öyle ifade ediyordu: "Türkiye'nin milli bütünlü~ünü hiç kimsenin tehdit etmedi~ini ispatlamaya
lüzum yoktur.Demek ki, Truman'~ n bahsetti~i "modernizasyonun" anlam~~
Türkiye'de Amerika egemenli~i'nin kurulmas~~ manas~ na gelmektedir" 30.
7 Nisan ~~ 947'de Sovyetlerin BM'deki daimi delegesi A.A.Cirom~ ko
Güvenlik Konseyi'nde yapt~~~~konu~mada ayr~ca ~unu dile getirmi~ti:
"ABD hükümetinin Yunanistan ve Türkiye ile ilgili olarak ald~~~~önlemler
Birle~ik Milletler Te~kilat~'n~n oto~itesini ciddi bir ~ekilde zedelemekte ve
BM üyesi olan devletler aras~ndaki ili~kilerde muhakkak ~üpheler uyand~rmaktad~ r... Objektif ve adil olmak aç~s~ ndan Türkiye'nin d~~ardan böyle
bir yard~m almaya hakk~~ bulunmad~~~ n~~ itiraf etmek gerekiyor, çünkü sava~tan zarar görmemi~~ülkedir. Arazisi i~gal alt~nda bulunmam~~t~r.
Müttefik devletlerin, Türkiye'yi fa~ ist tecavüzkarlara kar~~~ BM'in
yürüttü~ü mücadeleye kat~ lmaya ikna etmek için harcad~~~~çabalar bilindi~i gibi olumsuz sonuçlanm~~t~" 31.
Sovyet hükümeti Türkiye'ye askeri yard~ m yap~ lmas~ na tepki göstererek, Yunanistan'da BM üzerinden bir iktisadi yard~m yap~lmas~ n~~ öneriyordu. SSCB bu konuda Güvenlik Kuruluna bir karar tasar~s~~ sundu. Oylama s~ ras~nda Güvenlik Kurulunun dört üyesi (~ ngiltere, Avustralya, Belçika ve Brezilya) Sovyet tasar~s~~ aleyhinde oy kulland~ lar. ~ki üye (SSCB ve
Polonya) lehine oy kullan~rken, aralar~ nda ABD de olmak üzere 5 üye çekimser kald~ . Böylece BM Güvenlik konseyi ABD'nin Türkiye'ye askeri
yard~m~n~~ dolay~s~yla desteklemi~~oluyordu.
Parliamentary Debates: House of Commons (March 17) V 01-435- L., 1947., cols.
17-19.
" ~ bid., co1.18.
3° " Prayda". 15.3.1947.
3

"~~zvesti a" 94. 1 947.
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Derken, Washington'da yard~m program~~ üzerine yasal i~lemler
sürdürülüyordu. "Yunanistan ve Türkiye'ye yard~ m karar~" kongre kamaralannda görü~ülürken yasama yetkililerinden itirazlar geliyordu. itirazlann özü ~uydu: Türkiye Sava~~s~ras~ nda kendi tutumuyla ABD seçmenleri
aras~nda olumsuz bir imaj yaratm~~t~ r; Türkiye'deki rejim Amerika'daki
demokrasi anlay~~~na ayk~r~d~r ve bu yüzden desteklenmesine hakverilemez; Türkiye Yunanistan gibi bunal~ m içinde bulunmuyor ve tam tersine
büyük doviz rezervine sahiptir; Türkiye'de ABD ata~~~mutlaka Moskova'y~~
rahats~z edecek ve SSCB-ABD ili~kilerini zedeleyecektir; Türkiye'ye yard~m gelecekte büyük bütçe masraflar~~gerektirecektir; Türkiye gibi istikrars~z ve sava~ç~~bir ülkeyle askeri ittifak ABD'yi Sovyet-Türk münaka~as~na
sürüldeyebilir; Türkiye'yi de destekleme~i üstlenmekle ABD Ingiltere için
"ma~a" görevi yapm~~~olacakt~r; Konu BM'e intikal ettirilmelidir"32•
Öte yandan Truman'~n mesaj~nda Sovyetler Birli~i'nden direkt bahsetmedi~i halde, senatörlerden A.Vandenberg ve T.Konelli Türkiye için
bir Sovyet tehlikesinin sözkonusu oldu~unu vurgulamaktayd~lar 33: "Konelli
Türkiye'nin her zaman d~~~tehlike alt~nda bulundu~u bir gerçektir" diyordu 34.Vandenberg Türkiye'ye Balt~ k Denizinden Kara Deniz'e kadar uzanan Sovyet s~n~r~ nda bir tek gerçek ba~~ms~ z devlet olarak balulmas~~ gerekti~ini söylüyordu. Ona göre, Türkiye'nin durumu Münih anla~mas~~ s~ras~nda ortaya ç~ kan duruma benziyordu ve Sovyetlerin tecavüzcü d~~~politikas~~ ~~~~~nda ABD'nin müdahele etmeyi~i hüsranla sonuçlanacakt~~35. Yard~mdan yana olanlar ABD güvenli~i aç~s~ndan sa~duyulu bir giri~imin
sözkonusu oldu~unu dile getiriyorlard~ . Vandenberg ve taraftarlann~n gerekçe olarak gösterdikleri ba~l~ ca delil stratejik ve askeri gerçeklerdi: Orta
Do~u, Kafkasya, Balkanlar, Do~u Akdeniz gibi önemli bölgelere a~~rl~~~ n~~
koymu~~bir devlet olarak Türkiye'de ABD etkisinin ne kadar güncel ve
muhim oldu~unu anlamak için sadece haritaya göz atmak yetiyordu.
~~5 May~sta yard~ ma dair yasa tasar~s~~ nihayet kongre taraf~ ndan onayland~ . Ama Türkiye'ye yap~ lacak yard~m ~~oo milyon dolara indirildi. 22
32

Congressional Record: House. Washington, 1947, p.4700-4702 (May 7), 4798. (May
8), 4883-4884 (May ~ o);Congressional Record: Senate. Washington, 1947, p.3294. (April
~ o), 3467 (April 16).
B ABD Senato Komisyonunda, D.Acheson'a "SSCB'yi mi kastediyorsunuz?" diye direkt soruldu~unda cevab~~ ~öyle olmu~tu: "Türkiye'ye sald~ rmas~~ muhtemel olan ba~ ka bir
ülke tan~m~ yorum": Assistance to Greece and Turkey: Hearings before the Committee on
Foreign Relations, V.S. Senate. March, 24-31, 1947. Washington, 1947, p.21.
54 Congressional Record: Senate, p.3275 (April 1.).
55 ~~bid., p.3195 (April 8 .).
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May~ s 1947'de H.Truman Kunzas-City'de Yunanistan ve Türkiye'ye yard~m verilmesi hakk~ nda karar~~ imzalad~.
Karar ayr~nt~l~~ bir giri~~k~sm~ ndan ve 8 bölümden olu~uyordu 36, kararda ABD'nin giri~imi, "devlet bütünlü~ü'nü korumak ve ba~~ ms~z bir
ülke gibi mevcut olmak için gereken acil mali ve di~er yard~m~n" yap~lmas~~ üzerine Türkiye'nin ve Yunanistan'~ n direkt ricalar~na cevapm~~~gibi
ortaya koyulmaktayd~ .I. Bölümde yard~m ~ekilleri belirlenmi~ti: 1) hibe,
kredi ve ba~ka ~ekillerde mali yard ~ m; 2) Söz konusu ülkelere "ABD hizmetinde bulunan" personel gönderilmesi. 3) "yaln~z mü~avir s~ fat~yla çal~~mak üzere söz konusu ülkelere s~ n~rl~~ say~ da ABD askeri görevlilerinin"
gönderilmesi; 4) Gereken malzeme, hizmet ve bilgilerin sa~lanmas~yla bu
ülkelerde personel e~itimi; 5) idari masraflar dahil tüm masraflar~n kar~~lanmas~. Karar~ n 3. Bölümünde, yard~ m~~ alacak ülkenin uymas~~ gerekti~i
alt~~ ön ~art bulunuyordu. Bu ~artlardan en önemlisi yap~ lacak yard~m~ n
kullan~lmas~n~ n ABD hükümeti taraf~ ndan s~ n~ rs~z bir kontrol alt~ nda tutulaca~~yd~ . 5. Bölümdeyse, ABD Devlet Ba~kan~ na yap~ lan yard~m~~ durdurmay~~ icap ettiren hususlar sözkonusuydu. Yard~m~ n ~u durumlarda durdurulmas~~ öngörülüyordu.
Yunanistan ve Türkiye hükümetleri rica ettikte
BM Güvenlik Konseyi veya Genel Kurulu Böyle bir karar ald~kta
(Vandenberg eklemesi)
ABD Devlet Ba~kan~~ Karar hedeflerinin bir ba~ ka yoldan yerine
getirilmi~~oldu~u veya bunlar~ n yerlerine getirilmesinin imkans~z oldu~u
kanaatine vard~kta
Devlet Ba~kan~~ 3. Bölümde yer alm~~~taahhütlerin yerine getirilmedi~i kanaatine vard~ kta. Bu durumda ABD Devlet Ba~kan~~ yard~ m~~ durdurmazsa, yard~ m kongrenin iki kamaras~n~ n da bir arada alacaklar~~ kararla durdurulacakt~. (~~ te 1975'de kongre bunu uygulayarak Devlet Ba~kan~n~n iradesine kar~~~ç~k~ p Türkiye'ye askeri yard~ m yap~ lmas~ na ambargo koydu).
Öte yandan, karara göre Devlet Ba~kan~~ her dört ayda bir yard~ m
program~n~n gerçekle~tirilmesi üzerine kongreye rapor sunmak zorunday36 An Act to Provide for Assistance to Greece and Turkey. -The Turkish Aid Program
(Department of State Publication) Washington, 1948, p.18-21; A Decade of American Foreign Policy; 1941-1949, Basic Documents (V.S. Senate). Washington, 1950, p.1 257-1262.
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d~ ". Ayr~ ca program~~ gerçekle~tirmek ve yard~m~n kullan~lmas~n~~ kontrol
alt~nda tutmak için yard~ m alacak ülkelerde ABD misyonlar~~aç~lacakt~.
Daha 23 May~ sta general L.Oliver'in ba~kanl~~~nda ordu ve donanma
subay~~ ve D~~i~lerinden 2 iktisatç~dan olu~an 22 ki~ilik ABD askeri misyonu Türkiye'ye gelmi~~bulunuyordu. Heyetin amac~~Türk Silahl~~Kuvvetlerinin ihtiyaçlar~n~~ incelemek ve yard~m~~ ordudaki s~n~ flara göre da~~tma
plan~~yapmak idi. General Oliver bir buçuk ay sonra raporu bitirdi. Ayr~nt~lar~na e~ilmeden sözkonusu raporda Truman doktrini gere~i Türkiye
için ayr~lan ilk ~ oo milyon dolar~ n da~~t~lmas~~üzerine yap~ lan tavsiyeyi ele
alal~ m. Rapor, verilecek yard~ m~ n 48,5 milyonunu Kara Kuvvetlerine,
14,75 milyonunu Deniz Kuvvetlerine, 26,75 milyon dolann~~ da Hava Kuvvetlerine ay~rmay~~ öneriyordu. Geri kalan paradan 5 milyon dolar~n ülkenin stratejik önemi olan yollar~n~~ onarmaya, 5 milyonunun da askeri cepanelerin ilcmaline harcanmas~~ öngörülüyordu 38.
Az sonra Ankarada gizli bir ortamda anla~ma haz~rl~klar~~ ba~land~.
Görü~melerde ABD'yi büyükelçi E.Wilson, Türkiye'yi D~~i~leri Bakan~~
H.Saka temsil ediyordu. Belgelerin yay~nlanmam~~~olmas~~ nedeniyle
görü~melerin içeri~i üzerine kesin fikir söylemek kolay de~il. Amerikal~~gazetecilerin haberleri ise görü~melerin hiç de kolay geçmedi~ini ortaya koymaktad~r". Rahatl~ kla söyleyebilece~imiz husus ~udur: ABD'nin yard~m~n
kullan~lmas~~ konusunda getirdi~i kontröl etme hakk~~ ilkesi Türkiye'yi hiç
memnun etmiyordu. Asl~nda Osmanl~~ borçlar~n~n ülkeyi nas~ l bir yar~~
sömürge haline soktu~unu, süper güçlere muhtaç b~rakt~~~n~ , kapitülasyonlan ve di~er rezaletleri gündeme getirdi~ini daha unutmam~~~olan
cumhuriyetçi yönetimin sak~nca ve endi~esi do~ald~ . Kemalist Türkiye'nin
liderleri milli egemenlik ve ba~~ms~zl~ k konusunda oldukça titiz ve duyarl~yd~ lar. Stalin'in toprak istekleri gibi, ABD'nin öne sürdü~ü "kontröl ve
denetim" ~art~~ da onlar~ n tepkisine sebep oluyordu 4°. Fakat bunlara ra~" Yard~m program~n~n gerçekle~tirilme a~amalar~~ ve ayr~nt~lar~~bir dizin raporda yer
alm~~t~ r: Assistence to Greece and Turkey: ~~ st-8th Reports to Congress by V.S: President.
Washington, 1947-1949.
Foreign Relation of the V.S... Vol.5, p.233-236.
"The New York Times" gazetesinin muhabiri Ankara'dan ~u haberi veriyordu: "2
ay önce halka aç~kland~~~ ndan farkl~~olarak ~imdi ABD'nin yard~m program~~ daha çok ele~tiriye yol açmaktad~ r. (The New York Times. 23.5.1947) "Newsweek" dergisi de, "Türk
Küstahl~~~" ba~l~kl~~ yaz~da Türk taraf~n~ n, verilecek yard~m~~"ABD yetkililerinin müdahelesi
olmadan" kendi bildi~i gibi kullanmak talebinde bulundu~unu bildiriyordu (Newsweek.
19.5.1947. p.21-22).
4° Yabanc~~ ara~urmac~ lann fikirleri için bak: G.S.Harris. Op.Cit., p.27; H.elman.
Op.Cit., s.1 ~~1.
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men görü~meler s~ras~ nda Türkiye heyeti ABD ko~ullar~n~~ kabullenmek
zorunda kald~. Anla~man~n tasla~~n~ " bir ay sonra imzalanm~~~metinle
mukayesesi, aralar~ nda hiç bir fark olmad~~~n~~ gösteriyor ve bu da Türk
taraf~n~n fazla direnmedi~ini ortaya koyuyor.
Temmuz 194.7'de Türkiye D~~i~leri Bakanl~~~ nda E.Wilson ve
H.Saka Türkiye'ye yard~m hakk~nda Anla~ma imzalad~ lar'''. Süresiz olan
bu anla~ma ABD'nin konuyla ilgili karar~ na uygundu. Böylece ABD yard~m yapma zaman~n~, ~eklini ve hacmini belirleme ve bu yard~m~n kullan~lmas~n~~ denetlemek hakk~n~~ resmi bir anla~mayla kazanm~~~oluyordu.
Üstelik anla~man~ n 3. Maddesi yard~ m program~n~ n uygulanmas~n~~ "hür
~ekilde gözlemek ve tam yans~tmak" konusunda ABD bas~n~~ ve radyosuna
hak tan~yordu. Türkiye hükümeti ise ülke içinde "sözkonusu yard~m~n
amaçlar~, hacmi, kayna~~, niteli~i, boyutlar~~ ve sonuçlar~~ üzerine tam ve
sürekli bir aç~kl~ k getirme~i" üstleniyordu. Asl~ nda Türkiye hükümeti kendi halk~ na bilgi vermek konusunda tarihte ilk defa yükümlendiriliyordu.
12

Madde, askeri yard~m~ n; bilgilerin ve kullan~lma ~artlar~n~ n gizlili~ini ve emniyetini sa~layacak önlemleri içeriyordu. Buna göre ABD'nin izni olmadan Türk subay~ , memuru veya hükümet yetkilisi olmayanlara konu üzerine bilgi vermek, askeri yard~m kapsam~ ndaki malzeme ve bilgileri
ba~ka amaçlar için kullanmak yasakt~~42 .
Madde, Türkiye'nin ABD mali yard~m~n~~ ba~ka devletlere borcunu
vermek için kullanmas~n~~yasakl~yordu.
Agreement on Aid to Turkey. - The Turkish Aid Program, p.22-24; A Decade of
p.1265-1267, United Nations Treaty Series. Vol. 7. N.Y.,

American Foreign Policy.
1 947, P-299-308.

5 Haziran 1964 tarihli ünlü
42 Devlet Ba~kan~~ Ljonson Ba~bakan I. Inönü'ye yazd~~~~
mektubuyla K~bns'ta ç~kan Rum-Türk çat~~mas~na askeri müdahele yapmamak konusunda
Türkiye'yi uyanyordu. Mektupta vurgulanan nokta ~uydu: K~br~s'a ç~karma yap~ld~~~~s~rada
ABD yard~m~yla edinilmi~~siUh ve araçlar~n kullan~lmas~, 194.7 Anla~mas~n~n 4. Maddesinde yer alan ve ABD izni olmadan ABD askeri yard~m~n~n Türkiye'nin savunmas~yla ilgisi
olmayan amaçlar için kullan~lmas~n~~yasaklayan hükümlere tamamen ayk~nd~r.(Middle East
Journal. 1966, N 3, p.386-388). 1974'ün yaz~nda Türk Silahl~~ Kuvvetleri K~br~s'a ç~karma
yap~nca ABD Kongresi sözkonusu anla~madan hareket ederek 5 ~ubat 1975 tarihinden itibaren Türkiye'ye ABD silah yard~m~~yap~lmas~na ambargo uygulama yönünde karar ald~~ve
karar ~~Ekim 1978 tarihine kadar yürürlükte kald~ . Bak: Controversy over the Cutoff of Military Aid to Turkey.- Congressional Digest, 1975, April, N 4, p.99-128; Suspension of Prohibitions Against Military Assistance to Turkey: Hearings before the Committee on International Relations, House of Representatives Uuly. ~ o, 1975) Washington, 1975.
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Sözkonusu tektarafl~~ noktalara ra~men imzalanan Anla~ man~ n
TBMM'de görü~ ülmesi ve onaylanmas~~ sadece birkaç gün sürdü.Hükümet
ad~na konu~an H.Saka, milletvekillerinin sak~ncalar~~ üzerine imzalanm~~~
Anla~man~ n, Türkiye'nin Ba~~ms~zl~~~n~~ zedeleyen hiç bir hüküm içermedi~ini dile getirerek, tam tersine ABD'nin Türkiye'nin ba~~ms~zl~~~~ve
bütünlü~ünü güvence alt~na ald~~~n~~ vurgulad~ '. Meclisin 465 üyesinden
339'u Anla~man~n onaylanmas~~ lehine oy kullan~ rken aleyhine oy kullanan milletvekili yoktu. Ama oylama s~ras~ nda oturuma kat~ lmayan 126
milletvekilinin milli egemenlik konusunda titiz davranarak böylece pasif
direni~~yapm~~~olduklar~n~~ tahmin edebiliriz. Truman Doktrininin uygulanmaya ba~lamas~yla k~ sa bir zaman içinde iç ve d~~~politika, iktisadi kalk~ nma modeli, askeri doktrin, altyap~, maliye, özel te~ebbüs, kültür; e~itim
hizmet sektörü dahil, Türkiye'de ya~am~ n bütün yönleri ABD etkisi alt~na
giriyordu. Bir dereceye kadar bu etki ~ imdiye kadar sürmektedir. Burada
itiraf etmemiz gereken bir husus da Bat~l~la~ ma ve Avrupal~la~ma, yani
Bat~~ ile entegre olma sürecinin Türk toplumundaki geni~~bir kitlenin bu
konudaki istekleriyle ve ho~ görüleriyle de kolayla~m~~~olmas~d~r.
Tabii ki, Truman doktrini Türkiye'nin d~~~politikas~ nda ola~anüstü
öneme sahip bir olay idi. ABD ile ili~ kiler de dahil olmak üzere Türkiye,
doktrin gere~i d~~~politika konsepsyonunu tamamen yenilemi~~oluyordu,
Türkiye tarafs~zl~ k politikas~ndan bar~~~döneminde askeri bloklara kat~lma
siyasetine geçiyordu.Türkiye'nin NATO'ya giri~i ile sonuçlanan k~sa bir
süre içinde Ankara'da ~imdi etkinli~ini koruyan yeni d~~~politika ilkeleri
haz~rland~ . Washington'un deste~ine güvenen Türkiye 1947'den itibaren
Sovyetlere kar~~~kesin ve sert bir tav~r almaya ba~lad~~ ve 1948 y~l~~ ~ubat
ay~ nda Moskova'daki büyükelçisini geri çekti. ABD türkologu bunu ~öyle
de~erlendiriyordu.: "Türkiye s~cak sava~ta" kendi tercihini yapm~~~oldu" ".
Beklenildi~i gibi, Truman doktrini uyar~nca verilen ~~ oo milyon dolara
ek olarak 3 Nisan 1948 tarihinde ABD Kongresi 30 Haziran 1949 tarihine
kadarki dönem için Türkiye'ye 75 milyon dolar ay~rd~ . Bu para, d~~~ülkelere yard~ m yapma hakk~ nda 1948 y~l~~ kanunu çerçevesinde veriliyordu 45.
Sonraki dönemde yard~mlar ~öyle s~ ralan~ yor: 1948-1951 y~ llar~~ aras~nda
43

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi (1 Eylül 1945). Cilt 6. Ankara, 1947,

5.553.

p.

" L.Thomas, R.Frye. The United States, Turkey and ~ ran. Cambridge (Mass.) 1952,
45

A Decade of American Foreign Policy.... p.1267.
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Marshall tasar~s~~ üzere iktisadi yard~m; 1949 y~l~~ Mü~terek Savunma Kanunu gere~ince yap~lan askeri yard~m; 1950 y~l~~ Uluslararas~~ kalk~nma
hakk~nda ABD Kanunu uyar~nca teknik yard~m. Nihayet ~~o Ekim 1951
tarihli Ortak Güvenlik Kanunu gere~ince yard~ m yap~ld~~ ki, bu Kanun
Ortak Güvenlik Ajans~~ çerçevesinde Türkiye'ye yap~lacak askeri, iktisadi ve
teknik yard~mlar~~ bir arada gerçekle~tirme~i öngörüyordu. Bununla ilgili
ABD-Türkiye sözle~mesi 7 Ocak 1952 tarihinde Ankara'da imzaland~ ".
~unu da kaydedelim ki, Truman doktrini ABD ile Türkiye aras~ndaki
ili~kilerde bir tak~m çözülmemi~~sorunlar da b~rak~yordu. Ba~l~ca sorun
ABD'nin, yard~m yapmas~na ra~men belirli hiçbir askeri ve siyasi taahhüt
üstlenmemesi idi. 4 Nisan 1949 tarihinde Washington'da NATO anla~mas~~ imzaland~ktan sonra bu sorun aç~k ~ekilde gündeme gelmi~~oluyordu.
Ankara, Truman doktriniyle ba~lam~~~olan sürecin geli~mesi amac~yla
Türkiye'ye ABD güvencesi konusunda bir anla~ ma imzalanmas~~ için daima ~srar etti. Türkiye, diplomasi aç~s~ ndan büyük çabalar harcayarak sonunda NATO'ya girme~i ba~ard~.
18 ~ubat 1952 tarihin de Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle ABDTürkiye ili~kileri yeni a~amaya geçti ve yard~m ittifak programlar~yla çoktarafl~~ ~ekilde yap~lmaya ba~lad~. Fakat yard~m haidunda ikili anla~malar
sonraki y~llarda da imzalanm~~t~r ki, bunlar~n da hukuki çerçevesini halen
de yürürlükte bulunan 12 Temmuz 1947 tarihli Anla~ma olu~turmaktad~r.

" Mutual Security Assurances under Mutual Security. Act of 1951: Agreement benveen the USA and Turkey, signed at Ankara, 7 January 1952, Washington, 1953; United Nations Treaty Series. Vol. 179, 1953, p.12 I - I 27.
Not: i~bu makale ~u kaynaktan çevirilmi~tir: A.~.Rasizade. Tureskiy aspekt doktrini
Trumena i nekotonye prosçet~~ Stalinskoy diplomatii. "NARODI AZII I AFRIKr Dergisi.
N 4, 1990, Moskova. 5.40-50.
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