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ABSTRACT 

CYPRUS POLICY OF THE USA AND TURKISH PUBLIC OPINION 
(1950-1964) 

(Till Jolr11so11 's letter) 

In this study the Turkish public opi11io11 perceptiot1 of the policy pursued by 
the USA from 1950 to 1964 is examined. Cyprus is a phe11ome11011 which is 
carefu1/y followed by Turkish governments together with Turkish public opi11io11 
and all the eve11ts fl11d immediate rejlectio11s i11 Turkey. The parties of the 
problems in Cyprus are members of NATO which leads Turkey to search for a 
solutio11 within this organizatio11 al the arbitration of the USA a11d so Turkey 
occasio11ally has to bear the negative co11sequences of this perception. The most 
importa111 event in Turkish public opi11io11 which has damaged the trust for the 
USA abollt the solutio11 of the problem in Cyprus is a letter se11t by the USA 
president Joh11son i11 1964 which is called with his 11ame. This event is a historical 
t11rni11g poi11t from the aspect of the relations between the two cou11tries and 
accelerated the process which is the begi1111ing of the critical point of view agai11st 
the USA a11d its policies in Turkish public opi11io11. 
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Kibns, $ilkril Sina Gilrel'in 9ok yerinde bir ifadesiyle "tarih boyunca 
kaderi dt~ardan belirlenmi~ bir ada"1 olmu~tur. Ada, 16. yilzy1lda Osmanh, 19. 
yilzy1lda ingiltere egemenligine girmi~ti. ingiltere bu tarihten sonra da adanm 
gelecegi konusunda soz sahibi olmu~tu. Ku~kusuz aday1 onemli kilan bir9ok 
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etken vard1: Ortadogu petrollerine yakmhg1, Dogu ile Bat1 arasmdaki ticaret 
yollan i.izerinde olu~u, adanm askeri bir us olarak degerlendirilmesi gibi. 
Adanm say1lan bu ozellikleri inceleme donemimiz ii;:indeki K1bns sorununun 
ortaya 91kmasmda belirleyici olmu~tur. 

K1bns 'm geleceginin belirlenmesinde etkili olan ingiltere-Turkiye
Yunanistan u9lusune, II. Dunya Sava~1 sonras1 Amerika da katilacaktir. 1950'li 
y1llarda Amerika, K1bns Adas1 ile dogrudan ilgilenmekten 9ok bOlgedeki gene! 
dengeyi dikkate alarak, Sovyetler Birligi'nin K1bns'a etkisini onlemeye yonelik 
politikalar uygulamaya 9ah~m1~t1 . 2 Tilrkiye ise 1945'den 1951 'e kadar olan 
sure9te Sovyet tehlikesine kar~1 bii guvenlik unsuru aramaya yonelmi~ti. 1952-
1954 arasmda da bu gi.ivenligin arttmlmasma yonelik 9ah~malann yuri.itiildugii 
bir donem olmu~tu. Bu geli~meler, Turk Huki.imetlerinin K1bns meselesindeki 
hareketsizlik ve ilgisizliginin ba~hca sebebi olmu~tur. Ote yandan Yunan 
Hukumeti de K1bns konusunda kesin bir tutum i9erisine girmemi~, 1951 y1lmda 
K1bns meselesini benimsemi~ ancak 1954 yilmda bu sorunu Birle~mi~ Milletler 
(BM) kanah ile uluslararas1 alana yans1tm1~t1r. Turkiye'nin pasif bir politika 
izlemesinin diger nedeni de, ingiltere'nin K1bns'1 terk edecegine dair bir i~aret 
gormemesidir. ingilizlerin bu davram~lan, Turk Hi.ikumetlerinin bir guven ve 
rahathk i9erisinde hareket etmelerini saglam1~tlr.3 

1950'de CHP'li D1~i~leri Bakam Necmeddin Sadak4
, l 954'te de DP'li 

D1~i~leri Bakam Fuat Kopriilii hemen hemen aym sozciiklerle "Tiirkiye 'nin 

Faruk Sonmezoglu, II. Dllnya Sava~1'ndan GUnllmllze Tilrk D1~ Politikas1, Der Yayinlari, 
istanbul, 2006, s. 67. 
1954'c kadar K1bris Adast'ndaki gcli~meler i~in bkz. Fahir 1-1. Armaoglu, K1bris Meselesi, 
Tllrk Hlikllmeti ve Kamuoyunun Davram~lan, 1954-1959, Sevin~ Matbaas1, Ankara, 1963, 
s. 1-4. 
D1~i~leri Bakani Nccmcttin Sadak, TBMM'dc yapt1g1 bir konu~mada K1bris sorununa bak1~1ni 
~oyle a~1klam1~t1r: "K1bns meselesi diye bir mesele yoktur. <;ii11kii K1hns, bugiin lngiltere '11i11 
hakimiyet ve idaresi alt11ulad1r ve /11giltere 'nin K1bris '1 ba~ka bir devlete devretmek 11iyeti11de 
veya temayiiliinde o/111ad1g1 hakkmda kanaatimiz tamdtr .. . ". Cumhuriyet, 24 Ocak 1950. 
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Kzbrzs diye bir meselesi yoktur" 5diyerek hilkilmetlerinin K1bns'la ilgisini ortaya 
koymaktayd1lar.6 

Ancak Yunanistan'm K1bns sorununu, 16 Agustos 1954'te Birle~mi~ 
Milletler'e ta~1mas1yla ada, Tilrk d1~ politikasmm ve kamuoyunun en onemli 
konularmdan birisi olacaktir. Bu tarihten sonra Yunanistan, K1bns'm 
kendilerine ait oldugunu gostermek i<;in Birle~mi~ Milletleri ve ilgili devletlerin 
kamuoylanrn etkilemek amac1yla, <;e~itli gosteriler ve giri~imlerde 

bulunmu~tur.7 Tilrkiye ise bir silre sorunun "hilr dilnya" i<;erisinde, miittefiklerin 
anla~mas1 ile <;oziimlenebilecegini sanm1~t1. Agustos l 954'te Tiirkiye Milli 
Talebe Federasyonu tarafmdan diizenlenen toplantida Ba~bakan Adnan 
Menderes, K1bns Komitesi iiyelerini de kabul ederek, "Kzbrzs asla Yunanlzlarm 
olmayacakt1r. Hiikiimet olarak gerekli biitiin tertibat ahnm1~t1r. Onun fr;in Turk 
Milleti 'nin Kzbrzs davasmda itidal ile hareket etmesi <(Ok yerinde olur'',8 demi~ti. 
Boylece Tiirkiye'de Yunanistan'm tahriklerine kar~1hk verme giri~imleri genel 
olarak bir sure hilki.imet tarafmdan onlenmi~ti.9 

A. 1964 Oncesi Donem 

K1bns konusundaki anla~mazhk ilk defa uluslararas1 bir uyu~mazhk 

olarak 1954 y1lmda Yunan Hiikiimeti tarafmdan self-determinasyon istemiyle 

bir ~ikayet olarak BM Genel Kuruluna getirildigini belirtmi~tik. 10 Boylece 

K1bns sorunu uluslararas1 bir rtitelik kazarnrken, ABD kendini <;ok gii<; bir 

durumda bulmu~, bir yanda NATO'nun onderi olarak kan~mamazhk 

edemezken, diger yandan i.i<; NA TO ortagmm (ingiltere, Tilrkiye ve 
Yunanistan'm) tepkisini ilzerine <;ekmek istememi~ti. Batt savunma sistemi 

i<;inde bu tiir anla~mazhklar, yine Bah giivenliginde onemli sorunlara yol 

5 Naz1m GUven9, K1bns Sorunu, Yunanistan vc Ttlrkiye, <;aMa~ Politika Yaymlan, Istanbul, 
1984, s. 22. 

6 Hilrriyet, 13 Haziran I 954'te yaymlanan bir haberde, "Ankara'nm henilz K1bns diye bir 
meselesi olmad1~1m" belirtiyordu. 

7 Geli~meler i9in bkz. Hilrrlyet, 21, 22 A~ustos 1954. 
Hilrriyet, 29 A~ustos 1954. 
Mehmet Gon!Ubol-A.Suat Bilge, "K1bns Uyu~mazh~1 ve TUrkiye-Sovyetlcr Birli~i 
Milnasebetleri", Olaylar Ttlrk D1~ Politlkasl, Siyasal Kitabcvi, Ankara, 1996, s. 338. 

10 Bkz. Oonlilbol- Bilge, a.g.m., s. 338; Armao~lu, a.g.e., (1963), s. 70-75 . 
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ai;:abilirdi. Bu nedenle Amerika, sorunun BM a91k diplomasisi ile degil, 
NATO'nun gizli diplomasisi ii;:inde i;:ozillmesi gerektigini savunmu~ ve taraflara 
bu konuda telkinde bulunmu~tu. 11 

K1bns sorununun daha i;:ok ingiltere ve Yunanistan arasmdaki gori.ini.imi.i, 
1955 y1hnda Ti.irkiye 'nin Londra Konferans1 'na12 katilarak, konunun taraflarm
dan birisi olmas1yla degi~meye ba~Iad1. Art1k bir K1bns politikas1 olu~mu~tu. 

Ba~bakan Adnan Menderes, Ti.irkiye'nin K1bns konusunda o gunkil politikasm1 
~oyle tarif etmi§ti: "Kibrzs, Anadolu 'nun bir devammdan ibarettir ve onun 
emniyetinin esas noktalarzndan birisidir. Bu itibarla, onun bugiinka durumunda 
bir tebeddul bahis mevzuu olursa, hunun teknik esaslara degil r;ok daha mz1him 
ve esaslz olan diger hakikatlere ve mesnedlere gore halledilmesi ve Tiirkiye ye 
raci olmasz lazun gelir. Londra ya gidecek olan heyetimiz, statiikonun 
muhafazaszm asgari $art olarak miidafaa edecektir; statiikonun muhafazasz, her 

tiirlii ihtilatlarz men edecek bir haldir"13
• 

0 y1Ilarda Ulus gazetesinde Hi.iseyin Cahit Yali;:m, K1bns'm NATO 
"Condominium"u ii;:inde i;:oziilmesi gerektigi gori.i§i.inu one surerek §oyle 
diyordu: " .. . Kzbrzs, NATO devletlerinin mii$ferek hakimiyeti altmda Batz 
diinyasz i~in bir miidafaa merkezi haline sokulabilir. 0 zaman, Adada ya.yayan 

Rumlar da Tiirkler de dahili i~·lerde tam bir muhtariyet ve istiklal hakkma 

miisavi surette sahip olarak rahat ya$ayabilirler"14
• 

Ktbns ' la baglantih bir §ekilde ortaya 91kan, 6-7 Eylill olaylan; 
Yunanistan ve Ktbns'ta, Tilrkiye ve Tilrklere kar§I giri§ilen s;e§itli saldm ve 
tahriklerin, Tilrk toplumunda biriktirmi§ oldugu tepkilerin, Selanik'ten gelen 
Atatilrk'un evine bomba attld1g1 haberleriyle birle§mesi sonucunda bir anda 

11 Oral Sander, TUrk Amerlkan jH~kileri, 1947-1964, A.0.S.B.F. Yaym1, Ankara, 1979, s. 225. 
12 Londra Konfcrans1, 29 Agustos'tan-7 Eyliil 1955'e kadar devam ctmi~ ancak bir sonuca 

ula~ilaman11~t1r. Bkz. Mehmct Gonliibol-A.Suat Bilge, a.g.m., s. 34 I; "Konferansta iizerinde 
anla~1lan tek ortak karar, "ingilterc'nin adadan y1kmamas1 ve adanm hukuki durumunda bir 
degi~iklik yaplfmamas1dir". Bkz. Armaoglu, a.g.e., (1963), s. 154. 

13 Armaoglu, a.g.e., ( 1963), s. 97, 133; Ba~bakan Adnan Mendcrcs'in 24 Agustos nutku 
degerlcndirmeleri iyin bkz. Siikrii Kaya, "Samimi Bir lhtar", HUrriyet, 26 Agustos 1955; 
Ahmct Siikrii Esmer, "Ba~bakanm K1brrs Demeci", Ulus, 28 Agustos 1955. 

14 H. Cahit Yalym, "K1brrs Meselesi", Ulus, I 0 Temmuz 1955. 
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patlama noktasma ula~m1~h. Kisa silrede bilyilyen yagma ve tahrip hareketleri, 
istanbul, izmir ve Ankara'da Rumlar aleyhine geli~mi~ ve gece yansma kadar 
zor kontrol altma almm1~tt. 

Her iki illkede meydana gelen olaylar sonucunda ili~kilerin bozulmas1 

iizerine, ABD D1~i~leri Bakam Dulles, Ba~bakan Adnan Menderes'e bir mesaj 

gondererek NATO dayam~masmdan, komilnist yay1lmasmdan ve her iki illkeye 

yap1lan yard1mlann amacmdan soz etmi~tir. 15 

1956 Nisan 'mdan itibaren ise Ktbns'ta Tilrklere kar~1 ba~layan tedhi~ 

hareketleri, Tilrk kamuoyunda Yunanistan'a kar~1 duyulan tepkinin artmasma 

neden olacaktir. D1~i~leri Bakam Fuat Kopriilil, yabanc1 ajanslara verdigi 

demecinde Kibns ' ta self-determinasyondan once artan tedhi~ hareketlerinin 

durdurulmas1 gerektigini belirtirken, self-determinasyonun da Enosis'e giden bir 

yol oldugunu dil~ilniiyordu. 16 Bu dii~i.incesinde haks1z da degildi: 

1956'da Tilrkiye'de Fuat Kopri.ilil Kibns'la ilgili goril~lerini ai;1klarken, 

Ohio'nun Demokrat Temsilcisi Wayne L. Hays da ayn1 tarihte Amerika'da 

Kibns ilzerindeki goril~lerini aytkhyordu. Hays'a gore Amerika Birle~ik 

Devletleri, Kibns'a derhal self-determinasyon hakkmm verilmesi i9in tsrar 

etmeliydi. Onun bu sozleri Akis dergisinde ~oyle ele~tirilmekteydi: ''. .. Bu 
isteginin mucip sebeplerini bin dereden su getirerek izah etmeye r;ab$an 
temsilci, kendisini bu yolda bir konu$maya sevk eden aszl amili soylemeyi 
unutuyordu: Amerika 'da bulunan Yunan irkmdan gelme sepnenlerin oyunu 
kazanmak. Amerika 'nzn her/Ur/ii somiirgeciligin aleyhinde bulundugzmu 
soyleyen temsilci, dolar empe1yalizmini bilmezlikten gelemez, adadaki Yunan 
r;ogunlugundan bahsederken de TUrk azmhg1111 unutamazdi. Yakla$makta olan 
ser;imlerde kazamlacak Rum oylarmm hiilyasma kapzlarak birr;ok gerr;ekleri 
yan r;izen Wayne L. Hays, unutmamak gerekir ki tipik Amerikah dostlammzdan 
sadece biridir. Allah dii$manlanm1zdan korusun! .. "11

• 

15 GonlUbol- Bilge, a.g.m., s. 347-348. 
16 Gonlilbol- Bilge, a.g.m., s. 347-350. 
17 "Amerikah Dostlanm1z", Akis, 4 ~ubat 1956, s. 15. 



146 i. BOZKURT 

Amerika, K1bns sorununa bak1~ a91sm1, 13 Mart 1956'da Atina 
Bilyilkel9isi Cannon ve 14 Mart'ta da ABD Ba~kam Eisenhower arac1hg1yla 
a91khyordu. Buna gore, Birle~ik Amerika K1bns meselesinin bir ingiliz-Yunan 
ihtilafi oldugunu a91klayarak, Tilrkiye'nin K1bns tezini desteklemekten uzak bir 
yerde oldugunu gostermi~ti. 18 

Bu a91klamaya ilk tepkiyi Omer Sarni Co~ar, Cumhuriyet'teki yaz1s1 ile 
vermi~ti: " .. . Amerikan hiikiimetinin, Amerika 'da yerleJmi~· Rum/arm reylerini 
kazanmak if in ... ", Yunanistan '1 destekler gorilnmesini ele~tirmekteydi . 

"Bundan birka9 giin evvel Yunan BaJbakam Kara man/is, Atina 'daki Amerikab 
gazetecileri alelace/e toplay1p 'Amerika miidahale etsin, jngiltere 'nin K1brzs 
siyaseti yiiziinden Yunanistan, Ball ile alakasuu kesebilir' Jeklinde beyanat 
verince denmi~·ti ki; '<;irkin bir oyun ... Yunanistan, Londra ile Washington 
arasmda hadise 91karmaya te~·ebbiis ediyor. Bugiin bu oyunun neticeleri 
karJ1sznday1z. Diine kadar bu meselede taraft1zhgmz muhafaza etmi~· olan 
Washington, Alina 'nm bu talebi yapzldzktan bir giin sonra Yunan ba~·kentindeki 
sefirini harekete ge9irmi~·, bu zat da son Kzbrzs hadiseleri karJzsznda 
Karamanlis hiikiimetine Amerika 'nzn sempatilerini bildirmi~·, bu hiikiimeti 
'vakur' siyaseti dolayrszyla da tebrik etmi~·ti... Birle$fk Amerika 'nzn Ortadogu 
i/e alakall siyaseti umumiyetle tenkit mevzuudur"19

• 

Kadircan Kath ise Tercilman 'daki yaz1smda, K1bns sorununda ingiltere 
ve Yunanistan'a kar~1 Amerikan desteginin onemine dikkat 9ekiyordu: 
"ingiltere ve Yunanistan 'la hangi meselemiz lehimize halledilmiJ 
ki? .. K1l1czm1zm, sungiimiiziin hakkz bile almamamz~·tzr. Dunyada sozii daha 
ge9er olan Amerika gibi dost/arunzzzn lehimize miidahalelerini saglamadzk9a 
karJzmzzdakilerin Jeytan dip/omatlarz, korkarzm bizi atlat1rlar"20

• 

Tilrkiye ise K1bns politikasmda bir degi~iklik yaparak "statu quo"nun 
korunmas1 yerine, K1bns'm taksimi plamm savunmaya ba~lam1~t1. Boylece 
Tilrkiye, 1957 y!lma kadar Birle~mi~ Milletler Orgiltil 'nQn K1bns sorununu 

18 "Birle~ik Amerika ve K1bns", Forum, s. 49, I Nisan 1956, s.4 
19 Omer Sarni Co~ar, "Amerika Ne Yapt1?", Cumhuriyet, 15 Mart 1956. 
2° Kadircan Katl1, "Hi.iki.imet Program1", TercOman, 15 Ocak 1964. Benzer gori.i~te bir yaz1, 

. "K1bns Hakkmdaki Ti.irk Gori.i~i.i Di.in Amerikalllara Anlatlld1", Cumhuriyet, 2 Temmuz 
1956. 
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incelemeye yetkili olmad1gm1 ileri si.irerken, "statu quo" degi~ikligini kabul ve 
taksim plamm benimsedikten sonra Birle~mi~ Milletler' de i.i9li.i gori.i~meleri 
savunmaya ba~lam1~ti.21 

Bu arada 1957'de Demokrat Parti Konya Milletvekili Himmet C>19men, 
Amerika'nm K1bns politikasmdan ~ikayet ediyordu:"Turk Milleti 'nin bu 
hassasiyeti kar$ismda Amerika 'nm lakayd kalamayacagma ve onu yad ellerden 
yeni dostlar ve yeni imkan1ar aramaga mecbur blrakmayacagzna kat 'iyetle 
inaniyor, guveniyor ve bekliyorum"22

• 

Bu s1rada basmda Amerika'nm K1bns'a ili~kin herhangi bir tezinin veya 
planmm bulunmad1g1, yani Ti.irkiye ile Yunanistan arasmda tarafs1z bir politika 
izledigine dair degerlendirmeler de yap1hyordu: 

1957 y1lmm Agustos aymda Cumhuriyet Gazetesi, " .. . Anla~1ld1gzna g6re 
Birle$mi$ Milletlerin Ey!Ul 'deki toplantismda gilndeme alznmasi beklenen 
Kibns meselesi mevzuunda Birle~·ik Amerika, herhangi bir "Amerikan gorii$ii" 
ortaya atmayacak sadece dogrudan dogruya a/akall milletlerin me~ru 

isteklerini kar$tlayacak tatmin edici bir ha/ ~aresinin bulunabilmesi hususunda 
gayret sarf edecektir" .23 

R. Oguz Ti.irkkan ise Cumhuriyet'teki yaz1smda Amerikahlarm K1bns 
meselesini, onemli bir sorun olarak degil di.inyamn ikinci hatta i.i9i.inci.i 
derecedeki sorunlarmdan biri olarak gordi.igi.ini.i, Amerikahlarm daha 9ok 
Ortadogu sorunlan ile ilgilendiklerini belirtmi~tir. Ona gore Amerikahlar, 
K1bns sorununu oncelikle ingiliz ve Yunan meselesi olarak 
degerlendirmekteydi. 24 

Bu arada, Rum toplumu Ba~piskoposu Makarios'un 1953 y1lmda ingiliz 
egemenligine kar~1 91karak adada self-determinasyon hakk1 i9in BM ve Amerika 
di.izeyinde 9e~itli siyasi gori.i~melere gitmesi, ingiltere tarafmdan si.irgi.ine 
gonderilmesine neden olmu~tu. 1957 Nisan'mda Makarios'un ingilizler 

21 Armaoglu, a.g.e., (1963), s. 293. 
22 Cumhuriyet, 9 Agustos 1957. 
23 Cumhuriyet, 30 Agustos 1957. 
24 R. Oguz Tilrkkan, "Amcrika Mektuplan; Amerikaltlann K1bns Davasmda Anlayacaklan Tek 

Lisan", Cumhuriyet, 27 May1s 1957. 
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tarafmdan serbest birak1lmas1, arkasmdan New York Valisi Averell Harriman'm 
Makarios 'u Amerika 'ya davet etmesi, Ti.irk basmmda tepkiye neden olmu~tu. 

Milliyet'te Peyami Safa, olaym Ti.irk-Amerikan dostlugunun adeta 
gelecekte nerelere ula~abilecegi i.izerine fikir veriyordu: " ... Tiirk kalbinin, 
Amerika Hiikiimetine kar$l kirgmhgz nefret derecesine varmak istidadmdad1r. 
Bumm da hangi dii$man ve biiyiik devleti sevindirecegini dii$iinmekten aciz 
kalacak derecede r,:ocukla$an Saym Eisenhower 'm ve hukiimetinin Ortadogu 'da 
k1rd1g1 pot/arm koleksiyonu tamamlanmt$ oluyor"25

• 

Hi.irriyet'te Si.ikri.i Kaya ise Harriman'm Makarios'u davetini ~oyle 

ele~tiriyordu: "Harriman, gansterleri belki davette serbesttir. Anlad1k, fakat 
Birle$ik Amerika otoriteleri, her gelmek isteyeni, hususiyle boyle elleri kana 
bulanmz$, dunyay1 birbirine katan, ihtilalci ve komiteci misafirleri kabul etmeye 
mecbur degildir ... "26

• 

Harriman'm, Makarios'u Amerika'ya daveti nedeniyle, Ti.irkiye'den New 
York Valisine protesto telgraflan yekilmi~27, Ankara' da I 9 May1s Stadyumunda 
bir Kibns mitingi di.izenlenmek istenmi~, Kore gazileri Kore'de di.inya ban~1 
iyin birlikte sava~t1klanm ancak Harriman 'm ban~1 bozan bir "katili" davet 
etmelerine tepkili olduklanm gostermi~lerdir.28 

Omer Sarni Co~ar, Ti.irkiye'nin y1Ilardan beri "ABD ve Avrupa" iyin 

biryok fedakarhklara katland1gm1 ancak kar~1hgmda onlarm Kibns sorununda 

kar~1m1zda yer ald1klanm di.i~i.inmekteydi. "Uzun yzllar $U bOlgede 
(Ortadogu 'da) tek ba$1m1za nobet bekledik. Sayemizde bu bolgede yatan ingiliz
Amerikan-Franszz sermayeleri, rahatszz edilmediler. 0 giinlerde ne Atlantik 
Pakt1, ne Avrupa Konseyi, ne Bagdat Paktz ne de Balkan Paktz vardzl ... Bundan 
dolayz Batz Avrupa bize le$ekkur etti mi? Hayzr. Evvela, Avrupa Konseyi 'ne 
girmemize itiraz ettiler, durdular, "Avrupah degilsiniz" dediler. Sonra da 
Atlantik Paktz 'na girmemizi senelerce baltaladllar. Bu camialara giir,:lukle, 
girdik ... Son zamanlarda dostlarumzdan ve miittefiklerimizden bazilarmm 

25 Pcyami Safa, "Amcrika Hukumcti Turklcri Kmyor", Milliyet, 30 Nisan 1957. 
26 $Okra Kaya, "isabctli ve ihtiyatli Bir Tedbir'', Hllrriyet, 21 Nisan J 957. 
27 Hurriyet gazetesine gore, Harriman'a bir haftada 40.000 protesto telgrafi ~ekilmi~ti. Bkz. 

HUrriyet, 28 Nisan I 957. 
28 Arll}aoglu, a.g.e., (1963), s. 348-351. 
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halleri bizleri huzursuzlandzrmaya ve on/aria olan miinasebetlerimizi tekrar 

gozden ge<;irmek liizumunu hissettirmeye ba$lam1$llr. Baz1 devletlerin Kzbrzs 

meselesinde elimizi kolumuzu baglamak istediklerini gormiiyor degiliz. Kzbns 

meselesini birka9 giin sonra ele alacagz ilan edilen Atlantik Paktz Konseyinden 

hemen evvel one siiriilmesi, imzalanmasz manidar degil midir? Bilhassa bu 

NATO toplantzszna katzlan Amerika, Yunan tezini destekleyen yeni K1brzs 

plan/an ile gelmekte iken ... "29
• 

1957 y1lmm ~ubat aymda BM, sorunun taraflar arasmda gorii~melerle 

9oziimlenmesine karar verrni~, NATO 9er9evesi i9indeki uzun gorii~melerden 
ve ABD'nin daha 9ok Yunanistan iizerindeki bask1smdan sonra iinlii Ziirih 

Antla~mas1 imzalanmi~ti.3° Ku~kusuz ABD'nin bu tutumunda, K1bns Adas1'nm 
stratejik onemi etkili olmu~tur. <;::iinkii K1bns, Giineydogu Avrupa ve ABD'nin 

Eisenhower Doktrini ile iyi ili~kiler kurrnaga 9ah~tig1, Arap topraklarma a91lan 

yolun iizerinde bulunmaktayd1. Amerika, NATO ile CENTO'ya kar~1 

taahhiitlerini ancak bu ada iizerinden yerine getirebilirdi. Aynca 1958 y1lmda, 
Liibnan ve Urdiin'e yap1lan Amerikan ve ingiliz miidahalelerinde K1bns'm 
oynad1g1 onemli stratejik rolii de unutmamak gerekir. Ziirih ve Londra 

Antla~malarmm ve garanti antla~malannm bag1ms1zhk formiiliinde hem NATO 
ortak 91karlan birle~tirilmi~ hem de adada bulunan Bah iislerinin gelecegi 

teminat altma almmi~tir.31 

1958 yazmda Kibns'ta artan Tiirk-Rum silahh miicadelesi sonucunda 

Tiirkiye-Yunanistan ili~kileri de gerginle~mi~ti. 

1958 y1lmm Haziran aymda K1bns i9in Beyaz1t Meydam'nda yap1lan 
mitingte, adanm bolilnmesi talep edilerek tutumlarmdan dolay1 ingiltere ve 
Amerika gostericiler tarafmdan kmanm1~tlr. 32 Amerika'nm soruna bak1~ a91s1 

29 Omer Sarni Co~ar, "Niiyin lmzalad1k?", Cumhuriyet, 30 Nisan 1957. 
30 Bu gorli~me Paris'te NATO toplant1s1 S1rasmda 18 Arahk 1958 tarihinde yap1lm1~t1r. Daha 

sonra "Ziirih 'te Menderes ile Karamanlis arasmda yap1lan gorli~meler sonunda 11 ~ubat 
1959'da bag1ms1z K1bns Devleti kurulmas1 kararla~tmld1" . Omit Giirtuna, "K1bns ve 
Tiirkiye", Cumhuriyet, I Nisan 1977; Gonliibol- Bilge, a.g.e., s. 365-366. 

31 Sander, a.g.e., s. 226, ayr1ca bkz. Sonmezoglu, a.g.e., (2006), s. 68. 
32 Milliyet, 9 Haziran 1958. 
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ise, NATO'nun Gilneydogu kanadmda olu~acak bir bo~luk nedeniyle, 
Sovyetlerin bOlgeye s1zmasm1 onlemekten ibaretti. 

16 Agustos 1960 'ta ikinci Londra Konferans1 'nda ahnan kararlar 
9er9evesinde bag1ms1z K1bns Cumhuriyeti ilan edildi. Makarios Cumhurba~kam, 

Faztl Ki.i9i.ik de yard1mc1s1 se9ildiler. Batt di.inyasmda art1k Ktbns sorununun 
9ozi.ime bagland1g1 inaner vardt.33 Ti.irkiye'de de oyle idi. 

Ancak, Makarios ve Rumlar, 1960 Anayasas1 'ndan rahats1z olmu~lar ve 
nihayet Makarios, Anayasa 'da degi~iklik yapilmas1 konusunu Tilrkiye ile 
gori.i~mek i.izere, 22-26 Kas1m 1962 tarihleri arasmda Ankara 'ya gelmi~ti . 34 

Beraberinde D1~Weri Bakam Spyros Kyprianu da vardt. Yap1lan mi.izakerelerde 
Ti.irk Hi.ikilmeti, ilgili degi~iklik tekliflerini reddetmi~tir. <;ilnkil bunlar, Turk 
toplumunun ya~ama teminatt ile dogrudan ilgiliydi. Boylece 1962-63 y1llan 
K1bns'ta gerginligin daha da artt1g1 bir donem oldu.35 Rum tedhi~9iler, Tilrklere 
sald1rmaya ba~lam1~, bu atmosfer i9inde Makarios, 30 Kas1m 1963 'te Turk 
toplumuna ve K1bns'la dogrudan dogruya ilgili devletlere 13 konuda K1bns 
Anayasas1 'nda degi~iklik yap1lmas1 gerektigini bildirmi~ti. Bu degi~iklikler, 

Cumhurba~kam Makarios ile Cumhurba~kam Yard1mc1s1 Faz1l Kil9ilk 'iln veto 
hakkmm kaldmlmasm1, be~ bilyuk ~ehirde tek belediyeler kurulmasm1 ve 
memuriyetlerde Turklere % 30 kontenjan tamyan hilkilmlerin kaldmlmasm1 
ongormekteydi. K1sacas1 bu degi~ikliklerin kabulil halinde Ti.irk toplumu, basit 
bir azmhk haline dil~ecekti. Tilrkiye, Makarios 'un bu anayasa degi~ikligi 

tekliflerini reddetmi~ti. 36 

1963 yilmm Arahk aymdan itibaren K1bns 'ta 1960 Anayasas1 
hilkilmlerini uygulamak istemeyen Rumlann, Tilrklere yonelik saldmlan 

33 Omit Gurtuna, "K1br1s ve Turkiyc'', Cumhuriyet, I Nisan 1977; Gonlubol-Bilge, a.g.m., 
s. 372. 

34 Gurtuna, a.g.y. 
35 K1br1s 'ta 1963 (Kanh Noel) olaylan i~in bkz. Abdulha!Uk <;ay, K1bris'ta Kanh Noel-1963, 

Turk KultUrunu Ara~t1rma EnstitUsu Yaymlari, Ankara, 1989. 
36 Fahir Armaoglu, 20. YUzyll Siyasi Tarihl, C.I, T. i~ Bankasi Yaymlan, Ankara, 1994, 

s. 785-786. 
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artm1~37 , 21 Arahk 1963 'te Rumlann ger9ekle~tirdigi ve "Kanh Noel" olarak 
amlan saldmdan sonra 25 Arahk'ta Cumhurba~kam Cemal Gi.irsel, ABO 
Ba~kam Lyndon Johnson'a bir mektup gondererek, adadaki katliamm 

durdurulmas1 i9in Rum tarafma bask1 yap1lmasm1 istemi~ti.38 Ba~kan Johnson 
ise 26 Arahk'ta gonderdigi cevapta garantor devletlerin ban~91 bir 9ozum 

yoluna yard1m edecegini ve her tilrlil davram~lanm desteklemek i9in elinden 
gelen her ~eyi yapacagm1 belirtmi~tir. Boylece Amerika'nm bunahmm 
ba~lang1cmdaki tutumu, dogrudan bir mildahaleden 9ok dolayh bir kan~ma 

bi9iminde ortaya 91km1~tt.39 

<;etin Altan Milliyet'teki yaz1smda, "Amerika 'nzn, NATO 'nun iki kiir;iik 
iiyesi olan Tiirlciye ile Yunanistan arasmda katiyen bir mesele <;1kmas1111 
istememektedir. Her iki devletin de kendi miisaadesini a~·an karar/ar almasma 
kar~z koyacagmz, Kzbrrs 'tan qok bu bOlgedeki muvazenenin bozulmamaszyla 
ilgili" bir politikasmm oldugunu belirtmi~tir.40 

Ahmet Kabakh, "Kanh Noel" olaymdan bir y1l sonra ~unlan yazm1~tir: 
" .. . Sevgili NATO dostlarzmzz, teker teker yan r;izdiler. Amerika, tekliflerimizi 
haszr altz etti ... Bu kanlz yzldoniimii hengamesinde bize "dostu ve dii$manz" 
yeniden tanztmi$ oldu. Bize kar$1 insafszz, tarafczl ve yalancz olmakta, har; ile 
orak-r;ekir; 'infarkszz oldugunu gordiik .. . "41

• 

ingiltere de bir 9agr1da bulunarak 14 Ocak 1964 'te taraflan, Londra' da 
konferansta bir araya getirmi~tir. Ancak konferansta bir sonuca ula~1lamayarak 
31 Ocak'ta taraflar dag1lm1~ttr. Bu arada Tilrkiye, 9 Mart'ta Washington ve 
Londra'ya bir nota vererek, K1bns'ta "kan dokzUmesi" durdurulmazsa mildahale 

etmek zorunda kalacagm1 bildirmi~tir.42 

37 Dr. Faz1l Kii1Yiik'e gore; "27 Arahk 1963 tarihi itibariyle Rumlann saldms1 sonrasmda 
hayatm1 kaybcden TUrklcrin say1s1 400'U bulmu~tu". Bkz. Cumhuriyet, 28 Arahk 1963. 

38 Baskin Oran, Tllrk Dt~ Politikas1, ileti~im Yaymevi, istanbul, 2002, s. 685 ; Sander, a.g.e., 
s. 228. 

39 Sander, a.g.c., s. 228. 
40 <;etin Altan, "Pirincin Ta~lan", Milliyct, 30 Arahk 1963. 
41 Ahmet Kabakh, "Bak1~lar'', Tercllman, 4 Ocak 1964. 
42 Omit Giirtuna, "K1bns ve Tiirkiye", Cumhuriyet, I Nisan 1977. 
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ismet inonii, 1964 yilmda Associated Press ajansma verdigi demeyte 
~unlan soylemi~tir: " .. . Birle#k Amerika, her ~·eyden once vakzalarz anlamalzdzr. 
Birle$ik Amerika 'nm kararznzn ne olacaguu bilemem. Fakat bu mesele ile 
i/gilenmelidir ... " 43 diyerek ABD'nin bu sorunla ilgilenmesini istedigini 
belirtmi~tir. Bu ay1klamadan k1sa sure sonra da Amerika, K1bns'a asker 
gondermeyi, kurulmas1 tasarlanan NATO kuvveti yen;:evesinde kabul ettigini 

ay1klam1~, basmda bu durum " .. . Amerika, NATO dahilindeki ii9 dost ve 
miittefiki Tiirkiye, ingiltere ve Yunanistan 'in ba~·znz tehlikeli ~·eki/de derde sokan 
Kzbrzs buhranzna resmen dahil o/mu$1ur" biyiminde yorumlanm1~tlr.44 

NA TO biinyesinde olu~turulan Anglo-Amerikan Plam, 31 Ocak 1964 
tarihinde taraflara sunulmu~, yakla~1k 1.200 ABD askerinin de yer alacag1 
10.000 ki~ilik bir NATO ban~ gi.icii onerisi, 1 Subat 1964 tarihinde Tiirkiye ve 
Yunanistan tarafmdan kabul edilmi~ti. Ancak K1bns Cumhurba~kam Makarios, 
sadece BM Gi.ivenlik Konseyi 'nin emrindeki bir ban~ giiciinii kabul 

edebilecegini ileri siirerek plam reddetti. Plan degi~tirilerek yeniden Tiirkiye ve 
Yunanistan'm kabuli.ine sunulmu~ ancak Makarios plam yine reddetmi~ti. Bu 

arada adadaki yah~malann yeniden alevlenmesi i.izerine, ABD D1~i~leri Bakam 
Dean Rusk'm yard1mc1s1 George Ball'u Ankara 'ya gondererek Ba~bakan ismet 
inonii 'yii tek tarafl1 bir mi.idahaleye giri~mekten ahkoymaya yah~h. Boylece 
Makarios'un planlan dogrultusunda sorun BM Gi.ivenlik konseyine gelmi~, 
ABD de buna uymak zorunda kalm1~t1.45 

Her iki i.ilke de K1bns'taki sorunlarm yoziimsiizliigii kar~1smda ABD'ye 
ba~vurmu~tur; ABD'yi kendi nzas1yla ya da nzas1z bunahmm iyine yekerek ona 
bir hakem roli.i vermi~lerdi . K1bns'm bag1ms1zhk doneminde 1963 ve 1964 
buhranlan, K1bns Rumlannm Enosis ' ten vazgeymemeleri ve 1960 
Anayasas1 'nm Tiirklere tamd1g1 haklan kabullenememi~ olmalarmdan 

kaynaklanmi~hr.46 

ABD 'den bekledigi destegi alamayan Ti.irkiye, 13 Mart 1964'te K1bns 
Cumhurba~kam Ba~piskopos Makarios'a bir mektup gondererek, Ti.irklere 

43 Cumhuriyet, 26 Ocak 1964. 
44 Cumhuriyet, 30 Ocak 1964. 
45 Sonmezoglu, a.g.e., (2006), s. 69-70. 
46 Armaoglu, a.g.e., (1994), s. 785. 



ABD'NiN KIBRIS POLiTiKASI YE TURK KAMUOYU 153 

yonelik saldmlarm dum1amas1 halinde, Tilrklerin haklarmm, can ve mal 
gilvenliginin Ti.irkiye tarafmdan korunacagm1 bildirmi~tir. 47 Boylece, 
Ti.irkiye'nin bir asker! mi.idahaleye hazirland1g1 ima edilerek, ABD'nin bu 
mi.idahaleden once Rumlara bask1 yapmas1 ama9lanmaktayd1. Fakat ABD 
yonetimi yine tarafs1z kald1. Bunun i.izerine Ba~bakan ismet inoni.i'ni.in istegi 
iizerine TBMM, 16 Mart'ta hiikiimete gerekli gordiigil takdirde, K1bns'a askeri 
miidahalede bulunma yetkisi verdi.48 

1964 y1lmm Nisan aymda Ba~bakan ismet inonii "Time" dergisine 
verdigi ozel demec;te, Tiirkiye'nin tek tarafl1 olarak adaya miidahale hakkmm 
Amerika tarafmdan engellendigini soylemi~tir. inonil, "Miittefikler tutumlamu 
degi$lirmedik9e Batz ittifakz y1k1lacakt1r" diyerek, bu durumda ise yeni ~artlarla 
yeni bir diinya kurulacagma i~aretle, Ti.irkiye 'nin bu yeni diinyada kendisine yer 
bulacagm1 ifade etmi~tir. Washington ise Kibns buhramm daha da 
~iddetlendirecek, Tiirkiye'nin K1bns'a mildahale etmemesi konusunda, "manevi 
tazyik" yap1lm1~ olabilecegini kabul edecek, kendilerinin engel oldugunu ise 
kabul etmeyecektir. 49 Ba~bakan inonii, TBMM'nin 3 Eyliil 1964 tarihli 
olaganiistii toplanhsmda ABD'yle ilgili ~unlan soylemi~ti: " . .. biz Amerika 'nzn 
meseleye uzaktan bakmasznz degil, meseleye bir ha/ tarzt bulmak i9in yak111dan 
faal bir rol oynamas1111 istemi$izdir .... Amerika 'nm bu meselenin patlad1g111dan 
itibaren her giin artan vahamet kar$1s111da ba$hca endi$eSi iki NATO 
miitteji.kinin bir harbe [UfU$111ClSl11l onfemeye 9alz$1l1Clk obnU$fUr ... ".so 

Bu arada Ba~bakan ismet inonii, basma "Amerika 'nzn onderligine 
inanzyordum $imdi bunun cezaszm 9ekiyorum" si diyecektir. 

Kayhan Saglamer (Cumhuriyet), Tiirkiye'nin stratejik oneminin azalmas1 
sonucunda Amerika'mn, Tiirkiye'nin yamnda yer almamasm1, hayal kmkhg1 
olarak degerlendirmekteydi: 

"Kzbns buhranmm yaratt1g1 hiisran, dz$ politikamzzm esash ~·ekilde 

gozden ge9irilmesi ve Tiirkiye 'ye diinya sahnesinde "daha iyi bir yer" 

47 Ulus, 14 Mart 1964. 
48 Oran, a.g.e., s. 685, Sander, a.g.e., s. 229. 
49 Cumhuriyet, 17 Nisan 1964. 
50 TBMM Tutanak Dergisi, C. 32, (3 EylUI 1964), D.1, 8 .130, s. 277. 
51 Cumhuriyet, 18 Nisan 1964. 
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aramlmasmz isteyenlerin adedini arttzrmz~·tzr. En sorumlularzmzzzn ag1zlarmdan 
daha altz ay once okusak veya isitsek inanmayacagzm1z "Tiirk-Yunan dostlugu 
oldu ", Amerika 'nm mesuliyetine inanzyordum. Bumm cezasmz goriiyorum" 
gibisinden ifrat sozler 91kmaktadzr .. . Dostluk veya diismanlzk o andaki ge9ici ve 
kar$zfzklz mi/ti menfaatlerin yarattzgz neticelerdir ... Son 18 aydan beri diinya 
ba~·dondiiriicii siiratle degi$mektedir. Niikleer silahlarm kullamlmasznm 
getirecegi facialarm herkes9e anlasilnw; olmasz Dogu ve Batz arasmda bir harb 
ihtimalini azaltmz~·tzr. Dolayzszyla Amerika 'nm stratejik degeri azalan TUrkiye 
ile szkz dost kalmaktaki milli menfaati eski onemini kaybetmi~·tir ... Eger Alnerika 
ve NATO, bizi haklz davanuzda yiizilstii bzrakzyorsa sebebi budur ... "52

• 

Fahir Armaoglu da K1bns sorunu kar~1smda, Amerika 'nm alm1~ oldugu 
tutumun Ti.irk kamuoyunda uyandird1g1 ho~nutsuzlugu yans1tt1ktan sonra Ti.irk
Amerikan ili~kilerinin radikal bir degi~iklik ger;:irme olas1hgmdan soz 
etmekteydi. Armaoglu, Amerika 'nm K1bns politikas1m ~oyle degerlendirmi~tir: 
"Amerika, bugiin Ba$kan Kennedy'nin biraktzgz yerde durmaktadzr ... Meselenin 
bu idare i9in aszl gii9liik 91karan yam, anla~-mazhga taraf olan Tiirkiye ile 
Yunanistan 'zn her ikisinin de Amerika i9in aynz agzrlzga sahip olmaszdzr. 
Ho~·umuza gitsin veya gitmesin Amerika i9in durum bOyledir. Ve boyle olunca 
da Kzbns meselesi kar~·zsmda kendisini gii9 durumda hissetmi~· i9 ve dz~· politika 
endi~·eleri dolayzszyla taraflar arasznda bir tercihe gidemeyerek Kzbrzs meselesi 
kar$ZSznda gayet renksiz ve pasif bir politika izleme yolunu sepni$tir ... Amerika, 
meseleyi ingiltere 'nin ilstilne yzkmzs, ingiltere 'de Amerika 'nm ilstilne yzkmz$ ve 
o da Birle$mi~· Milletlerin szrtzna yiikleyerek i~·in i9inden szyrzlmaya 9alzsmz~·t1r. 
Sonunda hem si# yakmz~·tzr hem de kebabz. .. Amerika 'nm bu politikasz, 

Tiirkiye 'de sinirlilik harbi uyandmnzstzr ... "53
• 

Bedii Faik ise "Amerika ... Amerika" adh yaz1smda, " .. . Rahatlzkla iddia 
edebiliriz ki hi9bir millet bizim kendisine verdigimiz kadar temiz bir ka/p 

52 Kayhan Saglamer, "Hatalar ve Hayal Kmklrklart'', Cumhuriyet, 19 Nisan 1964; Saglamer bir 
ba~ka yaz1smda ise Amerika'nm K1bns politikasmda daha aktif olmas1 gerektigini 
belirtiyordu. Kayhan Saglamer, "Amerika ve K1bns", Cumhuriyet, 14 Subat 1964; Saglamer, 
bir sonraki yaz1smda da Amerika'nm K1bns'ta tck amacmm, NATO'nun GUney Dogu 
kanadm1 y1kilmaktan kurtarmaya ~alr~mak oldugunu a~1klam1~t1 . Bkz. Kayhan Saglamer, 
"Amerika, K1bns ve KomUnizm'', Cumhuriyet, 28 Subat 1964. 

53 Fahir Armaoglu, "Amerika, K1bns ve TUrkiye", Cumhuriyet, 20 Nisan 1964. 
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uzatmam1$. hi9bir dostu Amerika 'nm yanmda bizim kadar azimle yer 
almam1~·t1r. Ama Amerika, Ti.irk kalbine kar$lhk, Amerikan dolarz uzatmayz kqfi 
sayan · bir anlayz$ i{:inde 9akild1 mz. o kalbi ancak kzrar ... " 54 diyerek 
Amerika'ya kar~1 toplumun kirgmhg1m ifade etmektedir. 

Faik Suad ise "<;eyrek Dostluk" adh yaz1smda K1bns konunda 
Sovyetlerden destek 9agr1s1 gelirken "bi.iyi.ik dostumuz Amerika"dan ise 
nasihatler geliyor demi~tir:" .. .inonu 'nun b!Often hi9 ho$lanmad1g1nz he le $antaj 
ve istismar metodlarma, yarzm asra yakm devlet hayatz boyunca asla tevessi..il 
ve tenezzul etmedigini bilenler i{:in o 'nun 'sarih ve $iddetli' sozlerinin sozde 
kalmayacagm1 anlamak kolaydzr ... Nitekim Batz ve Dogu bloklarznzn diplomasi 
santrallerinde "yeni $artlarla yeni bir di..inya kurulur" ikazz tam bir alarm etkisi 
yaratm1$lzr. Kuzeydeki buyuk kom$umuzdan 1/zk bahar meltemlerine sarih, 
"buyuk teklifl.er" yagarken Atlantik O!esindeki biiyi..ik dostumuzdan 9atzk ka$lz 

,r, 'h [ . [ ' I " 55 veJa nasz at erz ge 1yor.. .. . 

Metin Toker de "Biz Toprak Satmay1z" adh yaz1s1yla, "Dostluklarunzza 
ve ittifak/arzmzza sadakatimiz tart1~wa konusu bile degildir. Batliz sistem, bizim 
se9tigimiz bir hayat tarzznzn par9as1d1r. Halkasz oldugumuz savunma zinciri 
i(:indeki vecibelerimizin zerresini aksatmak hatmmzzdan ge9111ez. Ama herkes 
bilmelidir ki yaratma yolunda oldugumuz yen.i Tiirkiye 'nin daha mi..istakil, daha 
haysiyetli ve daha $erefli ve magrur bir dz$ politikasz olacakt1r" diyerek Kibns'1 
satmam1zm akla bile gelemeyecegini, Amerika'nm makul yolu Lefko~e ve 
Atina'ya gostermesini isteyerek " .. . aksi halde li..itfen golge etmemelidir" 
di.i~i.incesindedir. 56 

Sander'e gore, 1963 y1lmda Ti.irkiye'nin, stratejik durumu ve ittifaka daha 
9ok katk1 saglad1g1 gerek9esiyle, ABD ir;in Yunanistan'dan daha onemli bir 
mi.ittefik oldugunu di.i~i.ini.iyor ve K1bns konusunda daha 9ok destek gorecegini 
samyordu. Ancak 1964 y1lma geldiginde ABD ir;in Ti.irkiye'nin stratejik onemi 
azalm1~tt. Ji.ipiter ftizeleri 1959 y1lmda yerle~tirilmi~, 1963 y1lmda soki.ilmi.i~ti.i. 

Ayr1ca 1956-1958 Ortadogu bunahmlarmdan ve Ki.iba bunahmmdan sonra 
Dogu-Bat1 ili~kile1inde ortaya 91kan yumu~ama ve bunun sonucu olarak ABD, 

54 Bedii Faik, "Amerika ... Amerika", DUnya, 18 Nisan 1964. 
55 Faik Suad, "<;:eyrek Dostluk", Ulus, 21Nisan1964. 
56 Metin Toker, "Biz Toprak Satmay1z", Ankara Bayram, 24 Nisan 1964. 
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Tilrkiye 'ye kar~1 1964 oncesi tutumunu degi~tirmeye ba~lam1~t1r. Biltiln bunlara 
ek olarak, se9im donemine giren ABD Ba~kam Johnson i9in 3 milyonluk ve iyi 
orgiltlenmi~, Yunan azmhgmm oylan da olduk9a onemliydi.57 

Basmda K1bns sorunu kar~1smda dost illkelerin ozellikle ABD'nin 
destegini aramak gerektigi bi9iminde yazilar da yer ahyordu. Amerika ile 
baglant1h bir politika bu illkenin ikna edilmesi durumunda 9ozilme kavu~abilirdi: 

"Kzbris, heniiz elden gitmemi~·tir. Tiirkiye ye katmak miimkiin degilse de 
Yunanistan 'a katmak da o kadar kolay degildir .. }ngiltere, Amerika, Fransa, 
Almanya ve italya gibi biiyiik NATO miittefiklerimizi davamzza inandzrabilirsek 
gayeye varmak kolayla~·rr" 58 • Ancak degi~en ko~ullar kar~1smda Tlirkiye'nin 
destek 9agns1 ABD ve diger Bahh milttefiklerinden tam kar~1hk bulamam1~, 
ABD sorunu ingiltere'ye, ingiltere ise ABD'ye havale etmi~, ABD'de de 1963 
bunahmmdan farkh olarak sorunu Birle~mi~ Milletler'e yilklemi~tir. Boylece 
Tilrkiye'nin beklentilerinin aksine ABD, Ti.irkiye'ye destek vermedigi gibi 
K1bns sorununda "renksiz ve pasif' bir politika takip etmi~tir.59 

Basmda dile getirilenlere gore; Turkiye, NATO'ya giri~inden sonra 
uluslararas1 politikasm1 "dost ve milttefik" illke dedigi Amerika 'ya gore 
uyarlamasmm sakmcalanm gormil~, bu husus gerek Ba~bakan dilzeyinde 
gerekse konu ile ilgili ki~i ve yazarlann du~ilncelerinde ifade edilmi~tir. 
Kamuoyu, Birle~ik Amerika'dan hareket beklemekteydi. Ancak Amerika, iki 
milttefiki arasmda uzla~ma ile soruna 9ozilm bulmaya 9ah~makta ya da kendi 
illkesindeki Rum nilfusun etkisinde kalarak sorunu "bekle ve gor" politikas1 ile 
dondurmaya 9ah~maktayd1. 

Bu donemde ABD Ba~kam Johnson, bir basm toplant1s1 dilzenleyerek 
Gilney Vietnam'daki 9arp1~malarla ilgili, bu illke i9in Cenevre anla~malarma 
uyulmasm1 talep etmi~ ve bOlgede komunist yayilmasm1 durdurmak i9in diger 
milttefikleri de kuvvet gondermeye davet etmi~ti. Ancak Forum dergisinin 
ba~yaz1s1, Amerika'nm buradaki 9eli~kisini ortaya koyuyor ve ABD'nin 
K1bns'la ilgili uluslararas1 anla~malan Yunanistan'm 9ignemesine goz yummas1, 

57 Sander, a.g.e., s. 226. 
58 Kadircan Kafl1, "K1bns Elden Gitti Mi?", Tercilman, 14 Ocak 1964. 
59 Sander a.g.e., s. 228. 
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bu illkeye bir ABD destegi olarak alg1lamyor ve ele~tiriliyordu.60 Bu durumda 
bir zamanlar Tilrkiye, Amerika'ya Kore'de verdigi destegi Vietnam i9in 
gostermeyerek, Amerika ve politikalan ile ilgili alg1lamalannm degi~meye 
ba~lad1gm1 gosterecektir. 

Cumhuriyet'te yaymlanan bir yaz1ya gore, Amerika'nm di.inya ban~m1 

korumakla ilgili gorevi ve bOlgedeki 91karlan dolayIStyla, K1bns sorununa 
ilgisiz kalmamas1 gerektigi belirtiliyordu: "... Bu durumdan Tiirk kamuoyu 
kadar diinya kamuoyu da iiziintu iqindedir. Bu uzuntiiniin amili aq1kt1r. Kzbrzs 'ta 
bir facia temsi/ edilmektedir ... Diinya ban~ nizam1111 korumakla gorevli 
olanlarm bu duruma qoktan miidahale etmesi, hukuk ve insanlzk prensip/erinin 
(:ignenmesine milsaade edilmeyecegini jiilen isbat etmesi lawn gelirdi. Ban~ 
davasznzn onciisii of an Arnerika 'nm bir mutteflki olan Yunanistan 'a iqine girdigi 

hukuk d1~1 tutumunu hallrlatmasz, ittifak prensip/eriyle bagda~mayacak olan bu 
politikaya kayllszz kabnmayacagun ihtar etmesi icab ederdi. Boyle bir hareket 

yalmz dunya barz$zmn korunmasz bak1mzndan degil aym zamanda Amerika 'nm 

kendi menfaatleri bakznundan da zaruri idi. Amerika 'nm milletlerdras1 hukuk ve 
adalet prensiplerini ve dunya sulhunu koruma davasmda bir lider mevkiini i$gal 

etmesi, hiir milletleri, bu prensiplerin ih/al edilmesine miisaade edi/meyecegi 

samimi inancma baglam1$lzr. Bu inan9, diinya nizamuun esas temelini te~·kil 
etmektedir. Amerika. 'ya hilr millet/er camiasz tarafindan tevcih edi/mi$ olan bu 

$eref ona aynz zamanda ag1r mesuliyetler ve vazifeler yiiklemektedir"
61

• 

B. Johnson Mektubu 

5 Haziran 1964 gecesinde, K1bns'ta onemli geli~melerin oldugu bu 

donemde ABD Ba~kam Johnson tarafmdan Tilrkiye Ba~bakam ismet inonil'ye 

gonderilen, be~ daktilo sayfasmdan olu~an mektup, Bi.iyi.ikel9i Raymond Hare 

arac1hg1yla, Dt~i~leri Bakam Feridun Cemal Erkin ' e ula~tmhyor ve hi.iki.imet 

ay1klama yap1yordu: "ABD Ba$kam Johnson 'dan bir mesa) gelmi$ ve harekiit 

ertelenmi$tir" 62 Boylelikle K1bns ay1klarmdaki gemilere don emri veriliyor. Ve 

60 
"Batmm Lideri ?",Forum, s. 242, 1 May1s 1964, s. 4. 

6 1 Cumhuriyet, 9 Haziran 1964. 
62 

HalGk ~ahin , Gece Gelen Mektup, Tilrk-Amerikan ili~kilerinde Dllnilm Noktas1, Ccp 
Kitaplan , istanbul, 1987, s. 9. 
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bugun biliyoruz ki Johnson'un Mektubu, K1bns Ban~ Harekatl'm on y1l bir ay 

geciktirmi~tir. 

Donemin ABD D1~i~leri Bakan Yard1mc1s1 George Ball, mektupla ilgili 
olarak "inonu 'nun Johnson 'dan yedigi papara"63 ya da "hayatunda gordiigiim 
en kaba diplomatik mektup" 64

, ifadelerini kullanmt~ttr. Sonradan "Johnson 

Mektubu"65 diye amlmaya ba~lanacak olan mektubun varhgm1, Turk kamuoyu 6 
Haziran 1964'te Beyaz Saray'dan yapilan bir ar;1klamayla ogrendiyse de i9erigi 
hakkmda ayrmtlh bilgi verilmemi~tir. 

Beyaz Saray'dan yaymlanan bildiri Turk basmmda ~oyle yer alm1~ttr: 
" .. . Ba$kan ve Ba$bakan inonii, arasznda teati edilen mesajlar, sadece yakzn 
miittefikler arasmda devamlz isti~·qreler zincirinin halkalarmdan birini te$kil 
etmektedir. Ba~·kamn inonii ye gondermi~· bulundugu mesa} sadece yakm 
dostlar arasznda bir fikir teatisinden ibarettir. Bu fikir teatilerinde Amerika 
Birle$ik Devletleri, Kzbrzs meselesinde daima barz~·i muhafaza etmek ve 
Birle~·mi~· Milletlerin arabuluculuk ve barz~·z saglama gayretlerine tamamen 
sadzk kabnz$tlr"66

• 

Ba~bakan ismet inonu, basmda mektupla ilgili olarak, K1bns konusunda 
ABD Ba~kam tarafmdan goril~mede bulunmak ilzere Amerika'ya davet 
edilmesi, Turkiye 'nin "91karma kararznz ~·bndilik geri bzrakmasz" bi9iminde 
Ankara'nm gilndeminde yer alm1~t1r.67 

Kamuoyu ve basm, mektubun i9erigini tam olarak bilmese de par9a par9a 
yaymlanan yazllar ve yoneticilerin tepkilerinden dolay1, Johnson'un mesajmm 
bir "ihanet belgesi" olduguna inanm1~tl. Omegin Milliyet, mektubun henilz 

ay.1klanmad1g1 bir tarihte, kamuoyunda ortaya 91karacag1 tepkiyi ~oyle ifade 
etmi~tir: "Herhalde son olay Turk-Amerikan mr:inasebetlerinin bir doniim 
noktasznz te$kil edecektir. Ger9i Amerikalz dostlarzmrz, kendilerine kar$Z 

63 Haluk Gerger, TUrk D1~ Politikas1mn Ekonomi Politi~i, Beige Yaymlarr , istanbul, 1999, s. 
104. 

64 Faruk Sonmezoglu, K1bris Sorum1 l~1~mda Amerika Birle~ik Devletleri'nin TOrkiye 
Politlkas1 (1964-1980), Der Yaymevi, istanbul, 1995, s.14. 

65 Johnson Mektubunun ve inonu'nun yanrtmm tam metni i~in bkz. Sahin, a.g.e., s. 117-135. 
66 Cumhuriyet, 7 Haziran 1964. 
67 Cumhuriyet, 8 Haziran 1964. 
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gosterilen her k1rgznlzgz 'ge{:ici' telakki etmek ve Tiirk d1§ siyasetindeki 
degi§iklik ihtimallerini '§antaj' olarak degerlendirmek egi/imindedir. 
Kendilerine bu giiveni, yapmakta o/duklarz yard11nlardan vazger;emeyecegimiz 
konusunda besledikleri kanaatin verdigi an/a§1lmaktad1r. Ancak Amerikall 
dostlarumz, di§ politika meselelerinde s1k s1k yam/m1§/ard1r .. . Tiirk kamuoyu, 
§imdi her ~·eyin iistiinde tuttugu Kzbris davasmda Amerika tarafindan bir 
ihanete ugradzg1m goriirse. miinasebetlerini bir §antaj olarak degil fakat tabii 
bir tepki neticesinde gozden ger;irecektir"68

• 

Cihad Baban Ulus'ta Amerika'y1 Tilrkiye'nin me~ru hakkm1 kullanmasm1 
engelledigi iyin haks1z ve hatah olarak gordilgilnil belirtmi~tir. 69 Aym yazar 
yakla~1k iki hafta sonraki yaz1smda ise; "Ti.irk vatanda~·z haklz oldugu davada 
Sam Amca 'mn hakszzz tercih ettigi kanaatini ta§1maktadzr .. . " demi~tir.70 Aym 
goril~teki bir diger gazete ise Milliyet olmu~tur.71 Kore gazileri madalyalanm 
iade ediyorlardi. Koy kahvelerinde "kalle§ Johnson"la ilgili hikayeler 
anlatihyordu. "Texas ay1sz", "s1g1r r;obam'', Johnson'la ilgili kullamlan s1fatlann 
en hafifleriydi.72 Mektup, milliyet9i kesim i9in "gurur kmcz'', sol 9evreler i9in 
ise illke d1~ politikasmm ipotek altma ahnd1gmm bir gostergesi olarak 
degerlendirilmi~tir. 73 

Bilyilk Millet Meclisi D1~i~leri Komisyonu Ba~kam Prof. Nihat Erim 
basma verdigi deme9te; ABD'nin Tilrkiye'nin K1bns'a asked bir mildahalede 
bulunmasma engel olmakla, omuzlarma bilyilk bir sorumluluk yilklendigini 
soylemi~tir. Erim, mildahale hakkm1 kastederek, "Amerika 'nzn Tarkiye 'yi Kzbns 
meselesini halletmek ir;in sahip o/dugu haya!l imkandan mahrum etmeyecegini 
iimit ederim" demi~tir. Erim, Tilrk kamuoyunun bu davram~ dolay1s1yla hayal 

kmkhgma ugrad1gm1 da sozlerine eklemi~tir.74 

68 "Ba~yaz1: Tilrk-Amerikan Milnasebetlerinde Donilm Noktas1", Milliyet, 10 Haziran 1964. 
69 Cihad Baban, "K1bns, Amerika ve Tlirkiye", Ulus, 8 Haziran 1964. 
7° Cihad Baban, "Tilrk-Amerikan Dostlugu lmtihan Ge~iriyor", Ulus, 22 Haziran 1964. 
71 "Ba~yaz1: Tlirk-Amerikan Milnascbctlerinde Donilm Noktas1", Milliyet, 10 Haziran 1964; 

"Ba~yaz1:Amerikan Hariciyesinin Hatas1", Mllliyet, 11 Haziran 1964. 
72 $ahin, a.g.e., s.14. 
73 Sonmczoglu, a.g.e., (1995), s. 16. 
74 Cumhuriyet, 7 Haziran 1964. 
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Yaymlanmasmdan 9ok once mektubun i9erigini -Ba~bakan'a yakmhg1 
nedeniyle- bilen belki de tek gazeteci olan Metin Toker, mesajm 
gonderilmesinden k1sa sure sonra hilkilmetteki hayal kmkhg1m ~oyle dile 
getirecektir: "Dostlar bazen ne kadar budala olur, akzl ermez. Sizin, kendi 
hislerinizi bir ifade edi$ tarzimz vardir. Bu milli hasletlerinize dahildir. Siz 
"defol git!" demezsiniz: siz, "ne i$in var burada?" diye haykmnazsmiz, 
kmld1gmlZl, htiyiil siikutuna ugrad1gm1z1 bir kii9iik burkulmayla, bir yiiz 
buru$ukluguyla, bir masum ifadeyle anlatmak istersiniz. Ama kime? Bir srgir 
9obamnal Sigzr 9obam ister ki yiiziine kar~·i "defol git!" diye haykirasmzz. 
Resimlerini, kendisini rezil eder tarzda degi$1irip sokaklarda dola~·t1rasm1z. 

Kitleler toplansm, galeyana gelsin, /diflirler savursun, memnunsuzlugunu belli 
etsin ... Akils1z, sana acunak nu laz1md1r, yoksa k1zmak mi, millet9e bunu dahi 
fark edemeyecek kadar ~wkuuz ... "75

• 

6 Haziran 1964'te Cumhuriyet Gazetesi'nde NATO Ba~komutanmm ani 
ziyareti ve Johnson Mektubu ile ilgili haber ~unlardan ibarettir: "Johnson 'un 
Ba~·bakan jnonii 'ye gonderdigi mesajdan sonra NATO Ba~·kumandammn bu 
beklenmedik ani ziyaretini ba~·kent diplomatik 9evreleri ge9 saatlerde 
ogrendikleri zaman hayretlerini, meraklarzm ve hatta endi$elerini 
gizleyememi$lerdir. Yetkililer, Lemnitzer 'in bu ziyaretini Tiirkiye 'nin Kibrzs 'a 
herhangi bir miidahalede bulunmas1m onlemek i(:in yapz/1111~· onemli bir ziyaret 
olarak kabul etmektedir"76

• 

ABD'Ba~kam Johnson'un inonil'ye gonderdigi mesaj hakkmda D1~i~leri 
Bakam Feridun Cerna! Erkin ~unlan soylemi~tir: "Vaziyet hakkmda isti$are 
arzusunu izhar eden ve Tiirkiye 'nin ihtiya9larmz dikkate alan bir mesajdzr. 
Amerika ile isti$are halindeyiz. Kzbrzs buhramnm aldzgz vahim istikamet 
dolayzszyla bu buhranm naszl giderilecegini gorii#iyoruz. Heniiz helirmi$ bir 
durum yok"77

• 

Johnson 'un 5 Haziran tarihli mektubu ile takmd1g1 tav1r, Turk-Amerikan 
ili~kilerini inceleyenler i9in ortak bir bi9imde bu devlete kar~1 daha onceden 
duyulmaya ba~layan tereddiltil veya gilvensizligi kesinle~tiren "bir donilm 

75 Mctin Toker, "Ba~yaz1'', Akis, I 2 Haziran I 964. 
76 Cumhuriyet, 6 Haziran 1964. 
11 A.g.g. 
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noktas1" olarak kabul edilir.78 Kamuoyunda bilyilk bir yans1ma bulan mektup, 
sonraki donemlerde Tilrk d1~ politikasmda ortaya 91kan baz1 degi~imleri 

ay1klamak iyin ba~vurulan bir referans noktas1 olmu~tur. Hatta Fahir Armaoglu, 
mektubu, "Naszl 12 Mart 1947 tarihli Truman Doktrini, Tiirk-Amerikan 
miinasebetlerinde bir donum noktasi olmu$ ise 5 Haziran 1964 tarihli Johnson 
Mektubu da, Truman Doktrini 'nin apnz$ oldugu sag/am bir donemi tersine 
~eviren bir doniim noktasi obnu$tur" diye belirtmi~ ve ~oyle devam etmi~tir: 
"TUrk Milletinin en hassas ve haklz davasmda ortaya konan bu fevkalade sakat 
tutum, Tiirkiye 'de Amerika 'ya olan guveni bUyuk ol9iide sarsmi$ ve tesirlerini 
daha sonraki yzllara kadar yaym1$lzr" 79 

• HalUk $ahin, mektubun Tilrk
Amerikan ili~kilerindeki etkisiyle, Turk dt~ politikasmm s1mrlamalan 
konusunda ayttg1 yeni perspektiflerle "Johnson Mektubu"nun titre~imleri bugiln 
de devam ediyor. Diplomasi tarihimizde etkileri bu kadar derinlere giden ikinci 
bir belge bulmak ger9ekten zor, diye yazmt~ttr.80 $ahin mektubun Ankara'da bir 
~ok etkisi yaratttgm1 belirterek, mektupta soz edilen Tilrkiye'nin J(1bns'a 
mildahalesi sonucunda; Sovyetlerle kar~t kar~1ya gelebilecegi, )lATO ve 
ABD'nin yardtm etmeyebilecegi maddesi ile, Amerikan kaynakh silahlann 
sadece savunma ama9h ve belirli illkelere kar~1 kullamlabilecegi, devammda 
Kibns'ta kullamlamayacagt maddesi; Tilrkiye'nin tilm savunmasm1 ve 
silahlanmasmt, NATO ve ABD'ye endekslemesinin acaba ulusal savunmada bir 
hata mt yap1ld1 sorgulamalanna neden oldugunu belirtmi~tir.81 

0 donemde Ba~bakan inonil'niln, Ktbns dam~mam Prof. Nihat Erim 
mektupla ilgili yarg1sm1 ~oyle ifade edecektir: "Denilebilir ki, orada 
Amerikalzlara "Go Home" denmiyordu. Bu Johnson Mektubu 'ndan sonra Tiirk 
kamuoyunda Amerika 'ya g'Uven 9ok sarszbnz$ll ve ilk deja olarak Tiirkiye 'de, 
Amerika )1a kar$l olumsuz bir kamuoyu meydana gelmeye ba$famz~·ti. Bundan 
sonraki yzllarda bu daha da kuvvetlen.mi$1ir" .82 

78 Sonmezoglu, a.g.e., s. 73 ; Sander, a.g.e., s. 238. 
79 Armao~lu, ( 1994 ), s. 789-790. 
80 $ahin, a.g.e., s. 9. 
81 $ahin, a.g.e., s. 12. 
82 Nihat Erim, Bildi~im ve GllrdU~Um 61~Uler i~inde Ktbns, Ajans-TUrk Matbaas1, Ankara, 

1975, s. 303. 
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Mektup, her §eyden once diplomatik iislup ile bagda§mayacak ol9i.ide sert 
ve muhatabma yukandan bakan bir nitelik ta§1maktad1f. Hiikilmetin bir silre 
kamuoyuna ay1klamad1g1 mektup, sonradan basma s1zdmlarak ortaya 91kt1gmda, 
iilke kamuoyunda biiyiik bir dalgalanmaya neden olmu§tur. Bu olaym 
Tiirkiye'de bu ol9iide biiyilk bir "infial" yaratmasmm en onemli nedeni, 
taraflann aralarmdaki i§birligine yilkledikleri anlamda gizlidir. ABD ay1smdan 
iki iilke arasmdaki ili§kinin anlam1, kar§1hkh 91kara dayah bir birliktelik olarak 
alg1lanmaktayd1. Nasuh Uslu 83 ve Faruk Sonmezoglu 84

, 9ah§malannda bu 
durumda yani ittifak i9ine giren iki devletin biri gii9li.i digeri gil9silz ise bu 
ili§kinin bir "patron-uydu" ya da "gii9lii-gii9siiz" gibi taraflara donil§ebilecegini 
ve birinin- ki 9ogu zaman gil9silziln onem verdigi uluslararas1 olaylara
digerinin (yani gil9liiniin) onem vermemesi gibi durumlarla kar§Ila§abilecekleri 
yorumlanm yapmaktad1rlar. 

Oysa y1llard1r, d1§ politikasm1 Bah 'ya ve onun lideri konumundaki 
ABD'ye baglam1§ olan Tiirkiye, ili§kisinin temelini "kader birligi", "ortak 
degerlere ve uzun y1llar ortak di.i§mana kar§l verilen milcadele"ye baglamas1 
sonrasmda, Johnson Mektubu tam bir hayal kmkhg1 yaratm1§hr. Bah ittifakmm 
91karlan ile e§gildiimlii bir bi9imde di§ politika izleyen Tilrkiye, kendi ulusal 
91karlan i9in hareket ettiginde bu arada Sovyetler Birligi ile herhangi .bir §ekilde 
anla§mazhga dii§erse ya da 9at1§ma i9ine girerse milttefiki ABD tarafmdan nas1l 
yalmz kalabilecegi ger9egi ile kar§l kar§1ya gelmi§tir. Bu durum da Tilrkiye 'nin 
ABD ile ozel ve uluslararas1 alanda di§ politikasmdaki degi§ikligin gerek9esi 
olacakhr. K1sacas1 once bunahm ve devammda gelen mektup ile NATO 

ittifakmm yeniden alg1lanmasma yo! aymI§hr, Ti.irkiye i9in. 

Hahlk ~ahin, Johnson Mektubu'na ahfla "Gece Gelen Mektup" adh 
incelemesinde, Amerika'da goril§tilgil Johnson donemindeki bilrokratlann, 
metni kaleme ahrken tek ama9larmm Ti.irk 91kartmasma engel olmak, 
dolay1s1yla bir Turk-Yunan sava§mI engellemek oldugunu belirtmi§ti. Mektup 
yazarlanna gore, boyle bir sava§ NATO'nun Gilneydogu kanadm1 9okertmekle 
kalmayacak aym zamanda Sovyetlere 9e§itli firsatlar verecekti. i§ler kontrolden 
91karsa sorunun nereye varacagm1 kimse tahmin edemezdi. Oysa Ti.irkiye'deki 

83 
Nasuh Uslu, TOrk-Amerikan ili~kllerl , 21. YOzyil Yaymlarr, Ankara, 2000, s. 29. 

84 Sonmezoglu, a.g.e., (2006), s. 74. 
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uzmanlara gore mektupta soylenenler bu amac1 a~maktayd1. Art1k Turk
Amerikan ili~kilerinin var olu~ sebebi sorgulanmaya ba~lamyordu. Johnson 
Mektubu'nun tarihe ge9mesindeki neden Turklerin K1bns'a 91kartrna yaprnasm1 
engellemesi degildir. Tilrkiye'deki genel kamya gore bu zaten tahrnin edilen bir 
hareketti. As1l neden ise rnektupta soylenen ~eylerdir.85 

Johnson'un gondermi~ oldugu mektuptan anla~1ld1gma gore, Turkiye'nin 
dil~rnamnm kim olacagma ABO Ba~kanlan karar verecekti. Buna gore, 
Tilrkiye'nin Sovyetler Birligi'nden ba~ka dil~mam olmazd1. NATO ilyesi 
Yunanistan hi9 olamazdi. Eger iki illke arasmda herhangi bir sorun 91kacak 
olursa NATO'ya zarar gelmemesi i9in bu durum her iki illke tarafmdan da 
kabullenecekti. Yine mektuptan anla~1ld1gma gore; Arnerika'dan alman 
silahlann nerede kullamlacagma, ABO Ba~kam karar verecekti. Tabii bu durum 
Tilrkiye'nin bag1ms1zhg1 ile ilgili tart1~malan hayli ~iddetlendirmi~tir ki, Turk 
Ordusundaki silahlann kaynagmm yalmzca ABO oldugu du~unilldilgilnde 

durumun ciddiyeti daha iyi anla~1lmaktadir. Mektup, Tilrkiye'nin K1bns'tan 
kaynaklanan bir Tilrkiye-Sovyetler Birligi sava~1 halinde NATO'nun 
Tilrkiye'nin yard1mma gelemeyebilecegini ifade etmekteydi. Tilrkiye 
gilvenligini NATO endeksli bir sistem i9inde planlam1~t1. Johnson Mektubu, 
hem yoneticiler i9in hem de Turk kamuoyu i9in bu sistemin tart1~1lmas1 silrecini 
ba~latm1~t1r. NATO d1~mda Tilrkiye'nin guvenligi nas1l saglanacakti? Bu soru 
ilzerinde 9ok da dil~ilnillmemi~ti. Mektuptan sonra, Turk-Amerikan ittifakmm 
tek tarafh i~ledigi ve daha 9ok Amerika'nm 91karma i~ledigi kams1 
yaygmla~maya ba~lad1. Oysa Tilrkiye, Kore sava~1 ve Kuba krizi s1rasmda 
kendisini dogrudan ilgilendirmeyen konularda, guvenligini tehlikeye atarak 
Amerika'y1 desteklemi~, Kore'ye asker gonden11i~ti . Arna Tilrk-Amerikan 
ittifak1, Tilrkiye'nin Kibns'taki 91karlanna gelince ve destek gerektiginde, 
Amerika birakm destek vermeyi, tehditler savurmaya ba~lam1~h.86 

1. inonii'niin Johnson'a Yamtl 

Ba~bakan inonil, 13 Haziran 1964'te Johnson'un gonderdigi mektuptan 
daha uzun ve kapsamh mektubunu, ABO Bilyukel9isi Hare arac1hg1yla 

85 ~ah in, a.g.e., s. 10-11. 
86 Uslu, a.g.e., s. 178. 
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Washington'a gondermi~tir. Fahir Armaoglu 'na gore Johnson'a gonderilen bu 
mektup "oldukt;:a yumu$ak bir ifade" ile kaleme almm1~t1. 87 

ABD Ba~kam Johnson 'un mektubundan sonra Ba~bakan ismet inonil 'ni.in 
kar~1 mektubu, ingilizce metin olarak 12 sayfadan olu~makta ve 13 Haziran 
1964 tarihini ta~1maktadlf: Mektup; 

"Saym Bay Ba$kan, 

Bilyilkelr;i Hare vasztaszyla 3 Haziran 1964 tarihli mesajzmzz a/dun. 
Talebiniz iizerine Garanti Anla.pnaszyla bize verilen, Kzbns 'a tek taraflz 
harekete giri$me hakkimlZl kullanmak karamnzzz geri bzraktzk. Mesajmzzdaki 
dostluk ve samimiyet havaszm dikkate alarak ben de cevabunda durum 
hakkzndaki gori.i~·lerimi aynz ar;zklzkla izaha <;alz~·acagzm. Mesajuuz gerek 
kelimeler gerekse muhteva bakunzndan Birle~·ik Devletlerle itt(fak i!i~·kilerine 

r;ok ciddi dikkat sarfeden Tiirkiye gibi bir milttefik ir;in hayal kmkbgz 
uyandzrml$flr ... "88 diyerek ba~Jamaktayd1. 

Ba~bakan inonil, Amerika'nm yanh~ te~hisle K1bns sorununa 
kan~masmm ve dolay1s1yla 1964 y1lmm Haziran aymda Tilrkiye'nin mildahale 
karanm uygulatmamasmm, as1J dava olan adadaki gi.ivenligin hala 
kurulmamasma ve haks1z tarafm daha da cesaretlenmesine sebep oldugunu ileri 
si.irmi.i~tilr. 89 Aynca inoni.i'ye gore, Tilrkiye hakh oldugu davada 'mi.ittefiki 
Amerika' tarafmdan destek gormemi~ aksine engellenmi~tir. Ba~bakan inoni.i, 
Time dergisi Ortadogu muhabirine Nisan aymda verdigi ozel bir deme9te; 
mi.ittefiklerin ittifakm dagilmas1 i9in 9ah~makta olan uzak devletler ile yan~ 
etmekte oldugunu, bu gayretlerde ba~anh olurlarsa Bat1 ittifakmm y1kilacagm1, 
yeni ~artlarda yeni bir di.inya kurulacagm1 ve Turkiye'nin de bu yeni dunyada 
kendisine iyi bir yer bulabilecegini belirterek,90 "ittifak ir;inde mesuliyeti olan 
Amerika 'nm onderli[Jine inamyordum. Simdi bunun cezaszm r;ekiyorum" 91 

demi~tir. 

87 Armaoglu, a.g.e., (1994), s. 790. 
88 Cumhuriyet, 14 Ocak 1966. 
89 

TBMM Tutanak Dergisi, C.32, (3 EylUI 1964) D. I, B.130, s. 277-278. 
90 Milliyet, 16 Nisan 1964. 
91 Cumhuriyet, 18 Nisan 1964. 
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Boylece ismet inonil, K1bns sorununda Tilrkiye'nin ulusal 91karlanm 
dikkate almayan "milttefik Amerika"nm politikalarma ~ilphe ile 
yakla~1lacagmm ilk resmi i~aretlerini vermi~tir. 

Cumhurba~kam Cemal Gilrsel de 17 Nisan 1964 tarihinde basma verdigi 
deme9te; "NATO, milli ve haklz davam1zda bizi yiiziistii b1rakirsa bunu gayri 
dostane bir hareket telakki edecegini soyledi" .92 

ABD Ba~kam Johnson'dan 9ok agir bir mesaj geldigi soylentileriyle 
9alkalanan siyasal 9evrelerde Ba~bakan inonil'niln verecegi yamt, en az Johnson 
Mektubu kadar ilgi uyandmyordu. Acaba, inonil "s1gzr 9obanz"na agzmm 
paym1 verecek miydi? Oysa inonil'niln mektubunun tonu Johnson'un 
mektubundan 9ok farkhydi. inonil, tehdit etmiyor ama ozilr de dilemiyordu. 
Ba~bakan inonil, Ba~kan Johnson'un mektubunda ileri si.irillen noktalan teker 
teker ele ahp 9i.iri.iti.iyor, ornekler vererek, kamtlar gosteriyordu.93 

ABD'nin Tilrkiye'nin K1bns'a asker 91karmasm1 engelleyecegini tahmin 
eden ama bu denli agir tehditler beklemeyen Ba~bakan ismet inonil, 13 Haziran 
1964'te Ba~kan Johnson'a gonderdigi cevap mektubunda 94 ~u noktalara 
deginmi~ti. iki mi.ittefik arasmdaki goril~ aynhklan kesin bir bi9imde ortaya 
konmakta ve yeniden ABD'nin mevcut soruna agirhg1m koyarak, Yunanistan 
i.izerinde bask1 yapmas1, Ti.irkiye'nin hakh davasmda kendisini desteklemesi 
istenmekteydi. Mektubun temel noktalan ~oyle belirtilebilir: 

"Mesaj1111z gerek yazzh~ tarzz, gerek muhtevasz bakzmmdan Amerika ile 
ittifak miinasebetlerinde daima ciddi bir dikkat gostermi$ olan Turkiye gibi bir 
miittefikinize deginen muhtelif konularda onemli gorii$ ayrzlzklarz belirmi$lir. 
Bizim $ikayetimiz aylardan beri had bir surette 1st1rab1 i9inde ya~·ad1gzm1z bir 
meseleyi size anlatamam1$ olmamzz ve Yunanistan 'la iki miitte.fik arasznda 
husule gelen haklz ve hakszz durumda samimi ve ciddi bir vaziyet almam1$ 
olmanzzdandzr .. . Haklz dun1mumuzu anlatamzyoruz ve sizin meseleye lay1k 
oldugu ehemmiyeti verip bu meselenin biinyesinde sakladzgz tehlikeleri onlemek 

92 Cumhuriyet, 17 Nisan 1964. 
93 ~ahin, a.g.e., s. 79-80. 
94 Aynnt1h bilgi i9in bkz. D1~i~leri Bakanh~1 Belleteni, Say1: 16, (31 Ocak 1966), s. 103-110. 
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19m bUtiin gayretinizi ve otoritenizi kullanmanrz lazun geldigini kabul 
. . ,,95 ettzrem1yoruz . 

inonii'niin mektubunda ABD'yle askeri hususlar konusunda ~u noktalara 
dikkat 9ekilmekteydi: 

"NATO 'nun oziinde miittefiklerin birbirleriyle sava~mzamasmz talep 
ettigi" belirtiliyor. Ancak "NATO miittejiklerinin kendileri arasrndaki 
uluslararasz anla~·malara kendi ortak anla~·ma ve taahhiitlerine e#t $ekilde 
riayet etmesi ortaklzgm hayati bir lazunesidir. Mukavele ve taahhiitlere riayet 
etmeyen bir devletlerarasz ortaklzk dii#iniilemez... Dean Rusk tarafindan 
dii#iniilemez $eklinde tarif edilen bir Tiik-Yunan harbi ancak Yunanistan 'm 
Tiirkiye ye saldzrmaszyla ba$layabilir"96

• 

Ba~bakan ismet inonu, mektubunda ABD Ba~kam Johnson'un NATO 
Antla~masmm 5.maddesini yorumlay1~ bi9iminin Tiirkiye i9in endi~e verici 
oldugunu da vurgulam1~hr: "NATO miittefiklerinin birbirleriyle imzaladzklarz 
Milletlerarasz Anlla$malarla yekdigerinin ahdi haklarma kar~·zlrklz vecibelerine 
riayeti miikellefiyetleri de ittifakzn aym derecede hayati onemde bir icab1d1r ... 
Mesajmrzm Kzbrzs 'ta giri$ecegi bir hareket neticesinde Sovyetlerin 
miidahalesine maruz kald1g1 takdirde, NATO miittefiklerinin Tiirkiye yi miidafaa 
miikellejiyetleri hususunda tereddiit izhar eden k1sm1 NATO ittifakznm mahiyeti 
ve temel prensipleri bakunmdan aramzzda biiyiik gorii~r; farkz oldugu intibazm 
vermektedir .. . $ayet diger iiyeler Sovyet miidahalesine maruz kalan NATO 
iiyesinin haklz olup olmad1g1, miidahaleyi kendi hareketi ile tahrik edip etmedigi 
gibi hususlarz miinaka$aya kalk1$1rlar ve miinaka~·a neticesine gore yardun 
miikellejiyetleri olup olmad1gmm tesbiti cihetine giderlerse, NATO ittifakzmn 
temel direkleri sarszlm1$ ve manasz kalmaml$ olur"97

, 

ABD Ba~kam Johnson 'un, "Yzllar boyunca Tiirkiye )Ii en sag/am $ekilde 
destekledigini ispat etmi$ olan Amerika gibi bir miittefikin, bu $ekilde neticeleri 
olcm tek taraflz bir kararla kar~·z kar$1ya b1rakzlmas1mn hiikiimetiniz bakzmmdan 
dogru olduguna hakikaten inamp inanmad1g11uzz sizden soramn" ~eklindeki 

95 Sander, a.g.e., s. 234. 
96 Hilrrlyet, 16 Ocak 1966; Uslu, a.g.e., s. 179. 
97 Sander, a.g.e., s. 234-235. 
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sorusuna Ba~bakan ismet inonil'niln yamtl ~oyle olmu~tur: "Her defasznda sizi 
haberdar ettik ve sizin iyice bildiginizi tahmin ediyorum. Birle$ik Amerika 'nm 
ittifak manzumesi ir;inde hususi sorumlulugun.u ve ittifak manzumesini miitesanit 
bir surette yiiriitiilebilmesi ir;in ona ayrzca dikkatli ve yardimci olmak lawn 
geldigini takdir ettigimizi yiiksek derecede yetkili memurlarzmza defaatle 
soyledigimi iyice hatirlarun. Goriiyorsunuz ki, sizi tek tarajli bir kararla kar$l 
kar$iya birakmak istidadi bizde yoktur. Bizim ~·ikayetimiz aylardan beri had bir 
surette zstirabz ir;inde ya$ad1g11nzz bir meseleyi size anlatamamz$ olmamzz ve 
Yunanistan 'la iki miittefik arasmda husule gelen haklz ve hakszz durumda 
samimi ve ciddi bir vaziyet alma1nz$ olmanzzdandzr"98

• 

Mektupla ilgili olarak bir de Ba~bakan ismet inonil'niln Washington'a 
davet edildigi belirtilmekteydi.99 

Johnson'un Mektubunda, " ... bu mesele hakkznda sizinle $ahsen 
gorii$ebilmemizin miimkiin olmaszni isterdim. Maatteessiif anayasa 
hiikiimlerimizin. icabz dolayzszyla, Birle$ik Amerika 'dan ayrzlamamaktayzm. 100 

Teferruatlz miizakereler ir;in siz buraya gelirseniz bunu memn.uniyetle 
kar$zlarzm. Gene/ barz$ ve Kzbrzs meselesinin aklrselim ve sulh yoluyla halli 
hususlarznda sizinle benim r;ok agzr bir mesuliyet IG$lmakta oldugumuzu 
hissediyorum" 101 ~eklindeki davetine Ba~bakan inonil, "Kzbrzs meselesi 
iizerinde sizinle gorii.ymek iizere Amerika 'ya gitmekten bahtiyar olacag1m. 20 
Haziran 'i takip eden giinlerde sizce uygun goriilecek bir tarihte size miilflki 
olmak iizere seyahate r;zkmaklzgzm miimkiin olacaktzr" tarzmda bir yamtla daveti 

kabul ettigini bildirmi~tir. 

98 Hilrriyet, 16 Ocak 1966. 
99 Cumhuriyet, 6 Haziran 1964. 
100 Johnson bu donemde Kennedy'nin yard1mc1s1 s1fat1yla Ba~kanh~a yUkscltilmi~ti ama 

Anayasa uyarmca hcnUz yard1mc1s1 olmad1g1 iiyin Ulkc d1~ma iy1kamayacagm1 bclirtmi~, bu 
ncdenlc TUrk vc Yunan Ba~bakanlannm Washington'a gelmesini oncrmi~ti . Bkz. Hilrriyct, 
13 Ocak 1966; aynca bkz. Sahin, a.g.e., s. 80 

101 H ilrriyet, 16 Ocak 1966. 
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2. inonii'niin ABD'deki Gorii~meleri 

Ba~bakan ismet inoni.i, ABD Ba~kam Johnson'un mektubundaki noktalan 
gori.i~mek amac1yla 21 Haziran I 964'te Washington 'a gitti. 102 Johnson, herhalde 
mektubunun Ti.irk Hi.iki.imeti i.izerinde yapt1g1 kOti.i tesiri silmek i9in olmah, 
Ba~bakan inoni.i 'ni.in bu seyahati i9in kendi ozel u9agm1 (Beyaz Ku~) tahsis 
etmi~ti. 103 inoni.i-Johnson gori.i~mesi yakla~1k 50 dakika si.irmi.i~, Ba~bakan 
Washington'da; "Tilrkiye, barz$<;zdzr. Fakat adalete dayanmayan barz$ uzun 
6miirli1 olamaz" a91klamasm1 yapm1~tir. 104 

Kamuoyunun bi.iyi.ik bir boli.imi.inde Johnson'un Mektubu 'nun ertesinde 
Ti.irkiye Ba~bakanmm ABD Ba~kamm ziyarete gitmesini doi;rru bulmuyordu. 
Burada Ba~kan Johnson'un Ti.irkiye ile Yunanistan'1 masa ba~ma oturtarak 
soruna 9ozi.im bulma 9abas1 pek i.imit verici olarak degerlendirilmemi~tir. 105 

Basm Ba~bakan inoni.i'ni.in, hangi ama9Ja Amerika'ya davet edildigini merak 
ediyordu.: "Johnson 'un inonil 'yi1 daveti, Kzbrzs buhranzna adil ve $erejli bir 
<;ozilm yolu ara$tmlmasz istikametinde gerr;ek bir gayret midir? Yoksa, adada 
durumun Batz 'nzn aleyhine olarak daha da vahimle~·memesi ir;in Tiirkiye 'ye yeni 
bir baskz uygulamasz mzdzr? Uzun boylu diiJiinilp fa$l111nz~·lar, isti$areler ve 
Washington 'da normal diplomatik kanallardan yapzlan sondajlardan sonra 
birinci $lk agzr basmz~· olacak ki inonil nihayet bugiln Washington 'a gidiyor ... 
Kzsacasz, neresinden tutulursa inonu-Johnson gorii$mesi, Tilrkiye 'ye zarardan 
<;ok fayda saglayacaga benzemektedir. Ne var ki Johnson 'un inonfl 'ye Kzbrzs 'z 

zarif ve bir ambalaj i<;inde hediye edecegini sanmak da safdillik olur" 106
• 

Bu gori.i~menin inoni.i i9in yeni bir Lozan Zaferi olamayacagm1 di.i~ilnen 
yazarlar da vard1: "Amerika 'ya giden Ba~·bakan inonii 'den yeni bir Lozan Zaferi 
bekliyoruz $eklindeki ilmit izharz, ger<;i moralimizi kuvvetlendirmek bakzmzndan 
faydalidzr. Ancak $Unu da unutmamak gerektir ki ger<;eklere uygun olmayan 
moral takviyeleri flmit edilen pek parlak sonu<;lar almmadtgz takdirde tersine 
i~·ler ve moral yzkmtzsz da o nisbette fazla olur. Amerika 'nm Kzbns 

102 Ulus, 22 Haziran 1964. 
103 

Armaoglu, a.g.e., (1994), s.791, ~ahin, a.g.e., s.80. 
104 

Cumhuriyet, 23 Haziran 1964. 
ios Cihad Saban, "TUrk-Amerikan Dostlugu imtihan Gcyiriyor", Ulus, 22 Haziran 1964, 

"Ba~yaz1: i~ i~ten Geytikten Sonra", Milliyet, 12 Haziran 1964. 
106 

Kayhan Saglamer, "inonU, Amerika Yolunda", Cumhuriyet, 21 Haziran 1964. 
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meselesindeki tutumunu ve durumunu hele Johnson 'un Mektubunu bilenler i<;in 
Washington gorii.pnelerinin naszl sonu<; verecegi ii<; a~·agz be$ yukarz belli 
gibidir. Ba~·kan, TUrlciye ile Yunanistan 'zn ba~·bakanlarznz Amerika ya iki giin 
ara ile davet etmi$tir. Sadece bu davet $ekli Johnson 'un meseleyi .yu veya bu 
devletin lehine halletmek niyetinde ol111ad1gmz ve daha <;ok bir Tiirk-Yunan 
r,:at1~·11ias1m onleyici c;abalar i<;ine girdigini gostermektedir ... Anla.yilzyor ki, 
Amerika i<;in Kzbrzs meselesi oradaki jenosit olayz veya Turk cemaatinin 
ya.yama hakkz meselesi degildir. Bir Turk-Yunan r,:atz.ymasznzn <;zkzp <;1kmamasz 
ve NATO sisteminin Dogu kanadznda bir gedigin aplma veya ac;zlmamas1 
kzsacas1 zaten sallantzda olan NATO'nun parc;alanmamas1 meselesidir ... 
Washington 'da yapilacak gorii.ymelerde Amerika 'nm meseleyi tamamen 
Tiirkiye 'nin lehine halledecek yeni bir sihirli formU/ii yoktur. Filhakika Johnson, 
TUrkiye 'de tedbirli politikay1 yiiratecek bir idarenin devamznz arzulamaktadzr. 
Ancak bu arzu Amerikan dz.y politikaszmn imkanlarzyla mahduttur ve diin 
Washington 'dan muhabirimiz Fred J.Zusy tarafindan bildirilen haberde 
bahsedilen 'tavizler' herhalde Jolmson 'un mektubundan ilerde fakat bizim 
istediklerimizden geride olacakt1r"107

• 

inoni.i-Johnson gorG~mesini o gilniln tamklanndan HalUk Baylilken ~oyle 
aktarm1~tlr: "Johnson, goniil alzcz bir ils/Ctp ir,:inde konu~·uyordu. Tiirkiye 'ye 
ba.ykan yardzmc1sz olarak geldiginde tam~wz~·tzk. Johnson, bir nezaket, bir 
kibarlzk, zerafet niimunesi halinde yilziinden ballar akzyordu ... Benim izlenimim 
$Uydu; Johnson, Tiirkiye 'nin. Kzbrzs konusundaki haklzlzgznz ilk agzzdan i~· itmi.yti, 

dinlemi.yti. Tabii, bOyle bir .yahsiyeti de tanzmz.y oldu"J08
• 

Washington'da kar~ilama toreni sirasmda iki illke liderinin konu~malan 
da ~oyle idi: ABD Ba~kam Johnson, inoni.i'ye; "Hiirriyetimizin garantisini 
sizinle sadece dost ve arkada.y olmakta degil, aym zamanda NATO ve CENTO 
i<;inde milttefik olmakta bulmaktay1z. Sizi kuvvetli ve mert bir milletin dost bir 
temsilcisi olarak kar~·zlamaktayzz ve hepimizi ilzmekte olan meseleleri halletmek 
i<;in birlikte <;ah.yacagzz" demi~tir. Ba~bakan inonil de, "Eger Amerika yz 
ziyaretim diinyamn obiir tarafinda huzursuzluk yaratmakta olan bir meseleyi 
halletmeye yardzmcz olacaksa ziyaretim ba.yan kazannu.y sayzlacaktzr" demi~tir. 

107 Ecvet Giiresin, "Amerika'nm Fom1Ulii Ne Olabilir?'', Cumhuriyet, 23 Haziran 1964. 
108 ~ahin, a.g.e., s. 86-87. 
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Ogle yemeginde bir araya geldiklerinde ise Johnson, inonil'ye; "Yirminci asrm 
gerr;ekten miimtaz liderlerinden biri" $eklinde hitap etmi.y inonii 'de Johnson 'a, 
"Amerika ya her zaman ir;in biiyiik ortagLmzz, en ir;ten dos1111nuz olarak bakt1k 
ve oyle yapmakta devam edecegiz" demi~tir. 109 

ABO Ba~kam Johnson'la yaptlg1 goril~meden sonra 25 Haziran 1964'te 
basm as;1klamas1 yapan ismet inonil, goril~melerden memnun oldugunu ancak 
K1bns sorununa bir 96zilm yolu bulunamad1gm1 belirtmi~tir. ABD'nin 
bunahmm atlat1labilmesi i9in Tilrkiye ile Yunanistan'm ikili milzakerelerle bir 
96zilme gidilmesi ilzerinde anla~tiklanm as;1klam1~tlr. 110 

Aym giln Time Dergisi yoneticileri ile ogle yemegi yiyen inonil, ~u 
konu~maya yaparak 'Johnson Mektubu' olaymm etkilerinin ge9ici bir durum 
olmad1gm1 anlattl: "Biz Tiikler, bagland1g1m1z Ulkeye inanczmzz yLkrlmcaya 
kadar tam bir yakmlzk ir;inde bulunuruz. Arna inanczmzz bir kere yzkdzrsa 
yeniden giivenimizi kazanmak kolay degildir. Size bir ornek vereyim. 
Cumhuriyet kuruldugu yzllarda, Sovyetler Birligi ile aramzzda boyle bir bag 
kuruldu, szkl dostluk yaptrk. ikinci Cihan Sava~z 'nda ingiltere ve Fransa ile 
lA:IU ittifakz imzalad1gm11zda (1939) bu antla~·maya, iki nolu protoko/U ekledik. 
Bu ittifakm Sovyetler Birligi 'ne kar~·z ger,:erli olmadzgmz kabul ettirdik. Biitiin 
sava$ siiresince Sovyetler 'e kar~z diiriist davrandzk. Miittefiklerimizin r;e$itli 
isteklerini, Rusya ya kar$l ise reddettik. Fakat sonra hayal kmklzgma ugradzk. 
Sava$zn bitimine dogru, Sovyetler Birligi bizden, Dogu szmrlarumzda kendi 
lehlerine degi#klik ve Bogazlarda ortak savunma adz altmda iis istediler ... Bu 
bizi ~a~zrttz ve goziimiizii ar;tz ... $imdi Sovyetler yeniden dostluk yapalzm, iyi 
kom~uluk ili~kileri kuralzm diyorlar. Ne yazzk ki, y1k1lan giiven ve inanczmzz 
birden bire yeniden ilk Cumhuriyet yzllarmdaki gibi saglanamzyor. Belki r;ok 
zaman isteyecek bu giivenin yeniden dogmasz. Bugiin, Amerika ya da bOyle 
inanml$ bulunuyoruz. Ama Kzbns meselesinde Birle#k Devletlerin tutumu bizi 
kaygz ve ku$kuya dii$iirdii. inanc1m1z biisbiitiin y1k1lzrsa yeniden kurmak 
herhalde kolay ve r;abuk olmaz ... " 111

• 

109 Cumhuriyet, 23 Haziran I 964. 
110 Sander, a.g.e., s. 235. 
111 ~ahin, a.g.e., s. 90. 
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Forum dergisinde Ba~bakanm Washington'un goril~meleri genel anlamda 
olumlu olarak degerlendirilerek, Birle~ik Amerika 'nm ilstilne dil~en 

sorumlulugun geregini yerine getirdigi ifade ediliyordu: " ... Bir9ok kimselerin 
dii#indiiguniin aksine, Amerikan miidahalesi oylesine bir tepki dogurdu ki, bir 
an kamu hayatz bu kzzgm, aczlz, incinmi$ haysiyetlerin inflallerinin etkisine girdi. 
Bu ha/, Kzbrzs meselesinin otesinde, Tiirk-Amerikan munasebetlerini tehlikeli 
bir buhrana siiruklemek istidadmi a/di .. .. Tiirkiye 'de gittikr;e kabaran Amerika 
gi,icenikliginin su yiiziine pkmaszna vesile olacak fa$kznlzklara, gosterilere 
imkan vermemi~·tir. Bu atmosfer ir;inde pkzlan Amerika seyahati yalnzz Kibrzs 
konusunda barz$9l yollardan ha/ r;aresi arama gayesini degil, tehlikeli 
anaforlara siiriiklenen, Tiirk-Amerikan munasebetlerini de muhtemel 
tehlikelerden s1y1rmak maksadim da kapszyordu. Bunun ir;in Amerika 'nzn iyi 
niyetini gosterecek imkanzn verilmesi ve halka bu dost ve miitteflk devletin 
mem/eketimiz hakkmda aleyhte duygu ve dii$iince/er fa$1dzgz kanaatinin temelsiz 
oldugunu is pat etmek gerekli gibi olmu.~tu .... $imdi Amerika Tiirk miidahalesini 
onlemekle diinya kamuoyuna kar$l 0 giine kadar olan pasif politikas1111 terk 
ederek, bir sorumluluk yiiklendigini i/an ederken, Ba$bakan yaptlan daveti red 
edemezdi ... . Amerika, Tilrkiye ile yaptzgi gorii.pnelerde kendisi balmnzndan 
istediklerini biiyuk olr;iide saglam1$llr. iyi niyetini ispat etmi$, Amerika 
hakkmda Tiirkiye 'de. yayzlan ~·upheleri silmi.,~tir. Ozellikle Amerikanz.n hir;bir 
formiilii benimsemedigi Tilrkiye ve Yunanistan 'zn birlikte varacak/arz sonucu 
destekleyecekleri ar;iklzga 91km1$flr ... Bunun/a beraber Amerika 'nm bati ittifaki 
liderliginin gereklerini bayiik olr;iide yerine getirdigini soylemek 
gerekmektedir .. . "112

• 

Milmtaz Faik Fenik, kamuoyuna goril~melerin ba~ans1zhga ugrad1gm1, 
Johnson'un Papandreu'yu ikili bir goril~me i9in ikna edemedigi, Kibns 
ihtilafmm da Birle~mi~ Milletler bilnyesinde halledilmeye 9ah~llacagm1 

belirtmi~tir. 113 Ba~bakan inonil de, "Kzbrzs konusunda Amerika 'nm er ger; bir 
tavir takznmak zorunda ... " kalacagm1 ifade etmi~tir. 114 Bu ziyaretin belki de en 

11 2 "Ba~yaz1 : Washington Gorii~meleri", Forum, s. 246, 1Temmuz1964, s. 3-4. 
113 Mumtaz Faik Fcnik, "Manas1 Hi'< de Anla~1lmayan Bildiri", Son Havadis, 25 Haziran 1964. 
114 Cumhuriyet, 26 Haziran 1964. 
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onemli sonucu ABD eski d1~i~leri bakanlarmdan Dean Acheson 'un, K1bns 
sorununun ryozi.imi.i iryin arabulucu olarak atanacag1 olmu~tur. 115 

inonii , Washington goru~melerinden eli bo~ donmi.i~ti.ir. Johnson'un 
mektubunu ald1ktan sonra ryok da istekli gitmedigi Washington'da, K1bns 
bunahmmm ba~mdan beri mi.ittefiklerine anlatmaya ryah~t1g1 noktalan bir kez 
daha tekrarlam1~ ancak ABD'nin Ti.irkiye'nin yamnda kesin bir tavir almasm1 
saglayamam1~t1r. 

Johnson Mektubu'nun Kamuoyuna A~1klanmas1 

Ti.irk Hi.iki.imeti, ABD Ba~kam Johnson 'un 5 Haziran 1964 tarihli 
mektubunu, kamuoyunda Amerikan aleyhtarhgma yol aryabilecegi endi~esi ile 
a91klamam1~tI. 116Ancak Johnson Mektubu, gonderilmesinden sonraki gunlerde 
sindirilmemi~ bir lokma gibi kamuoyunu rahats1z etmi~tir. Mektubun geldigi 
biliniyor ve ancak iryerigi tam olarak bilinmedigi iryin ryqitli speki.ilasyonlara 
neden oluyordu. Aynca basmda Amerika'nm K1bns politikasmdaki gerryek 
yiiziini.in ortaya 91kmas1 dogrultusunda mektubun a91klanmas1 gerektigi 
konusunda yaztlar da yaymlanmaya ba~lam1~t1. 117 

CHP sozci.isil Nihat Erim, ABD Ba~kam "Johnson 'un mesajz o kadar serf 
ve o kadar kesindi ki bu mesajzn altmda bir 'eger silahlz miidahaleyi altz saat 
ir;inde durdurmazsamz filolanm1z limanlarm1z1 ve ~ehirlerinizi bombardunan 
edecektir' ciimlesi noksand1. Evet bu mesa} o kadar sertti" 11 8 a91klamas1m 
yapm1~tlr. Birkary gi.in sonra da ABD Bi.iylikelryisinden, Turkiye'nin, "Kzbns 'a 
r;ikartma te~ebbiisune Amerika engel olmadz" biryiminde bir a91klama 
gelmi~tir. 119 

iryerigi uzun sure saklanan Johnson Mektubu, 1,5 y1l sonra 13 Ocak 
1966'da Hi.irriyet Gazetesi'nde ozel haber olarak Ci.ineyt Arcayi.irek tarafmdan 
yaymlanacakhr: 

115 Ulus, Milliyet, 3 Temmuz 1964. 
11 6 Duygu Sczer, Kamu Oyu ve D1~ Politika, Ankara Oniversitesi, SBF Yayrnlan No: 339, 

Sevin~ Matbaas1, Ankara, 1972, s. 235. 
117 Bkz. ilhan Sel~uk, "Genel Goru~me", Cumhuriyet, 22 Aral1k 1965. 
118 Cumhuriyct, I Ocak 1966. 
119 Ulus, 4 Ocak 1966. 
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Mektubu pan;;a pan;:a ele ge9irdigini belirten gazeteci Ci.ineyt Arcayi.irek, 
mektubun Hi.irriyet'te yaymland1g1 geceyi ~oyle anlatm1~tlr: " Ben bu mektubu 
gece 23.00 dolaylarznda masanzn iizerine koydum. Gazeteye telefon ettim. 
Dedim ki. siz hep bir mektuptan bahsediyorsunuz ... Kar$zdan yine alaylz sesler 
geldi. Gayet ciddi 'a/dun' dedim, derin bir sukut dogdu. 'Derhal gel' dediler. 
Ama gecenin saat 23.00'ii. Soguk sisli bir hava. istanbul-Ankara karayolu 
devamlz kar, buz ir;inde. Mektubu bir zarfa koydum. Yamnda kamyonla yo/a 
<;zktzk. 8.00'de istanbu/'a vardzk. Gazeteye ge/dim. Yazzi$leri Miidiirii Necati 
Zincirkzran 'dz. Bir odaya r;ekildik. Dosyayz oniine koydum. Necati bir baktz. 
Kapzyz ar;tz, 'bana Muammer Usta yz r;agmn ' dedi. Usta geldi. Dedi ki, 'r;ok 
onemli bir beige yaymlayacagzz, bu belgeyi sen dizeceksin, tashihini Ciineyt 
yapacalc ve buradan tek bir satzr dz~·arz 91kmayacak'. Dizgi yapi/d1, tashihini 
yaptzktan sonra saat 7.00 'den sonra gazetede szkzyonetim ilan edildi sanki. 
ir;eriye giren dz$arz r;zkamadz. Kapzlar kilitlendi, sayfa hazzrlandz"120

• 

Boylece Ti.irk kamuoyunu 1.5 y1l kadar ugra~ttran, i.izerinde 9qitli 
tart1~malar ve yorumlar yap1lan 'Johnson Mektubu' Hi.irriyet Gazetesinde 13 
Ocak 1966 tarihinde yaymlanm1~ oldu. Ertesi gi.in de Ba~bakan inonil 'niln kar~1 
mektubu yaymland1. 121 Daha sonra da Ti.irk ve Amerikan Hilki.imetleri, basma 
s1zm1~ olan bu mektuplan resmen ay1klamak zorunda kaldilar. 122 

Mektup, Hi.irriyet Gazetesinde ~u giri~le yaymlanm1~tlr: 

"Aylardzr Tiirk kamuoyu, milli bir Kzbrrs konusu ve bu konunun onemli 
dayanaklarmdan birisi olan 'Amerika Birle$ik Devletleri Ba$kanz Mr. 
Johnson 'un Mektubu ', ile yakzndan ilgileniyor. Son Kzbrrs gene! gorii$meleri 
vesi!esiyle, bu mektup, bir esrar, okunuhnaszndan kar;zmlan deh$elengiz, bir 
vesika olarak siyaset sahnesine tekrar r;zkm1$llr. iktidarz zamanrnda, bu 
mektubun ortaya r;zkmamasz ir;in elinden gelen hir;bir $eyi esirgemeyen CHP, 
Meclis 'te "Johnson mektubu "nu politikaszna bir mesned yap1111$lzr. iktidar 
partisi AP de bu mektubu CHP 'nin 1srarz ile okutmamak ir;in vazgepnek / 
istemedigi bir inatla direnmi$fir. Mektubu e/inde tutan CHP, gorevin iktidara 

12° Cilneyt Arcayilrck, "Johnson Mektubu ", Cumhuriyct, 26 May1s 1982. 
Pl c I . - um tu riyct, 14 Ocak 1966. 
122 Hllrriyet, 14 Ocak 1966. 
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dii.ytiigunii soyleyerek ar;ik/amaktan kar;mmakta, hiikiimetin gorii.yii ise en yetkili 
agizlardan "icap ettigi takdirde yaymlanacagi ,, ~·eklinde bildirilmektedir. 

iktidar-muhalefet mecliste ve senatoda ir;eride, dz~·anda, her yerde 
ar;zklansm mi ar;zklanmasm mi diye tarti~·a dursunlar, bu durum kar.<;zsmda biz 
gazetecilerin iizerine dii~·en tek gorev Johnson 'un, Mektubu 'nun ele ger;trilip 
Hiirriyet 'te yayznlanmasz iizerinde de en az Meclis ve Senatoda konu~·uldugu 
kadar !of edilecektir. Arna tarafstz bir gazete o/arak Hiirriyet, boyle bir mektubu 
ele ge9irip yayinlamak suretiyle yapt1g1 gazetecilik gorevinden sadece $ere/ 
duyar ,,123. 

ABD Ba~kam Lyndon B. Johnson 'un Tilrkiye Cumhuriyeti Ba~bakam 
ismet inonil'ye gondermi~ oldugu mektubun ba~lang19 klsm1 ~oyle idi: 

. "Saym Bay Ba$bakan, 

Tiirkiye Hiikumetinin K1bns 'm bir k1smzn1 askeri kuvvetle i~·gal etmek 
iizere miidahalede bulunmaga karar vermeyi tasarladigz hakkmda Biiyiikelr;i 
Hare vasztaszyla Dz#$leri Bakanlzgzndan aldzgzm haber beni ciddi surette 
endi$eye sevk etmektedir. En dostane ve apk ~·ekilde belirtmek isterim ki, geni$ 
9apta neticeler tevlid edecek ( doguracak) boyle bir hareketin Tiirkiye tarafindan 
takip edilmesinin Hiikiimetinizin bizimle ewe/den tam bir isli$arede bulunmak 
hususundaki taahhiidu ile kabili telif (uyu~ur) addetmiyorum 
(saym1yorum) . .. "124 

5 Haziran 1964 tarihinde ABD Ba~kam Lyndon B. Johnson'un Ba~bakan 
ismet inonil'ye gonderdigi mektubun onemli noktalan ~oyle SJralanabilir; 125 

Tilrkiye, uluslararas1 politikadaki onemli davram~lannda daha onceden 
Amerikan Hilkilmetine dam~ma durumundad1r: (Tiirkiye 'nin tek tarafl1 harekete 
ge9emeyecegi belirtiliyordu) 

"... Yr liar boyunca Tiirkiye 'yi en sag/am $ekilde destekledigini ispat 
etmi$ olan Amerika gibi bir miittefiki11 bu $ekilde neticeleri olan tek tarajlz bir 

123 COneyt Ar~ayurek, "Johnson 'un Mektubu", Hllrriyet, 13 Ocak 1966. 
124 Hllrriyet, 13 Ocak 1966. 
125 Ayrrnt1lr bilgi i~in bkz: D1~i~leri Bakanhj!1 Belleteni, Say1 : 16, 31 Ocak 1966, s. 100-

103. 
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kararla kar$Z kar$zya bzrak1lmas1nzn, hiikiimetiniz bakunzndan dogru olduguna 
hakikaten inanzp inanmad1g1nzz1 sizden sormak isterim. Binaenaleyh bOyle bir 
harekete tevessul etmeden (giri$meden) once Birle~·ik Amerika Devletleri i/e 
isti$arede bulunmak mesuliyetini tam kabul etmenizi hassaten rica etmek 

b . . d . ,,126 mec urzyetzn eyzm . 

Tiirkiye, Garanti Antla~masma dayanarak K1bns'a bir miidahalede 
bulunabilecegine inanmaktad1r. Ancak; "1960 Garanti Andla~-r1ias1 ahkamz 
geregince bOyle bir miidahalenin caiz oldugu kanaatinde bulundugunuz 
intibaznday1m. Aynca, andla$ma teminatp devletler arasmda isli$w·eyi 
gerektirmektedir. Birle~·ik Amerika, bu durumda bilciimle isti$are imktm1arznzn 
hir,:bir ~·ekilde tiiketilmedigi ve dolayzszyla tek taraflz harekete ger,:mek hakk111m 
kabili istimal ohnadzgz kanaatindedir. 

Diger taraftan Bay Ba$bakan, 

NATO vecibelerine de dikkat nazanmz1 celbetmek mecburiyetindeyim. 
Kzbns 'a vaki olan Tiirk miidahalesinin Turk-Yunan kuvvetleri arasznda askeri 
bir r,:at1$maya miincer olacagz (gotiirecegi) hususunda zihninizde en ufak bir 
tereddat olmamalzdir"127

• 

Johnson'a gore boyle bir hareket sonucu Sovyetler Birligi, Tiirkiye'ye 
saldird1g1 takdirde NATO rnilttefikleri Tiirkiye'nin yard1rnma 
gelemeyeceklerdir: "NATO ya iltihak, esasz itibariyle NATO memleketlerinin 
birbirleriyle harb etmeyeceklerini kabul etmek demektir. Almanya, Fransa 
NATO' da miittefik olmakla yiizyzllzk husumet ve dii$manlzklarznz go111mil$lerdir. 
Aym $eyi, Yunanistan ve Tiirkiye 'den de beklemek laz1md1r. Aynca, Tiirkiye 
tarafindan Kzbns 'a yapz/acak askeri bir mildahale Sovyetler Birligi 'nin aym 
$ekilde bir madahalesine yo/ ar,:abilir. NATO miittefiklerimizin tam rzza ve 
muvafakatleri olmadan Ti.irkiye 'nin giri$ecegi bir hareket neticesinde ortaya 
r,:zkacak Sovyet miidahalesine kar$l TUrkiye '.Yi miidafaa etmek miikellefiyet/eri 
olup obnad1gm1 miizakere etmek firsatmz bulmami$ olduklarznz takdir 
b ~ k . d . ,,128 uyuracagmzz anaatm eyzm . 

126 HUrriyet, 13 Ocak 1966. 
127 HUrriyet, 13 Ocak 1966. 
12s A.g.g. 
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Aynca 1947 y1!mda iki hi.iki.imet arasmda imzalanmI§ bulunan antla§ma 
geregince Ti.irk Ordusu ABD tarafmdan verilen silahlan kullanamayacakt1r. 
(Bizim siliihlan kullanamazsm1z): "Aynz zamanda Bay Ba~·bakan, askeri yardrm 
sahasrnda Tiirkiye ve Birle#k Dev/et/er arasmda mevcut iki tarajlz anla~·maya 
dikkatinizi r;ekmek isterim. Tiirkiye ile ararmzda mevcut bulunan askeri 
yardzmm verili~· maksatlarzndan gayri gayelerde kullanzlmas1 u;:zn 
hiikiimetinizin Birle~·ik Devletlerin muvafakatini almasz icap etmektedir. Mevcut 
~artlar altmda Tilrkiye 'nin Kzbrrs 'a yapacagz bir miidahalede Amerika 
tarafindan temin edilmi~· olan askeri malzemenin kullamlmaszna Birle#k 
Amerika Devletlerinin muvafakat edemeyecegini size biltiin samimiyetimle ifade 
etmek isterim"129

• 

Bu istekler, ABD'nin Ti.irkiye'nin K1bns'a mi.idahalesini istemedigini 
ay1kya gostermekteydi. ABD bOyle bir hareketi engellemek i9in ileri 
silrebilecegi nedenleri fazlas1yla 011aya koymu§ hatta sad1k milttefiki Ti.irkiye'yi, 
mi.idahale dolay1s1yla geryekle§ebilecek olas1 bir Sovyet saldms1 kar§1smda 
koruyamayabilecegini ima etmi§ti. 130 ABD, Ti.irkiye 'nin Garanti Antla§mas1 'm 
tam i§letmeden adaya mildahale karan almasr nedeniyle Tilrkiye'nin henilz 
miidahale hakkrm kullanamayacagrm belirtmektedir. Ne kadar gariptir ki, 
Ti.irkiye'nin bi.itiln yabalarma ragmen Amerika, Krbns meselesine bula§maktan 
kaymd1g1 halde, §imdi garanti antla§mas1 hakkmda deger yargrsmda bulunarak 
sadece siyasal degil, aym zamanda hukuki bak1mdan da konuya bula§mak gibi 
yeli§kili bir tutum i9ine giriyordu. 131 

ilhan Selyuk, mektubun ai;:1klanmasmdan k1sa sure sonra "iyimizdekiler" 
adh yaz1s1yla Johnson'un Mektubu'nda, " .. . boyle bir harekete (yani yikarmaya) 
tevessiil etmeyeceginize dair bana teminat vermediginiz takdirde meselenin gizli 
tutulmasz hususunda Biiyiikelr;i Hare 'e viiki talebinizi kabul etmeyecek, NATO 
Konseyi ile Birle$mi$ Millet/er Giivenlik Konseyi 'nin acilen toplantzya 
r;agnlmasz mecburiyetinde kalacagrm ... " sozleriyle ABD'nin milli ve asker! 
s1rlanm1z1 di.i§manlanm1za verme ile bizi tehdit eden dost ve milttefik bir i.ilke 
olarak i9imize girdigini di.i§i.inmektedir. Bu durumun tek nedeni de "dz$ 

129 
HOrriyct, 13 Ocak 1966. 

IJO Q ran, a.g.e., s. 687. 
IJI 

Armaoglu, a.g.c., (1994), s. 789. 
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politikada ve milli savunma politikasmda Atatiirk<;ii/Ukten aynlz$m cezasz . .. "132 

olarak degerlendirmi~tir. 

Johnson Mektubu ile ilgili Degerlendirmeler 

Johnson Mektubu, Tilrk-Amerikan ili~kilerini uzun y1llar etkilemi~ ve 

kamuoyunda Amerika'ya bak1~ ay1smm olumsuz oldugu bir silreci ba~latm1~br. 

Hatta Kore'de sava~malarmm kar~1hg1 olarak askerlerimize verilen 

madalyalarm, ABD'ye bir tepki olarak basm onilnde geri verilecegi 

a91klanmaktayd1. 133 

Ti.irk ve Amerikan 91karlannm 9atI~tig1 bir donemi netle~tiren bu olay, 

kamuoyunda y1llarca tart1~1lacaktir. "Dost ve Milttefik" illke s1fatlanyla y1llarca 

betimlenmi~ olan ABD, artik Tilrk Kamuoyunda bu kavramlarm tartJ~1ld1g1 bir 

silreci ba~latm1~, ABD'ye ve dostluguna ku~kuyla bak1lmasma neden olmu~tur. 

ABD'nin 5 Haziran tarihli mektubu, Ti.irk basmmm iki gerek9e ile 

tepkisini 9ekmi~tir. Birincisi, Amerika bu tutumuyla K1bns sorununun 

9ozilmilnil Tilrkiye'nin aleyhine olarak bir kere daha engellemi~tir. ikincisi ise 

Amerika, Ti.irk d1~ politikasmm iki temel (bag1ms1zhk ve gilvenlik) ilkelerini 

tart1~ma konusu haline getirmi~tir. 134 Aynca NATO'nun Tilrkiye'nin 

gilvenligini ne kadar saglad1g1 sorusunun kamuoyunda yogun bi9imde 

tart1~1lmas1 sonucunu dogurmu~tur. Tilrkiye'nin NATO ilyeliginden aynlmasm1 

savunan goril~ler, artik daha onceki donemlerde hi9 olmad1g1 kadar destek 

bulmaya ba~lami~tir. 135 

Johnson Mektubu, yazild1g1 donemin 9ok otesinde etkilerini silrdilren bir 

beige niteligindedir. Bu mektup, ABD'nin dostlugu ve gilvenirligi hakkmda 

132 ilhan Sel9uk, "i9imizdekilcr", Cumhuriyet, 16 Ocak 1966. 
133 Tiirkkaya Ataov, Amerika, NATO ve Tilrkiye, Aydmhk Yaymcvi, Ankara, 1969, s. 206. 
134 Sezer, a.g.e., s. 238. 
135 Oran, a.g.e., s. 689. 
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kamuoyunda bir iz b1rakmakla kalmam1~ aym zamanda Ti.irkiye 'nin di.inya 
olaylarmdaki roli.i ve yeri konusunda si.iregelen bir tart1~may1 ba~latm1~tlr. 1 3 6 

1964'te K1bns sorunu nedeniyle ABD'yle Ti.irk Hi.iki.imeti arasmda ortaya 
ytkan gerginlik, kamuoyunda Amerika'nm "dost"luguna duyulan giiveni 
sarsm1~ ve politik atmosfer nedeniyle etkinligini geli~tirmeye ba~lam1~ olan sol 
ideolojiye uygun bir zemin yaratm1~tir. Bu ortam1 ilerleyen si.irey iyerinde 
Ti.irkiye i~yi Partisi (TiP) ve benzeri partiler "provokatif ve milliyetyi" 

motiflerle kullanmasm1 bileceklerdir. 137 

Mektuptan sonra, kamuoyunda ABD'ye ve ABD'nin Ti.irkiye'deki asker! 
varhgma kar~1 yikan ak1mlar gily kazanm1~t1r. Tilrkiye'nin istegiyle iki illke 
arasmda yap1lan ikili anla~malar, gozden geyirilerek, 1969 y1lmda Ortak 
Savunma i~birligi Antla~mas1 (OSJA) ad1 altmda toplanm1~tlr. 1 38 

Johnson Mektubu, Ti.irk D1~ Politikasmm yok yonli.ilOge geyi~ silrecinde 
yok onemli bir kilometre ta~1 oldu. Tilrkiye, mektuptan sonra ba~ta SSCB ve 
Uyilncil Dilnya Olkeleri olmak i.izere y11larca en alt di.izeyde tuttugu ekonomik 
ve siyasal ili~kilerini geli~tirmenin yollanm aramaya ba~lad1. 139 <;::ok TaraflI 
Ni.ikleer Gi.iy'e katilmayarak, SSCB'nin dile getirdigi tepkileri dikkate ahp bu 
i.ilkeyle ekonomik ve siyasal ili~kilerde iyile~menin oni.indeki engellerden birisi 
de kaldmlm1~ oldu.140 Sovyetler Birligi daha 1953 yllmda Ti.irkiye i.izerindeki 
isteklerinden vazgeytigini ilan etmi~ ve Tilrkiye'yle ili~kilerini geli~tirmek 

istedigini belirtmi~ti. Diger NATO ilyeleri Sovyetler Birligi ile bir dereceye 
kadar ili~kilerini geli~tirirken Tilrkiye bu konuda geri kalm1~tt. Johnson 

136 Ccngiz <;:andar, "TUrklerin Amerika'ya Bak1~rndan Ornckler ve Amerika'nrn TUrkiye 
Politikas1", Tllrklye'nin D6nll~llmll ve Amerikan Politikas1 (Ed: Morton Abramowitz), 
Libertc Yayrnlan (<;:ev: Faruk <;:ak1r-Nasuh .Uslu), Ankara, 2000, s. 183. 

137 Tami Bora, "TUrkiye'de Siyasal idcolojilerde 'ABDI Amerika imgesi", Modernle~me ve 
Batmhk, C. 3, ileti~im Yayrnlan, istanbul, 2002, s. 164. 

138 Oran, a.g.e., s.690. 
139 Ornegin, Bat1 dcvletlerinin izlcdigi politikadan farkh olarak Arap-israil ~at1~malarrnda Arap 

devletlerini vc somUrgecilikle ilgili konularda O~uncU Danya Ulkelerini desteklcmi~tir. 
Ayrrnt1h bilgi i~in bkz. Omer E. KUrk~aoglu, Tllrkiye'nin Arap Ortadogu'suna Kar~• 
Politlkas1, 1945-1970, AOSDF Yayrn1, Ankara, 1972. 

140 0 , ran, a.g.e., s. 692, Sander, a.g.e., s. 239. 
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Mektubu, Turk yoneticilerinin Sovyetlerle ili~kilere onem vermeye ba~lamasma 
neden olmu~tur diyebiliriz.141 

Mektuptan sonra Tilrkiye, ABD'nin uluslararas1 alandaki politikalanm 
gozil kapah desteklemeyi bir kenara b1rakarak, ABD politikalarmm Tilrkiye d1~ 
politikalanna uyup uymad1gm1 sorgulamaya ba~lad1. Ornegin Tilrkiye, 1965 
Eylill'Gnde BM Genel Kurulunda yapt1g1 goril~melerde, ABD'nin Vietnam'da 
kuvvet kullanmasma kar~1 91ktt. 142 D1~i~leri Bakam Hasan I~1k, kurulda 
Tilrkiye'nin de Vietnam'da kuvvet kullanmasma kar~1 oldugunu soylemi~, 143 

Demirel Hilkilrneti Vietnam'a asker gonderilmesi istegini reddetmi~tir. 144 

Mektup, Tilrkiye'deki anti-Amerikan hareketlere bir ivme kazandirm1~t1r. 
Nihat Erim'in vurgulad1g1 gibi Tilrkiye'nin "Go Home" sloganlannm at1lmad1g1 
tek illke olmas1, Tilrkiye'nin lehine degil, aleyhine bir durum olabilecegi 
anla~Ilm1~tlr. Anti-Amerikan yaz1lar, hilkilmete yakm kalemler tarafmdan bile 
yaz1lrnaya ba~lanmt~, Tilrk-Amerikan ili~kileri konusundaki kirgmhklar 91g gibi 
bilyilyerek, 1960'larm sonuna dogru zirveye ula~mt~tir. Johnson Mektubu, 
NA TO 'nun ve Turk d1~ politikasmm "ta bu" konular arasmdan 91kmasmda 
onemli bir rol de oynarnt~tlr. Ayn ca mektuptan sonra tart1~rnalar ve Amerika 'ya 
kar~1 sorgulay1c1 bak1~ bir ba~ka deyi~le "Amerika 'nm dumen suyundan 
ayrzlmayan Tiirkiye" art1k Sovyetler ve Ortadogu illkeleriyle de iyi ili~kiler 

kurmas1 gerektigini anlam1~ttr .145 

1960'h y1llarda Tilrkiye'nin Birle~mi~ Milletlerdeki daimi delegeligini 
yapan Bilyilkel9i Orhan Eralp, d1~ politikada degi~iklige yol ayabilecegi i9in 
rnektubun olumlu sonu9lan oldugunu ~oyle vurgulam1~tir: "1964 'teki Johnson 

Mektubu 'nun bir neticesi de Tiirkiye 'nin muttefiklerine ne dereceye kadar 
giivenebilecegini gostermekle, belki de sommda hayzrlz oldu. Tiirkiye yava~ 

yava~ ' O~iincii Diinya ya a9zldz. is lam iilkeleriyle baglarznz saglamla~tzrdz ve 

141 Orne~in Ba~bakan Silleyman Demirel, Ekim 1967'de Moskova'y1 ziyaret etmi~ ve ~unlan 
soylemi~tir : "Uzun y11lar boyunca Tilrkiye ile SSCB arasmda gerginlik ya~and1~m1 , ikinci 
Dilnya Sava~1 sonras1 donemde ise iki Ulke arasmda neredeysc hi"bir ili~ki olmad1~m1 fakat 
art1k yeni bir doneme girildi~ini ifade ctmckteydi. Milllyet, 14 Ekim 1967. 

142 Oran, a.g.e., C.1, s. 690. 
143 Bkz. D1~i~leri Bakanh~1 Belleteni, Say1: 12, Eylill 1965, s. 81. 
144 Sander, a.g.e., s. 240. 
145 ~ahin, a.g.e., s. 114. 
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Var$ova Pakt1 devletleriy le de diizgiin ili$kiler kurdu. 1964-1967 senelerinde 
Birle$mi~· Millet/er 'de dost olan ve olmayan da kar$lla~'fljjun anlay1~· noksam 
yava$ yava~· giderildi ve 1974 K1bns miidahalesinden sonra Tiirkiye 'ye kar~·1 

Birle$mi~ Millet/er ca111ias1 ir;inde aynca bir sayg1 belirdi"
146

• 

1965 $ubat'mda atom gi.ici.i ile i~leyen Amerikan Savannah gemisinin 
istanbul Limam'm ziyareti gi.ivenlik gerekc;:esiyle reddedilmi~ ve aynca 1966 
y1hna dek ABD'ye ait uc;:aksavar flizeleri ta~1yan gemilerin Bogazlardan gec;:erek 
Karadeniz'e 91k1~mda herhangi bir sakmca gori.ilmezken, bu tarihten sonra 
Karadeniz'e 91kan Amerikan sava~ gemilerinden duyulan gene! ho~nutsuzluk da 
gizlenmemi~tir. 147 D1~i~leri Bakanmm ac;:1klamasma gore geminin ni.ikleer 
sisteminde herhangi bir bozukluk ve patlama olas1hg1 kar~1hg1 olarak 500 
milyon dolarhk Amerikan sigortas1 yetersiz bulunmu~tur. D1~i~leri Bakam Erkin, 
aym ac;:1klamasmda bunun dogrudan dogruya ABD'ye yoneltilmi~ bir davram~ 
olarak kabul edilmemesi gerektigini ancak Amerika 'nm K1bns bunahmmdaki 
tutumunun Ti.irk halkmda hiiyal kmkhg1 yaratt1gm1 soylemi~tir. 148 

Johnson Mektubu, Amerikan askerl yard1mlarmm ABD tarafmdan 
Ti.irkiye'ye bir bask! arac1 olarak kullamld1gm1 gostermi~tir. Mektup ve 
sonrasmda ya~ananlar, Ti.irk-Amerikan ili~kilerini ve Ti.irk kamuoyunun bu 
ili~kilere bak1~1m derinden etkilemi~tir. Boylece Ti.irkiye, ulusal bir sorunu 
kar~1smda nas1I Amerikan bask1s1 altmda kalabilecegini ve tek yanh 
bag1mhhgm ac1 sonw;:lanm gormii~tiir. 149 

ABD, Johnson Mektubu ile Tiirkiye 'nin adaya miidahalesini engelleyerek, 
onemli bir sorumluluk iistlenmi~tir. Basmda, bu olaydan sonra Amerika'nm 
K1bns olaylannda taraf kabul edilmesi daha da kesinlik kazamm~tlf. Bazen 
Amerika 'nm Yunanistan '1 destekledigi ~eklinde haberler yer alm1~hr. Hatta bu 
durumu 1964 y!lmda Tiirkiye ile Yunanistan arasmda arabuluculuk yapan Dean 
Acheson Cihacago'da (1966) yapt1g1 bir konu~mada ~u ~ekilde itiraf etmi~tir: 

" .. . Amerika, Tiirkiye 'nin antla$malardan dogan miidahale hakkm1 
onlemekle biiyiik bir sorumluluk yuklenmi~·tir. Makarios, Amerika 'nm Turk 

146 <;: h' .,,a m, a.g.e., s. I 12. 
147 S" 111 
148 

onmezo6 u, a.g.e., (1995), s. 37. 
Sander, a.g.e., s. 240. 

149 I 
Ha uk Gcrgcr, 0 Y11lar, Dost Kitabcvi, Ankara, 1987, s. 156. 
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mudahalesini onledigini gormekle bundan sonra da aym onlemenin 
yapzlacagzm du$iinmil$ ve bu dii$ilnceden aldzgz cesaretle adada yapmak 

istedigi emrivaki i9in t~ebbiislerini rahathkla yiiriitebi/mi$tir. Boylelikle 
Amerika, antla$malar hukuken yiiriirliikte iken sadece bir tarafin bu 

antla$malardan dogan hakkzm onlemekle aslmda sadece Tiirkiye aleyhine 
mudahalede bulunmu$ aynca bu yiizden Makarios 'un adada silahlanmasinz ve 

Tark toplumu iizerinde istedigini empoze edecek haze· gelmesini saglamz$tzr. 
Dolayzszyla Amerika 'nm miidahalesi, szrf Tiirkiye 'nin aleyhine sonu9lar 

doguran bir nitelik ta$zmaktadzr"150
• 

Haluk ~ahin'e gore Tiirkiye, Amerika'nm Ustlendigi bu yeni 
sorumluluktan hem 1967 hem de 1974 bunahmlannda yararlanmasm1 bilmi~ , 

mektup Amerika'nm s1rtmda bir kambur olarak kalmi~ttr. 151 

Mektuptan sonra, Tiirkiye ABD'nin onciiliigiinde NATO biinyesinde 
kurulan yeni asker'i yap1lanmalara Uyelik konusunda soguk davranmaya 
ba~lam1~tir. Omegin c;ok Tarafl1 Kuvvet'e (MLF, Multilateral Force) 
kahlmaktan vazge9mi~tir. 152 Olaym basma yans1masmdan sonra Tiirk 
Hiikiimetinin karanm genel anlamda kamuoyu olumlu bir hareket olarak 
degerlendirmi~tir. Milliyet'in ba~yaz1smda konuyla ilgili ~u satirlar yer alm1~tir: 
"MLF'ye katzlmak, savunma biitvemize yeni bir yiik getirebilecegi gibi, 
Tarkiye 'nin iistune gerek NATO i9indeki muhaliflerin, gerek Sovyet Rusya 'nm 

$im$eklerini 9ekebilecek ve Tiirkiye 'nin Amerika 'nm her istegine boyun egen bir 

peyk oldugu iddialarzna hak kazandzracaktz". 153 Ancak resm'i a91klamada 
Hiikilmet Sozciisil Kemal Sahr, MLF'ye katllma ve MLF'den aynlma 

kararlarmm nedenlerini a91klarken, Tiirkiye 'nin NA TO 'ya ya da Amerika 'ya 
kar~t bir tavir almasmm soz konusu olmad1gm1 belirtmi~tir. 154 

Mektuptan sonra, Tiirk Ordusundaki silahlann biiyiik bOlilmiinUn ABD 

kaynaklt olmasmm yol a9ttg1 olumsuzluk tart1~ma gotiirmez bir bi9imde kabul 

iso Milliyet, 16 Ocak 1966. 
isi $ahin, a.g.e., s. 114. 
1s2 "Tiirkiye bu ittifaka kat1lmad1j11 gibi Amerikan Claude V. Ricketts gemisindeki askerlerini de 

geri ~ekmi~tir. Bu tutumun, Johnson Mektubu'nun Tiirk politikac1lannda ve askerlerindeki 
olumsuz etkisi a~1k~a goriilmektedir". Bkz. Oran, a.g.e., s. 690-692, Sander, a.g.e., s. 238-239. 

1 s3 Milliyet, 15 Ocak 1965. 
is4 TBMM Tutanak Dergisi, C. 35, D. 1, ($ubat 1965), 0.4, s. 173-174. 
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gormil~tilr. Bu durumu 9ozilme kavu~turmak i<;:in Tilrkiye, bir yandan silah s~t~n 
ald1g1 i.ilkelerin say1sm1 artt1rmaya 9ahwken, bir yandan da yerli silah sanaymm 
geli~tirilmesine onem vermi~tir. Ornegin Deniz Kuvvetlerinin bir 91kartma 
harekatm1 ger9ekle~tirebilecek donamma sahip olmast i9in 9ah~malar 
ba~latildt. 155 

Bu arada, Ba~bakan ismet inonil'niin, Ti.irkiye'nin K1bns'a mi.idaha~e 
edecek asker! donamma (91karma gemileri, para~ilt9il birlikleri vs.) sahip 
olmamas1 nedeniyle, bOyle bir miidahalenin engellenmesini bizzat Ba~bakanm 
tahrik ettigi iddialan ortaya atllm1~t1r. Bu iddialara gore inonil, K1bns 'a 
miidahaleye kalk1~mak yerine kalk1~1r gibi gorilnmeyi tercih ederek, bir siyasl 
taktik uygulam1~t1r. <;unki.i inonil, ABD'nin nas1J olsa araya girerek mi.idahaleyi 
engelleyecegini tahmin etmi~tir. 156 

Ahmet Kabakh (Tercilman), daha farkh bir bak1~ a<;:1s1 ile konuya 
yakla~maktadtr: "Acaba Biiyiikelr;i Hart ve Saym Gursel (ha~·a huzurdan) yalan 
mr soyliiyorlar? Yoksa Saym inonii, Kzbrzs 'a tam zamamnda miidahale 
etmemesinin giinahzm, Amerika ya yiikleyip r;zkmak nu istemi~tir? Kzzzllarm 
Tiirkiye 'de yaratmak istedigi Amerikan dii~·manlzgi havasz (Amerika 'nm birkar; 
r;irkin davram$mdan yararlanarak) Sovyetlere yakla~·ma politikasma bir 
basamak mi yaplimt$1lr? Ha/a da "yeni bir diinya kurmak ve orada yer almak 
ir;in "AP Hukiimeti 'ne kar$l dolaplar mz donmektedir?" 157

• 

inonii Hiikilmeti'nin K1bns'a mildahale karanm ger9ekten benimseyip 
benimsemedigini, Amerika'nm olumsuz tepkisini tahmin etmenin zor olmad1g1 
bir karan, uygulamamak i9in bir bahane aramak olup olmad1gm1 kesinlikle 

iss Cumhuriyet gazetesinde Yilmaz <;:etiner'in "Amcrikan Askeri Yard1m1 ve Geryekler" adh 
ar~tirma yaz1smdan sonra kamuoyunda "Ba~kalarmm vcrmedigini millet yapar" giri~imi 
ba~lat1lm1~ millctin oz kaynaklanyla Golcilk'te her ay bir y1karma gemisinin yap1labilccegi 
bilgisi okuyuculara sunulmu~ ve ulusal savunmay1 gU~lendirmek i~in bir kampanya 
ba~latilm1~tir. Bkz. Cumhuriyet, 30 Nisan, I- 3 May1s 1965. 

1s6 iddia i~in bkz. ~ahin, a.g.e., s. 104-109, Oran, a.g.e., C. I, s. 690-691. 0. Hah'.ik BayUlken, 
Johnson Mektubu'nun inonil'nUn bir blofii oldugunu ay1klam1~t1r. Bkz. CUneyt ArcayUrek, 
"Johnson Mcktubu BIOftu"; 0 .Haluk Bayillken Anlat1yor, Cumhuriyet, 5 Nisan 1985; Oral 
Sander de, Tiirk HUkUmetini mUdahale konusunda tereddilde scvk eden birtak1m nedenlerin 
oldugunu, bunlann ba~mda ise 1947 yard1m antla~masmm ozel maddelerinin Tilrk yoneticiler 
tarafmdan da bilindigini belirtmi~tir. Bkz. Sander a.g.e. s. 231. 

IS7 ' ' Ahmet Kabakh,Tercllman, 13 Ocak 1966. 



ABD'NiN KIBRIS POLiTiKASI VE TURK KAMUOYU 183 

soylemek zordur. Amerika'ya haber verilirken bu tilr art niyetler mevcut olmu~ 
olsa bile olaylann geli~mesinden sonra Tilrk Hilkilmetinin d1~ bask1larm 
engelleyici etkisini duydugunu tekrar tekrar ary1klamas1 -ki ger9ekte boyle bir 
ary1klama hilki.imetin kendisi iryin bir zay1fl1k belirtisidir- NATO ve Amerika ile 
ili~kilerin bir d1~ tehlikeye kar~l ozgilr davram~lan gil9le~tirecek nitelikte 
oldugunun kabulildilr. 158 

Ger9ekte, mektup oncesi ile mektup sonras1 kar~1la~tmld1gmda eylem 
dilzeyinde fazla bir deg;i~im goze 9arpmaz. Ne Tilrkiye, NATO'dan 91krm~tlr, ne 
illkedeki Amerikan ilsleri kapatllm1~br ne de iki illke arasmdaki ikili antla~malar 
iptal edilmi~tir. Peki ne degi~mi~tir? Mektup, Turk d1~ politikasmda onemli baz1 
degi~ikliklerin ba~lang19 noktas1 say1hr. Adeta Tilrkiye'nin gozilndeki 
merceklerin rengi degi~iyor, inoni.i 'niln rnektubu izleyen aylarda soyledigi, 
"Yeni bir dunya kurulur, Tiirkiye de bu dunyada yerini alzr" sozleri bu niteliksel 
degi~menin ifadesi olarak gosteriliyordu. Bu degi~menin boyutlan ne olmu~tur? 
Johnson'un mektubundan sonra inonil'niln blok degi~tirrnek ya da NATO'dan 
91kmak gibi bir dil~i.incede olmad1g1 belirtilmektedir. Hatta D1~i~leri Eski 
Bakam ilter Tilrkmen, inonil'ni.in sozilnil basmm bilyilttilgilnil ary1klam1~tir. 159 

ilhan Sel9uk, Cumhuriyet'teki yaz1smda Johnson Mektubu 'nun Ramazan 
davulunun tokmag1 gibi kafam1za indigini ve rnektubun en k1sa deyi~le; "sen 
benim uydumsun, benim vesayetim altmdaszn, benden izin almadan harekete 
ge9emezsin ... " 160 anlamma geldigini yazm1~tlr. Sel9uk, Johnson Mektubu'nun 
dikkatle okundugu takdirde ~u anlamlan i9erdigi belirtrni~tir: "Milli 
meselelerinizde, milli 9ikarlarm1zm gerektirdigi gibi harekete ge9erseniz ve 
Sovyetler miidahale ederse biz sizi yalmz bzrakmz. NATO, sizi savunmaz. ikili 

158 Sezer, a.g.e., s.164. 
159 "isrnet Pa~a'mn d1~ politikasmm temelinde rniithi~ bir ihtiyat yatar. 2.Diinya Sava~1'ndaki 

tuturnu ortada; Tiirkiye'yi sava~a sokrnarnak ii;:in biiylik i;:aba harc1yor. Sovyetlerle zor 
donernde inonii hep Cumhurba~kam idi. 0 notalan vcrdiklerinde, Bogazlarda Gs istediklerinde, 
Doguda toprak talep ettiklerinde ne zor anlar ya~and1. Biltiln bu gerilimleri ya~ayan Tiirkiye, 
kolay kolay NATO'yu terk eder mi?". Bkz. ~ahin, a.g.e., s.109. 

160 Cumhuriyet, 14 Ocak 1966. Benzer bir gorii~ Forum dergisinde tekrarlanm1~t1r : "Johnson 
bcnirn askerlerirnsiniz, yalmz benirn gosterdigim hedcnere yonelcbilirsiniz, verdigirn silahlan 
ancak o zaman kullanabilirsiniz diyor. Senin hayati i;:1kanm bcn tayin cdcrirn, kcndi kadcrin, 
milli menfaatlerin hakkmda kendi iraden yok diyor". Bkz. Fikret Ekinci, "Tansel'in Gafi", 
Forum, C. 20, S: 324, (I Ekim 1967), s. 6. 



184 i. BOZKURT 

ti I ·1 b · b ~/ B · · · d" ~ · · ·1 h ve terhizatz biz emir an a~·ma ar z e zze ag zszmz. zzzm szze ver zgzmzz sz a · Y · ' , 

vermeden ku/lanamazszmz. Boyle bir $ey yaparsamz, kar~wzzdayzz. Kibrzs a 
pkarma yaparsamz adadaki onbinlerce Tiirk katledilir. Kibrzs 'a 9zkarma 
te~·ebbiisiinde bulunmayacagmzza dair bana teminat vermediginiz takdirde 
derhal NATO 'yu ve Giivenlik Konseyi 'ni harekete ge9irecegim. <;zkarma 
te.yebbiisiiniiziin gizli kalmasznz talep etmi~·siniz. Talebinizi kabul etmiyorum. 
Te~·ebbiisii ar;zklayacagzm. (Yani, Yunanblara haber verecegim ki kar$Z 
tedbirlerini a/sznlar). ..Amerika 'nm Kzbrzs davaszndaki yerini ve bizim de 
Amerika kar~·zszndaki yerimizi ogrenmek isteyenler .. .Johnson 'un Mektubu 'nu 
duvara aszp hergiin bir kere okumalzdzrlar" 161 ~eklinde tavsiye de bulunmu~tur, 
Sel9uk. 

Johnson Mektubu, Turk dt~ politikasmda yeni degerlendirmelere yo! 

a9m1~ ve aynca i9eride geli~mekte olan Amerikan kar~1t1 ak1ma hiz 
kazand1rm1~tlr. Ancak tilm bunlarm somut bir bi9im almas1 1965 Arahk aymda 
Birle~mi~ Milletler Gene! Kurulu'ndaki oylamanm Tilrkiye'nin uluslararasi 
saygmhgma indirdigi darbenin etkilerini gostermesi ve 1966 y1!mda gizli olan 

bu mektubun kamuoyuna a91klanmasmdan sonra ger9eklqmi~tir. 162 

Cengiz ~andar'a gore Tilrkler, Tilrk-Amerikan ili~kilerinin tarih9esi 

incelendiginde milttefiki tarafmdan baz1 olaylarda ihanete ugrad1klanm 
dil~ilnmil~lerdir. Bu kanaate yo! a9an ba~hca iki neden, 1964 tarihli Johnson 
Mektubu ve 1975'te uygulanan silah ambargosudur. Birincisi, Tilrkiye'nin 

K1bns'a mildahalesinin onlenmesinde rol oynad1; ikincisi ise K1bns'a 
mildahalesinin bir sonucuydu. Ona gore, "Tiirklerin ezici 9ogunlugu i(:in Kzbrzs 
milll bir mesele idi. Se9kinlerin ve ha/km Amerika hakkzndaki 
degerlendirmesinin aym oldugu e~·ine az rastlamr bu iki olay, etkileri a(:zszndan 
yzkzcz obnu$tU. Bu iki olay, Tiirkiye 'de hakim ziimrenin kurumsal hafizasznda o 
kadar kokle~·mi~·tir ki, takip eden y1llarda iki iilke araszndaki i.~birligi, gerqek bir 
ittifak duygusundan kaynaklanmak yerine, ger9ek9ilik iizerine kurulu bir 

politika (realpolitik) olarak goriilmii$tiir"163
• 

161 . Ilhan Sels;uk, "Davulun Tokma~1'', Cumhuriyet 14 Ocak 1966. 
162 ° ' Sander, a.g.e., s. 233-234. 
163 <;:andar, a.g.m., s. 177-178. 
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TGrkiye, 1965 Arahk aymda Birle~mi~ Milletler Genel Kurulu'nda 
ugrad1g1 yenilgiden sonra o zarnana kadar bi.itGnGyle ihrnal etmi~ bulundugu, 
U9Gnci.i DGnya Devletleriyle yakmla~maya ba~lam1~tlr. Ozet olarak Johnson 
mektubu, bOyle bir dGzenlerne i9in tarn bir "katalizor" gorevini yapm1~t1r. 

GGvenligin NATO i9inde saglanabilecegi konusundaki geleneksel hale gelmi~ 
politika, modernle~me ile Bat1'ya baghhg1 6zle~tirn1i~ bulunan anlay1~ ve 
ABD'ye ekonornik bag1mhhk, TGrkiye'nin NATO ve ABD'den tam olarak 
kopmasm1 engellemi~se de mektup, ili~kilerin s1k1 ve katl niteligini gev~etmi~ 
ve bOylece gerek Sovyet bloku gerekse kom~ulan ve U9GncG DUnya 
Devletleriyle yakmla~ma politikasm1 saglarn1~t1r. 164 

R. Oguz Ti.irkkan, Johnson Mektubu'nun TGrk-Amerikan ili~kilerinde 

neleri degi~tirdigine dair ~unlan yazrn1~tlr: " .. . Ba~·kan Johnson 'un tutumu daha 
dogrusu tutum $ekli, TUrk ruh yaprsmz ve TUrklerin tarih boyunca 
davranz$larznz hir; tetkik etmedigini, hir; anlamadzgmz gostermi$tir. Amerikan 
Hiikumeti, Akdeniz'deki Sovyet tehdidi kar$zsmda ve NATO beraberligi ir;in 
(tabii Amerikan menfaatleri noktasrndan) Kzbrzs 'a bir Tiirk pkarmasznz dogru 
gormemi$ olabilir, fakat malum $ekildeki zorbaca miidahalesinin Tiirkler 
iizerinde naszl miithi$ bir tepki yapacaguu, biitiin bir siyasetin rotas1111 bir hayli 
degi$lirecek kadar baskzlara yol ar;acagznz dii#inmesi gerekti. $iiphesiz o 
tarihten sonra yeni bir sajhaya giren TUrk-Amerikan ili$kileri, sadece bir 
mektupla degi#vermezdi. Yzllardzr birikmekte olan ~·iipheler, su altmda, bilinr; 
altmda kalmz~" kzrgznlzklar ve kzzgznlzklar "prasr" o/masaydz, tek bir kzvzlczm 

.. d' ,,165 yanar saner z. . . . 

Yunan Ba~bakam Stefanopulos, Pigros ~ehrinde yapt1g1 bir a91klamada: 
"Amerika, TUrkiye 'nin Kzbrzs 'a dinamik bir miidaha/ede bulunmaszna asla 
miisaade etm.eyecektir. Biz bu teminatz a/dz~' derken Ankara'daki Amerikan 
BGyGkel9isi, "miidahalenizi engellemedik. Dost ve karde$<;e tavsiyede 
bulunduk" a91klarnasm1 yaprnaktaydi. 166 

Bu a91klarnanm Turk basmmdaki tepkilere ornek olarak Refik Erduran'm 
Milliyet'teki yaz1s1 dikkat 9ekicidir: "Demek ki Ba$kan Johnson 'un buram 

164 Sander, a.g.e., s. 241. 
165 R. O~uz Tiirkkan, "<;:irkin Amerikah'ya Bir Dost Mektubu", TercUman, 29 Tcmmuz 1974. 
166 "Tiirk Basm1 ve Amerikan Bilyilkel~isi", Ylin, S: 146, 14 Ocak 1966, s. 16. 
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buram iiltimatom kokan mesajl bir tavsiye idi? Oyleyse ekselans dost ve karde$ 
bir milletin bir yazan szfatzyla bizim de karznca karannca bazz 'tavsiyelerimiz' 
var. Bakanlzgznzza iletmenizi isteriz: Dogu Akdeniz 'deki Amerikan c;zkarlarzmn 
satranr;: tahtasmda TUrkiye 'yi bir piyon gibi kullanmaya, ustelik altz ya$mdaki 
c;ocuklarz kandlramayacak soz ve hareketlerle goziimiizii boyamaya kalkan 
hukumetinizin davram~·zm "r;:ok esef verici" bulmaktayzz. TUrkiye 0 

memleketlerden r;:ok farklzdzr. Dolaplarmzzdaki Tiirkiye dosyalarmm 
kapaklarma bu farkm ba$lzca noktalarzm $6ylece ve iri harflerle kaydetmenizde 
fayda vardzr. 1- TUrk Baszm biitunuyle satm almamaz, 2- Tiirk Genc;ligi satm 

alznamaz, 3- Turk Ordusu satm almamaz"167
• 

So nu~ 

<;ah~mam1zda ABD'nin Ktbns politikasmmTilrk kamuoyunda alg1lamas1 
sozu edilen silm;:te ikiye aynlarak belirtilebilir. Birincisi, sorunun ortaya 

91k1~mdan, ismet inonil 'niln ba~bakanhgt doneminde Johnson Mektubu 'nun 
gonderili~ine kadar olan silre9tir. Bu donemde K1bns'la ilgili taraflann NATO 
ilyesi olmas1 nedeniyle Tilrk kamuoyunda sorunun 96zilmil bu orgilt i9inde ve 
ABD hakemliginde algilanmt~ttr. ABD, Dogu Akdeniz'de Ortadogu'da 
egemenlik alamyla ilgili planlan olan bir silper gil9 olarak kabul edilmi~tir. 
ABD, Tilrk tarafmm iddialannm hakhhgm1 ge9 de olsa anlayacak; Tilrkiye, 
ABD Hilkilmetine ve Amerikan kamuoyuna bu durumu anlatacakttr ~eklinde bir 

goril~ hakimdi bu donemde. 

Tilrk kamuoyundaki ABD'nin Ktbns politikast algtlamasmm ikinci 

donemi olan Johnson Mektubu ile beraber gelinen silre9te mektupta ifade 
edilenlerle, Tilrkiye'nin gilvenliginin NATO i9inde tam olarak garanti 
edilmedigi ger9egi ortaya 91km1~h. Aynca bu mektup Tilrkiye'nin K1bns 
politikasmda Amerika'dan destek alamayacagmt da kamtlam1~t1. K1sacas1 
Johnson Mektubu, Tilrkiye 'nin 1964 sonras1 Ktbns politikasma damgasmt 
vurmu~, kamuoyunda Amerika'ya olan bak1~1 olumsuz bir dilzleme 9ekmi~tir. 

167 Milliyet, 13 Ocak 1966. 
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ABD'NiN KIBRIS POLiTiKASI YE TURK KAMUOYU 

OZET 

ABD'NiN KIBRIS POLiTiKASI VE TURK KAMUOYU 
(1950-1964) 

(Jolr11so11 Mekt11b11 '11a Kadar) 

Bu i;al1~mada, 1950'den ba~layarak 1964 ytl111a degin ABD'nin K1brts 
konusunda izledigi politika11111 Tiirk ka11111oy1111da nastl algtla11d1g1 incele11111i~tir. 
K1bris, ge1·ek Tiirk hiikiimetleri gerekse Tiirk kamuoy1111da dikkatle izlene11, 
buradaki tiim geli~melerin a11111da ya11k1 b11ld11g11 bir olgudur. K1bns 'taki 
soru11/ara taraf ola11 iilkeleri11, NATO iiyesi o/111as1 11ede11iyle, i;oziimii bu orgiitii11 
ii;inde ve ABD 'nin hakem/iginde araya11 Tiirkiye, zama11 zama11 bu a1tlayt$lll 
olumsuzluklarma da katlanmak zonmda kaln11$flr. Tiirk ka11111oy1111da K1bris 'taki 
sorumm i;oziimiine ili$ki11 ABD'ye olan giive11i sarsan en 011emli olay, 1964 
y1l111da ABD Ba$kam Johnson 'da11 gele11 ve kendi ad1yla am/an 111ekt11ptur. Bu 
olay, iki iilke ili$kileri ai;1s111da11 tarihsel bir doniim 11oktas1 0[11111$ ve Tiirk 
kamuoyunda ABD )1e ve politikalarma kar~·1 efe$1irel bir bak1$ a<;1S111111 ba$la11g1c1 
ola11 siireci h1zland1r1111$fll'. 

AnalrtC/r kelimeler: Tiirkiye- ABD- K1brts- Tiirk Kanwoy11- Tiirk Bcm111 
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