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Özet 

Amerika’nın bağımsızlığını kazanması ile başlayan Türk-Amerikan ilişkileri, Osmanlı’dan 

Cumhuriyet’e başta ekonomik olmak üzere birçok alanda gerçekleşir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte 

yapılan ikili antlaşmalarla devam ettirilen ilişkiler, Soğuk Savaş Döneminde stratejik ortaklığa 

dönüşür. Bu çerçevede gelişen dostluğun sonucu olarak Cumhurbaşkanı Celâl Bayar 1954 yılında 

Amerika’yı ziyaret eder. Cumhurbaşkanı, 28 Ocak-27 Şubat 1954 tarihleri arasında Amerika’da 

bulunduğu süre zarfında iç ve dış politikaya dair pek çok konuşma yapar. Yapmış olduğumuz bu 

çalışmada, Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ın Amerika ziyaretinde, iç ve dış politikaya dönük 

konuşmaları vebu konuşmaların kamuoyuna yansımalarını irdeleyeceğiz. 

Anahtar Kelimeler:Celâl Bayar,  Türk-Amerikan İlişkileri, Demokrat Parti Dönemi, ABD 

Ziyareti. 

 

THE PRESİDENT OF TURKİSH REPUBLİC CELÂL BAYAR’S 1954 

VİSİT TO THE USA AND İTS REFLECTİONS ON PUBLİC OPİNİON 

Abstract 

Starting with the Independence of the USA, the rations between The USA and Turkey date 

back to the Ottoman era and still continue in many fields especially in economic terms. The bilateral 

agreements signed subsequent to the declaration of the independence have become strategically 

partnership in the Cold War era. As a result of the good relationships between the countries, Turkish 

President Celâl Bayar visited the USA in 1954. .The President of Turkey made many speeches about 

the domestic and foreign policies when he was in the USA in 28 January-27 February 1954. In this 

study, we are going to investigate these speeches and their effects on public. 

KeyWords: Celal Bayar, Turkish Republic, Turkish-American Relations, Period of 

Democratic Party, Visit to the USA. 
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Giriş 

 ABD, 1783 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra gelişen ekonomisine paralel olarak 

sınırlarını da hızla genişletir.
1
19. yüzyılın başlarından itibaren ekonomik bir güç olarak uluslararası 

alanda boy gösteren ABD
’
nin Osmanlı ile münasebetleri öncelikle ticari alanda gelişir.

2
1830’da 

imzalanan Ticaret ve Dostluk Antlaşması
3
 ve 1862’de imzalanan SeyriSefain ve Ticaret 

Antlaşmaları, iki ülke arasında ticaretin gelişmesindeki önemli dönüm noktalarıdır.
4
 İki ülke 

arasında ilişkilerin gelişmesini etkileyen diğer bir husus da Amerika’nın Osmanlı coğrafyasında 

açtığı misyoner kurumlardır. ABD, açmış olduğu kurumlarla Osmanlı’da yaşayan Ermeniler ve 

Rumlar gibi gayri Müslim nüfusüzerinde etkilik arayışına girer.Bu nedenle Osmanlı Devleti’nin 

yıkılışına kadar ekonomik ilişkiler aksamadan devam etse de misyoner kurumların oluşturduğu 

pürüzler zaman zaman siyasi ilişkileri zedeler. 

I.Dünya Savaşı sürecinde ABD ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkiler kesilmesine rağmen 

iki devlet birbirlerine karşı savaş ilan etmezler. Milli Mücadelenin başarıya ulaşmasından sonra 

toplanan Lozan Konferansı’na ABD de gözlemci statüde katılır. Lozan Antlaşması’ndan sonra 

Türkiye Cumhuriyeti ile ABD arasında umumi muahede imzalanır. ABD senatosunda 1927 yapılan 

oylama sonucundabu antlaşmanın onaylanmamasına rağmen iki devlet arasındaki ilişkiler kesintiye 

uğramadan devam eder.
5
 Bu doğrultuda iki devlet arasında 1929 yılında Ticaret ve Seyri Sefain ve 

1 Nisan 1939 yılında Ticaret ve Vatandaşlık Sorunu Antlaşmaları imzalanır.
6
 II. Dünya Savaşı 

esnasında Türkiye tarafsızlık politikası takip ettiği için ABD, Türkiye’yi kendi saflarında savaşa 

sokmak için çaba sarf etmiş ise de başarılı olamaz.
7
 Ancak Türkiye, II.Dünya Savaşı’nın bitimine 

yakın sembolik olarak savaşa katıldığını açıklar.
8
 

II. Dünya Savaşından sonra dengelerin değişmesi ile Sovyetlerin büyük bir tehdit olarak 

ortaya çıkması sonucu dünyada Amerika’nın başını çektiği Batı bloğu ile Sovyetler arasında her 

alanda mücadele yaşanmaya başlar. Soğuk savaş dönemi olarak adlandırılan bu periyotta Sovyet 

tehdidini yakından hisseden Türkiye de, Batı bloğunun yanında yer alır. Sovyet tehdidini çok 

yakınında hisseden Türkiye ile Sovyet yayılmacılığına karşı mücadeleyi misyon edinen Amerika 

arasında hızla gelişen ilişkiler,  bu dönemde stratejik ortaklığa dönüşecektir. 

Ağustos 1946 yılında “Amerikan Havacılığı”nın kuruluşunun 39.yıl dönümünde coşkulu 

bir tören yapılır ve bu olay dostluğun gelişmesinde önemli bir adım olur. Rusya’nın Boğazlar 

üzerindeki taleplerini açıktan açığa dillendirmeye başlaması üzerine Amerika’nın “Franklin 

D.Roosevelt” uçak gemisini Akdeniz’e göndermesi, iki devlet arasındaki ilişkileri güçlendirir. 

Türkiye ile ABD, Sovyet tehdidi karşısında birbirlerine daha çok yaklaşır ve bu durum aradaki 

dostluk ilişkilerini iyice geliştirir.
9
 

 Bu süreçte ABD, Truman Doktrini’ni ilan ederek Sovyetler Birliğini “Çevreleme 

Politikası” izlemeye başlar. Bu politika çerçevesinde Sovyet tehdidini hisseden, içinde Türkiye’nin 

de olduğu bütün devletlere yardımlar yapar. Bu yardımın ekonomik ayağını oluşturmak için 

Marshall Planı adı verilen “Avrupa Kalkınma Projesi” başlatılır. Projeye Avrupa ülkelerinin yanı 

sıra 16 Doğu Avrupa ülkesi ile Rusya davet edilir. Ancak Rusya ile birlikte hareket eden 16 Doğu 

                                                           
* Doç.Dr. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, El-mek: 

ozdemiremin71@hotmail.com. 

**Bülent Ecevit Üniversitesi ZMYO Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Okutmanı, El-mek: 

hasan_karakuzu@hotmail.com. 
1 Fahir Armaoğlu, 19.yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınevi, İstanbul 2010, s.58-70,Yavuz Güler, “Osmanlı Devleti 

Dönemi Türk-Amerikan İlişkileri(1795-1914)”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,  2005, Cilt.6, Sayı.1, 

s.228-229.  
2Akdes Nimet Kurat, Türk-Amerikan Münasebetlerine Kısa Bir Bakış, Ankara 1959, s.231. 
3Kurat, s.15-17; Çağrı Erhan, Türk-Amerikan ilişkilerinin Tarihsel Kökenleri, İmge Kitabevi, Ankara 2001, s.123-128. 
4 Erhan, s.168; Güler,s. 234-235. 
5Kurat, s. 40-43. 
6Gül İnanç Barkay, ABD Diplomasisinde Türkiye 1940-1943, Büke Yayınları, İstanbul 2001, s.21. 
7Yulluğ Tekin Kurat, “Elli Yıllık Cumhuriyetin Dış Politikası 1923-1973”, Belleten, Cilt. XXXIX, Sayı. 154, Nisan 

1957’den ayrıbasım, TTK Basımevi, Ankara 1975, s.275-276. 
8 Osman Yalçın, “İkinci Dünya Savaşı’nda İnönü ve Churchill Arasında Yapılan Adana Görüşmesi”, Ankara Üniversitesi 

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Ankara Yolu Dergisi,  2011, s.706.  
9Akdes Nimet Kurat, a.g.e.,s.48. 
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Avrupa ülkesi bu davete katılmayı reddederek ABD’ye karşı açıkça tepkilerini ortaya koyarlar. 

ABD ile Rusya arasında bu gelişmeler olurken Marshall yardımları(1947-1951) ile Türkiye, bir 

yandan ordusunun modernizasyonunu sağlarken, diğer yandan da ekonomik kalkınmasını 

gerçekleştirmeye çalışır.
10

 

 Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin artmasında Türkiye’nin Birleşmiş Milletler 

sözleşmesi gereğince Kuzey Kore-Güney Kore Savaşı’nda, Güney Kore’ye askeri yardım 

göndermesi oldukça önemlidir. Türkiye, Kore’ye asker göndermekle özgür ve bağımsız dünyaya, 

barışın, dostluğun ve demokrasinin yanından olduğunun mesajını verir. Kore’ye giden Türk 

tugayının özellikle Kunuri muharebelerinde göstermiş olduğu kahramanca çarpışmalar başta 

ABD’de de olmak üzere tüm dünyada Türk askerinin ününe ün katmasını sağlar. Türkiye, ABD’nin 

desteği ve Kore Savaşında ki gayretiyle Kuzey Atlantik Paktı(NATO)na üye olarak kabul edilerek 

bu teşkilattaki yerini alır.
11

 

1. Cumhurbaşkanı Bayar’ın Amerika Ziyareti 

 Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ABD ile gelişen ilişkiler,  Demokrat Parti döneminde 

Türkiye’nin NATO’ya üyeliğiyle artık stratejik ortaklığa dönüşmüştür. 1952 yılında Türkiye’yi 

ziyaret eden Eisenhower,  1953’de Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ı ABD’ye davet eder. 

Cumhurbaşkanı Bayar, bu daveti kabul ederek ziyaret için hazırlıklara başlar.
12

 Hazırlıklar 

kapsamında, ABD’den elçi Dulles imzasıyla Eylül 1953 yılında gelen telgrafta; Cumhurbaşkanı 

Bayar ve kafilesinin 10 kişi ile sınırlandırılması gerektiği, kafilenin New-York’a geliş-

gidişmasraflarının Türkiye tarafından karşılanacağı belirtilir.
13

 Bu telgraftan sonra Cumhurbaşkanı 

Bayar’ın ABD ziyaretine katılacak heyet belli olur. Heyette, Cumhurbaşkanı Bayar ve eşi Reşide 

Bayar’ın dışında Hariciye VekâletiKâtibi Umumi Reisi Büyükelçi Cevat Açıkalın, Washington 

Büyükelçisi Feridun Cemal Erkin, NATO Konseyi Türkiye Daimi Delegesi Büyükelçi Fatin Rüştü 

Zorlu, Korgeneral Rüştü Erdelhun, Cumhurbaşkanı Hususi Kalem Müdürü Fikret Belbez, 

Cumhurbaşkanı Başyaveri Kurmay Yarbay Nureddin Alpkartal, Dışişleri Vekâleti İkinci Daire 

Umum Müdürü Orhan Eralp, Emniyet memurları Nevzat Eralp, Reşat Hallı, Cumhurbaşkanlığı 

hizmetlilerinden Emin Sönmez,
14

 Hususi Katibe Armağan Otman ve Tercüman Vadide Pars’ın 

bulunmasına karar verilir.
15

 Heyette bulunan kişilere ve unvanlarına baktığımızda ziyarete çok 

önem verildiği görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Oral Sander, Siyasi Tarih 1918-1994, İmge Kitabevi, 22. Baskı, Ankara 2013, s.258-260. 
11 Emin Özdemir, Amerikan Belgelerine Göre Demokrat Parti Döneminde Türkiye’de Azınlıklar, Ürün Yayınları,  
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13782.11/9-453(5 September 1953), Ankara totheSecretary of State. 
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 Ziyaret programı aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.
16

 

27 0cak 1954 Çarşamba-

Perşembe-Cuma 

Washington’da 3 gün kalacak. 

30 Ocak 1954      Cumartesi Newyork’ta Yunan OrtadoksKlisesi, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Binası, 

Princeton Üniversitesi, 

31 Ocak 1954        Pazar Newyork’ta Türk Kolonisini kabul edecek ve radyo evi, 

1 Şubat 1954         Pazartesi Newyork Belediyesi ve Columbia Üniversitesi, 

2 Şubat 1954 Salı Newyork Dünya İşleri Konseyi, 

3 Şubat 1954 Çarşamba Toledo’da Sanat Eserleri Müzesini ve Willys motor fabrikası, 

4 Şubat 1954Perşembe Chicago’da bir traktör fabrikası ve çelik fabrikaları, 

5 Şubat 1954Cuma İndiana’dakiWhiting Belediyesi ziyaret edilecek. 

6 Şubat 1954Cumartesi San Fransisco’ya gidilecek. 

7 Şubat 1954  Pazar California’da Dünya İşleri Konseyi, 

8 Şubat 1954Pazartesi Stanford Üniversitesi, 

9 Şubat 1954 Salı Los Angeles’ta bir film stüdyosu ve uçak fabrikası, 

10 Şubat 1954Çarşamba Los Angeles’ta petrol sahaları, tasfiyahaneler ve LongBeach Limanı 

tesisleri, 

11 Şubat 1954Perşembe LasVegas’ta magnezyum tesisleri ve Hoover Barajı, 

12-13 Şubat 1954 

Cuma-Cumartesi 

Teksas petrol sahaları, 

14 Şubat 1954Pazar Dallas civarı, 

15 Şubat 1954Pazartesi Dallas’ta zirai tesisleri, 

16-17-18 Şubat 1954  

Salı-Çarşamba-Perşembe 

Mensucat ve tütün fabrikaları ile Kuzey Carolina Üniversitesi, 

19 Şubat 1954 Cuma Sheltonmensucat fabrikası ziyaret edilecektir. 

20-27Şubat1954 

Cumartesi 

Newyork’a gidilecek ve burada istirahat edilecektir. 

 

 Amerikan Yahudi Komitesi’nin Türkiye Dışişleri Bakanlığına gönderdiği telgraf
17

 ve 

Ermeni Amerika Ulusal Konseyi’nin Başkan Eisenhower’e gönderdiği mektuplar
18

 sonucunda 

                                                           
16Ayın Tarihi, Başvekâlet Devlet Matbaası, 1954, s.17-18. 
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Cumhurbaşkanı Bayar’ın Amerika ziyareti programına,  31 Ocak’taNewyork’ta Amerika Yahudi 

Komitesine ve 14 Şubat’ta Ermeni Amerika Ulusal Konseyine ziyaretleri de eklenir. 

 Cumhurbaşkanı Bayar, seyahati
19

 öncesindeduygu ve düşüncelerini ifade ettiği 

konuşmasında yapacağı ziyaretten ülkesi adına ulaşmak istediği amaçları şu sözlerle ortaya koyar; 

“Büyük dost Amerikan milletinin muhabbet ve hayranlığını ve aynı zamanda bu dost ve büyük 

memleketin bize yapmakta olduğu kıymetli yardımlardan dolayı derin teşekkürlerimizi bizzat ifade 

etmek vazifesini üzerine almış olmaktan büyük bir memnunluk duymaktayım. Seyahatin bana 

bahşedeceği fırsatlardan faydalanmak ve geniş malumat vermek suretiyle esasen bizi yakından 

tanımalarını sağlamak imkânı bulacağımı, kuvvetle ümit etmekteyim.”
20

 Cumhurbaşkanı Bayar, 

ziyaret ile Türkiye Cumhuriyeti’ni Amerikalılara tanıtmaya ve aynı zamanda Amerikan yardımları 

sayesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmasına yardımcı olan Amerika’ya teşekkür etmek 

istediğini belirtir. 

 Cumhurbaşkanı Bayar ve eşi Reşide Bayar Amerika’ya gitmek için 18 Ocak 1954 yılında 

İstanbul’dan ayrılarak İngiltere’ye gider. İngiltere’de 3 gün kaldıktan sonra Southampton 

Limanından “Mauretina” gemisiyle Amerika’ya hareket ederler ve 26 Ocak 1954 yılında Newyork 

Limanına ulaşırlar.
21

 

 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bayar’a Amerika ziyareti sırasında gösterilen ilgi, 

sevgi ve saygının yanı sıra birçok ödül ve hediye verilir. Bu ödül ve hediyelerden en önemlileri; 28 

Ocak 1954 yılında Washington’da Başkan Eisenhower tarafından Liyakat NişanıKomondor 

Rütbesi, 1 Şubat 1954 yılında NewyorkBelediyesi ziyaretinde özel bir takdirname ve Newyork 

şeref madalyası, Columbia Üniversitesi Rektörü GraysaKirk tarafından Hukuk Doktorluğu unvanı, 

3 Şubat 1954 yılında Toledo’nun anahtarı, 17 Şubat 1954 yılında Birmingham Belediye Başkanı 

tarafından her kilidi açabilir altın bir anahtar, 19 Şubat 1954 yılında Kuzey Carolina eyaletinin 

armasına sahip bir levhadır.
22

 Ayrıca MilitaryOrder of PurpleHeart Cemiyeti tarafından 

Cumhurbaşkanı Bayar’a verilmek üzere Washington Türkiye Büyükelçiliğine teşekkür mektubu ile 

Milli Berat gönderilir.
23

 

 2. Cumhurbaşkanı Bayar’ın Amerika’daki Konuşmaları 

Cumhurbaşkanı Bayar, Amerika ziyareti çerçevesinde; Washington, Newyork, Toledo, 

Chigo, İndiana, San Fransisco, California, LasVegas, Teksas, Dallas gibi şehirleri gezer ve 

buralarda birçok konuda konuşma yapar. Bu konuşmalardan en dikkat çekici olanları 

Washington’da Amerikan Milli Basın Kulübündeki konuşması, Washington’da Celâl Bayar’ın 

Eisenhower şerefine verdiği yemekteki konuşması, Washington’da Kuzey-Güney Amerika 

Ortodoks Kilisesi Baş Metropoliti Mihail tarafından düzenlenen kabul törenindeki konuşması, 

Washington’da Birleşmiş Milletler Merkezi ziyaretinde basın mensuplarına verdiği beyanat, 

Newyork’ta Columbia Üniversitesi törenindeki konuşmasıdır.  

2.1.Washington’da Amerikan Milli Basın Kulübündeki Konuşması 

Celal Bayar, 28 Ocak 1954 yılında Washington’da yaptığı konuşmada; Türkiye’ye yapılan 

askeri yardımın bir ülkeyi içerideki ve dışarıdaki düşmanları karşısında baskı altından kurtarmak 

                                                                                                                                                                                
17 Telgrafta, Amerika Yahudi Komitesi Başkanı JacobBlaustin, ziyaret programına kendilerinin dâhil edilerek Türkiye 

Cumhuriyeti’nin azınlıklara yönelik liberal politikalar takip etmelerinden dolayı teşekkür etmek istediklerini ifade eder. 

782.11/10-2553(22 October 1953), New-York totheDepartment of State. 
18 Mektupta, Ermeni Amerika Ulusal Konseyi adına OksenSarıan, Charles Vertans, ArshavırShamlıan, Celâl Bayar’ın 

ABD’yi ziyaret etmesinden ve Ermenileri kara illet olarak göstermesinden üzüntü duyduklarını ancak; bu ziyaretin 

Amerikan dostluğunu yaşayan Ermeniler için faydalı olabileceğini, Ermeni ve Türkleri barış yoluna yönelteceğini 

vurgularlar.782.11/1-2554, s.1-2(25 January 1954), TheStaffSecretarytoDepartment of State. 
19 Cumhurbaşkanı Bayar, Amerika’yı ziyaret edeceği için kendisi gelinceye kadar Cumhurbaşkanlığı makamına TBMM 

Başkanı Refik Koraltan’ın vekâlet edeceği bildirilir. Cumhurbaşkanlığı Celâl Bayar Arşivi, Yer No:3/5.25, Fihrist 

No:2782. 
20Cumhurbaşkanlığı Celâl Bayar Arşivi, Yer No:8/6.18, Fihrist No:3131, s.12;BCA, Fon Kodu:30.01.00, Yer 

No:140.238.15, s.1-3. 
21Ayın Tarihi, s.6-15. 
22Ayın Tarihi, s.34-88. 
23Cumhurbaşkanlığı Celâl Bayar Arşivi, Yer No:315.24, Fihrist No:2777. 
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için değil, sımsıkı duran bir desteği takviye etmek amacıyla yapıldığını ifade eder. Türkiye’de, 

komünizmin bir ilerleme sağlayamadığını vurgulayarak komünizmin Türkiye’de bir duvarla 

karşılaştığının altını çizer. Amerikan yardımının Türkiye’nin iktisadi kalkınmasının hızlandırdığını 

şu cümleler ile açıklar: “İktisadi kalkınma için yapılan mücadelede Amerikan yardımı Türkiye’nin 

fevkalade istisna bir ekonomik hamlesinin başladığı zamana rastlamış ve süratlenmesine 

yaramıştır”. Son üç sene zarfında hububat üretiminin iki misline çıktığını, pamuk üretiminin 

arttığını, maden kömürünün iç ihtiyaçları karşıladığı ve ihraç edilecek seviyeye ulaştığını, krom 

üretiminin 2,5 kat arttığını, yol şebekelerinin 1 kat arttırılarak su kuvvetiyle işleyen elektrik enerjisi 

tesislerinin büyük aşamalar kaydettiğinden bahseder. Cumhurbaşkanı Bayar’ın Amerikan 

yardımlarının önemini belirtmek için dile getirdiği şu ifade çok dikkat çekicidir; “Türkiye’de 

sarfedilen her dolar münbit bir toprağa verilmiş refah ve bereket filizleri verecek birer tohum 

gibidir” bu ifadelerde görüldüğü üzere Amerikan yardımının Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmesi ve 

kalkınması için çok gerekli olduğu vurgulanmıştır.  

Cumhurbaşkanı Bayar, Basın kulübündeki konuşmasında Amerikalıların da en çok merak 

ettiği konu olan Türkiye’deki komünist faaliyetleri değerlendirir. Bayar, komünizmin Türk 

milletinin yapısına uygun olmadığını ve Türk milletinde tutunamayacağını şu sözlerle ifade eder; 

“Komünizmin doktrinleri Türk milletinin tabiat ve düşüncelerine yabancıdır. Türkler birçok ırk ve 

dinlerin kaynaştığı mevkide ve büyük etnik kitlelerin kavşak noktasında asırlar boyunca yaşadıkları 

için siyasi olgunlukları çok gelişmiştir. Bu itibarla komünizmin haktan görünüşü arkasında 

dünyaya hor bakmak ve milletleri esir etmek gibi meşum bir arzunun mevcudiyetini teşhis etmek bu 

millet için güç olmamıştır”.
24

 

Bayar’ın Türkiye’deki komünizm ile ilgili tespitlerini, Amerika’nın Türkiye’deki sol 

hareketlere yönelik hazırlattığı raporlar doğrulamaktadır. Amerika’nın TürkiyeBüyükelçisi
25

 

komünizm konusunda; Türkiye’de diğer yerlerde kullanılan anlamıyla bir komünist sorunu 

olmadığını ifade ederek Türklerin, komünizmden esasen bir Rus ürünü olduğu içinnefret ettiklerini 

belirtir. Türkiye’de komünizme sempati duyanların sayısının her zaman çok az olduğuna dikkat 

çekerek sıkı komünistlerin sayısının 2.000 civarında iken, sempatizanlarının sayısının 10.000 

dolayında olduğunu ifade eder. Türkiye’de komünizmle ilgili yasaların çok sert olduğunu, 

Komünist Parti’nin yasadışı kabul edildiğini ve komünist faaliyetlerin şu anda huzur bozucu bir 

tehdit oluşturmadığını vurgular.
26

 

2.2.Washington’da Celâl Bayar’ın Eisenhower Şerefine Verdiği Yemekteki 

 Konuşması 

Celâl Bayar 30 Ocak 1954 yılında Washington’da yaptığı konuşmasında; atom enerjisinin 

insanlığın refah ve sağlığı hizmetinde kullanılmasını destekliğini belirterek bu kıymetli teşebbüsün, 

başlıca amacı barışı korumak olan Amerika’nın dış politikasının dünya gözünde bir defa daha bunu 

ispat ettiğini belirtir. CumhurbaşkanıBayar, “Türkiye Cumhuriyetini ilân ettiğimiz günden beri, biz 

Türkler ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ prensiplerine sadık kaldık ve mütecavize tecavüzün 

cezasızkalmayacağını ispat edecek, dünya vatandaşlarına kıskançlık ve ihtirastan uzak kalmayı 

öğretecek milletlerarası bir teşekkülün kurulmasını müstakbel harplerin önlenmesi için yegâne 

çare bildik.” diyerek barışın korunmasının gerektiğini, dünya devletleri arasında huzur ve 

güvenliğin sağlanması için çalıştıklarını dile getirir.Cumhurbaşkanı Bayar, Türk-Amerikan 

dostluğu çerçevesinde “Türk evlatları hak ve hürriyetin sembolü olan Birleşmiş Milletler bayrağı 

altında, Amerikan çocukları ile omuz omuza aynı ideal uğrunda savaşmış ve muktedir bir 

kumandanın emirleri ile efsanevi hareketler başarmıştır.” ifadesiyle iki ülkeaskerlerinin dünya 

barışına katkıda bulunduklarını hatırlatır.
27

 

Cumhurbaşkanı Bayar’ın atom enerjisi hakkındaki bu görüşlerinden sonra Türkiye ile ABD 

arasında atom enerjisinin sivil alanda kullanılması konusunda işbirliği için 10 Haziran 1955 yılında 

                                                           
24Ayın Tarihi, s.119-120. 
25 ABD’nin Ankara Büyükelçisi olan AdmiralRadford 10 Kasım 1954 yılında Ankara’da bir brifing vermiştir. Brifingte 

vermiş olduğu bilgiler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin siyasi, sosyal ve toplumsal yapısına ışık tuttuğu için kıymetlidir. 
26782.000/111-1054, s.3-4(10 November 1954), Ankara totheDepartment of State. 
27Türkiye Cumhurreisi Celâl Bayar’ın Amerika Seyahatleri, Haz: Receb Bilginer, M.Ali Yalçın, 27 Ocak-27 Şubat 1954,  

s.69 
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Washington’da bir antlaşma yapılır ve 27 Ağustos 1956 yılında Başkanlığa bağlı olarak bir Atom 

Enerjisi Komisyonu Örgütü kurulur.
28

 

2.3.Newyork’ta Amerikan Yahudi Komitesindeki Konuşması 

Celâl Bayar31 Ocak 1954 tarihinde New York’ta yaptığı konuşmada;  Türkiye’de 

asırlardan beri Musevi vatandaşlar oluğunu belirterek Museviler ile Müslüman-Türk vatandaşların 

arasının her zaman iyi olduğundan bahseder. Cumhurbaşkanı Bayar, Musevilerin özgür ve rahat bir 

ortamda yaşadıkları zaman bağlı bulundukları devlette faydalı işler yaptıklarını şu sözlerle ifade 

eder; “Museviler nerede liberal bir milliyet anlayışının bahşettiği imkânı bulmuşlarsa, orada 

vatandaş olarak faydalı bir unsur olmuşlardır. Türkiye Musevilerini buna bir misal olarak 

gösterebilirim.” Cumhurbaşkanı Bayar,Türkiye Musevilerinin vatandaş olarak faydalı bir unsur 

olduğunu söyleyerek Türkiye Cumhuriyeti’nin her türlü ayırıcı faaliyetleri reddeden milliyetçilik 

anlayışına bağlı bir politika izlediğini açıklar. Ayrıca Cumhurbaşkanı Bayar, din ve ırk farkı 

gözetmeksizin her vatandaşı Türk saydıklarını ve kanuni vazifelerini yerine getiren herkese iyi bir 

vatandaş gözüyle baktıklarını dile getirir.
29

 

Bu dönemde Türkiye’deki azınlıklara yönelik hazırlanan Amerikan hariciye raporları da 

Celal Bayar’ın konuşmalarını teyit etmektedir.Amerikan Büyükelçisi AdmiralRadford, Amerikan 

Dışişlerine gönderdiği raporlardaTürkiye’de Hıristiyan azınlıklar hakkında bilgi 

verir.AdmiralRadford, ilgili raporlarda Türkiye’de 300.000 Hristiyan vatandaş olup bunların 

130.000’inin Yunan, 60.000’inin Ermeni, 76.000’inin Yahudi vatandaşı olduğunu ve ayrıca 34.000 

civarında da diğer ırklara ve dinlere mensup vatandaş olduğunun altını çizer.Hristiyanların ve 

Yahudilerin çoğunun İstanbul’da yaşadığını belirterek gayrimüslim azınlık gruplarına karşı hiçbir 

yasal ayrımcılık olmadığını açıklar.
30

 

Türkiye’de azınlıklara karşı bir önyargının olmadığı çıkarılan kanunlarla görülmektedir. Bu 

doğrultuda Celâl Bayar’ın ABD ziyaretinden sonra Demokrat Parti Edirne milletvekili Cemal 

Köprülü, 1955 yılında azınlık okulları Türkçe kültür dersleri ve öğretmenler hakkında kanun teklifi 

verir.
31

Bu kanunla, azınlık okullarının Türkçe ve Türkçe kültür derslerinin, Milli Eğitim Bakanlığı 

Teşkilat kanunu, memurlar ve barem kanuna göre tayin edilen öğretmenler tarafından verileceği 

kabul edilir. Bu kanununun yayınlanmasından sonra azınlık okullarındaki hizmet süresi 5 yıl olup 

da öğretmenlik vasfını taşımayanların eğitim durumlarına göre alabilecekleri maaşlarla öğretmen 

kadrolarına aday tayin edilerek azınlık vatandaşların çocuklarına hizmet vermesi amaçlanır.
32

 

Türkiye Cumhuriyeti, kendi egemenliği altında yaşayan vatandaşlara karşı herhangi bir ayrım 

yapmamakta ve eşit şekilde yaklaşarak vatandaşının devletine olan bağlılığını azınlık okulları 

kanununda olduğu gibi arttırmaya gayret etmiştir. 

2.4.Newyork’taKuzey-Güney Amerika Ortodoks Kilisesi Baş Metropoliti Mihail 

 Tarafından Düzenlenen Kabul Törenindeki Konuşması 

Cumhurbaşkanı Bayar, 31 Ocak 1954 yılında New York’ta yaptığı konuşmada; Akdeniz 

çocukları olan Türkler ve Yunanlıların bugünkü menfaatlerinin ortak olduğuna dikkat çekerek 

gerek ortak menfaat, gerek ortak tehlike karşısında Türklerin ve Yunanlıların kader birliği 

yapmalarının tarihi bir zorunluluk olduğunu belirtir. Cumhurbaşkanı Bayar’ın“Türkiye, 

Yunanistan’a tam anlamıyla bir kardeş gözüyle bakmaktadır” sözü Türkiye’nin Yunanistan’a karşı 

iyi niyet beslediğini göstermektedir.Yunan kralı ve kraliçesinin Türkiye’yi ziyaret ettiklerini ve 

kendisinin de Yunanistan’ı ziyaret ettiğini ve orada gördüğü sıcak muhabbetin hala etkisi altında 

olduğunu, “Yunan milleti yekvücut olarak Türk dostluğunu benim şahsımda hararetle alkışlamıştır” 

diyerek özetler. Türkiye’nin hürriyet ve istiklâl istediğinin, Türk milleti için refah temenni 

ettiklerini söyleyerek; Yunanlıların istekleri ve temennilerinin de aynı olduğunu bu iki isteğin 

birleştiği zaman her şeyin halledileceğini belirtir. Konuşmasının ilerleyen bölümünde 

Cumhurbaşkanı Bayar,“Türk-Yunan dostluk ve ittifakı ve Birleşik Amerika ile olan dostluk ve 

                                                           
28 İsmail Soysal, Türkiye’nin Uluslararası Siyasal Bağıtları, Cilt. II, II.Baskı, TTK Basımevi, Ankara 2000, s.108-109. 
29Ayın Tarihi, s.49, Türkiye Reisi Cumhuru Celâl Bayar’ın Amerika Seyahatleri, s.85. 
30782.000/111-1054, s.4(10 November 1954), Ankara totheDepartment of State. 
31TBMM Zabıt Ceridesi, 10.Dönem, 7.Cilt, 76.Birleşim, s.265-266. 
32TBMM Zabıt Ceridesi, 10.Dönem, 7.Cilt, 78.Birleşim, s.419-420. 
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ittifakımızın tam kemal mertebesine erdiğini söylemekle bahtiyarım”
33

demekle,Türkiye 

Cumhuriyeti’nin; Yunanistan ve ABD ile olan ilişkilerin son derece iyi olduğu ve en üst seviyeye 

çıktığını ifade eder. 

Amerikan Büyükelçisi AdmiralRadfordTürkiye’nin Balkan Devletleri ile ilişkileri 

konusunda çarpıcı tespitlerde bulunmuştur.Türkiye’nin Yunanistan’la ilişkilerini geliştirmek için 

çaba gösterdiğini, bu çabanın Türkiye’nin İngiliz tutumunu desteklediğini, Kıbrıs meselesinden 

dolayı karşılıklı güvensizliğe rağmen politik ve askeri işbirliğinin gerekliliğini kavradıklarını 

belirtir. Türkiye, Yunanistan ile Yugoslavya arasındaki ilişkilerin ise 9 Ağustos 1954 yılında 

imzalanan Balkan Paktı sayesinde en üst seviyeye çıktığına dikkat çeker.
34

 

 

2.5.Newyork’taBirleşmiş Milletler Merkezi Ziyaretinde Basın Mensuplarına 

 Verdiği Beyanat 

Cumhurbaşkanı Bayar, 1 Şubat 1954 yılında New York’ta yaptığı konuşmada; Türkiye’nin 

doğu ve güney sınırında huzur ve güvenliğin hâkim olmasının en büyük amaçları olduğunudile 

getirerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bir kolu olarak bu bölgede huzur ve güvenliğin 

istikrarı için her türlü yardımı yapmaya devam edeceklerini belirtir.  Birleşmiş Milletlerin çok 

önemli bir teşkilat olduğunu ve bu teşkilatın kesin kararlar alarak uygulayacak pozisyona 

getirilmesi gerektiğini şu sözlerle ifade eder; “Birleşmiş Milletler Teşkilatı en asil ideallerine karşı 

sarf edilen gayretlerin çerçevesini teşkil etmektedir. Bu teşkilat birçok bakımlardan kuvvetli ve 

müessirdir. Fakat kanaatimizce daha da kuvvetlendirilmesi ve kati kararlar alabilecek ve bu 

kararları müessir şekilde yerine getirebilecek vaziyete konulmalıdır.” Bölgemizdeki milletlerin 

barış içinde yaşayabilmeleri için karşılıklı anlayışın gerekli olduğunu ve bölgesel güvenliğin 

sağlanabilmesi için ülkeler arasında işbirliğinin olması gerektiği üzerinde durur. 
35

 

Amerikan Büyükelçisi AdmiralRadfordTürkiye’nin Ortadoğu ülkeleri ilgili politikası 

hakkında; Türkiye’nin çoğu Arap devletleriyle olan ilişkisinin en iyi şekilde durgun olarak 

tanımlanabileceğini vurgulayarak, politik ilişkilerin yakın olmadığını, fakat düşmanca da 

olmadığına dikkat çeker. Türkler, Araplar tarafından kardeş Müslüman halklarına sırtlarını 

dönmekle suçlanmalarına rağmen,Türk resmi makamlarıbu durumu tamamıyla haksız ve hukuksuz 

olarak bulduklarını Arap Birliği’ne bildirir. Türkiye’nin Mısırla olan ilişkileri son aylarda sessiz 

olduğunu fakat ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarını söyleyerek Mısır ve Türk başbakanlarının 

karşılıklı ziyaretler planlandıklarından bahseder. Libya, Ürdün ve Irak’ın Türkiye ile olan 

ilişkilerinde daha girişken ve daha yakın bağlantı kurmak istediği için Libya ile Ürdün 

başbakanlarının Türkiye’yi ziyaret ettiğini belirtir.
36

 

2.6.Newyork’taColumbia Üniversitesi Törenindeki Konuşması 

 Cumhurbaşkanı Bayar 1 Şubat 1954 yılında New York’ta yaptığı konuşmada,Türkiye 

Cumhuriyeti ile ABD arasındaki ilişkilerin bu ziyaretle daha da ilerleyeceğini şu sözler ile açıklar; 

“Aynı anlayışla yetişen iki memleket halkının umumi görüşlerile ileride daha derin münasebetler 

tesis edeceklerinden şüphe etmiyorum.”Cumhurbaşkanı Bayar,Türkiye Cumhuriyeti’nin milli 

eğitim hedeflerinin, Amerika’nın kabul etmiş olduğu eğitim ve öğretim ilkeleriyle hemen hemen 

aynı olduğunu açıklar. Özellikle hürriyete, demokratik vatandaşlık terbiyesine, toplumsal 

gelişmeye, ferdin yapıcı olmasına önem veren bir terbiye anlayışına sahip olduklarını vurgular. 

Amerikan Üniversitelerinin, çeşitli konularda çalışan Amerikan uzmanlarının özellikle eğitim-

öğretim konusundahazırladıkları raporların çok faydalı olduğunu belirtir.
37

Cumhurbaşkanı Bayar, 

konuşmasının ilerleyen bölümünde “Memleketimizde, ilmi asırlardan beri buna layıkıyla 

erişemeyen halka ulaştırılması için sistemli bir şekilde çalışdığını” söyleyerek Türkiye’nin doğu 

                                                           
33Türkiye Reisi Cumhuru Celâl Bayar’ın Amerika Seyahatleri, s.79-80. 
34782.000/111-1054, s.5(10 November 1954), Ankara totheDepartment of State. 
35Ayın Tarihi, s.51;Akşam, 2 Şubat 1954 Salı, Sayı. 2692, s.2. 
36782.000/111-1054, s.5-6(10 November 1954), Ankara totheDepartment of State. 
37Türkiye Reisi Cumhuru Celâl Bayar’ın Amerika Seyahatleri, s.93 
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vilayetlerinde bir Üniversite
38

 kurmak ve bunu Amerikan eğitim sistemine göre tesis etmek 

kararında olduklarınıdile getirir.
39

 

3. Ziyaretin Ulusal ve Uluslararası Basına Yansımaları 

Cumhurbaşkanı Bayar’ın Amerika ziyareti ulusal ve uluslararası basında büyük yankı 

uyandırır. Ziyaret, ulusal basında başta Akşam, Cumhuriyet, Milliyet, Vakit, Yeni Ulus, Zafer 

gazeteleri olmak üzere, uluslararası basında ise Daily News, MirrorSpectetor, Paris Presse, Tabloid 

News, Tribun De Geneve adlı gazete ve dergilerde geniş yer bulur. Ulusal ve uluslararası basında 

ziyarete çok geniş yer ayrılması,bu ziyaretin hem iç hem de dış kamuoyunda önemsendiğini 

göstermektedir.  

3.1.Ziyaretin Ulusal Basında Yankıları 

 Cumhurbaşkanı Bayar’ın Amerika’yı ziyareti ulusal basında başta, Akşam, Milliyet, Vakit 

ve Kıbrıs’ta yayınlanan Bozkurt gazetesinde öne çıkmış ve manşetlerde yer verilerekziyaretin 

önemine değinilir. 

Akşam gazetesi,“Eisenhower, Celâl Bayar’a en yüksek Amerikan nişanını verdi,
40

 Celâl 

Bayar’ın kongrede tarihi hitabesi, nutuk müspet tepkiler yarattı,
41

 Columbia Üniversitesi Celâl 

Bayar’a fahri doktora payesi verdi, Newyork Belediye Reisi Türk-Amerikan dostluğunun başlıca 

sebebinin Türkiye’nin demokrasiyi benimsemesi olduğunu belirtti,
42

 İnönü’nün Stevenson’a bir 

tavsiyesi açıklandı, Türk-Amerikan dostluğu partilere değil iki milletin dostluğuna 

dayanmalıdır,
43

haberleriyle ziyaretin Türk Amerikan dostluğunu güçlendirdiği üzerinde durur. 

 Milliyet gazetesi,“Bayar dün New York’ta merasimle karşılandı,
44

 Celâl Bayar dün gece 

Eisenhowerle görüştü,
45

 Celâl Bayar bugün Amerikan kongresinde hitabede bulunacak, 

Eisenhower devlet reisimize Amerikan Liyakat Nişanı’nın Başkomutan rütbesini tevcih etti,
46

 Bayar 

dün Amerikan kongresinde bir hitabede bulundu, Devlet reisimiz Amerikan yardımın değerini 

belirterek “Dünyanın en nazik noktasında dimdik duruyoruz” dedi,
47

Bayara New-Yorkunşeref 

madalyası veriliyor, Bayar’ın nutku çok geniş akisler yarattı,
48

 Bayar, SanFrancisco’da mühim bir 

nutuk söyliyecek,
49

 Celâl Bayar dün sabah Texas’a hareket etti,
50

 Celâl Bayar Newyork’a 

dönüyor,
51

 Bayar’a hediye edilen cip”
52

manşetleriyle Celâl Bayar’ın Amerikan Kongresi’nde 

yaptığı konuşmanın çok büyük etki uyandırdığı ve Türk halkına karşı olan sempatiyi daha da 

arttırdığını okuyucularına aktarır. 

Vakit gazetesi,“C.BayarNevyork’ta tezahüratla karşılandı. Reisicumhurumuz, yarın 

Ayzenhover’in hususi uçağı ile Vaşington’a gidecek,
53

Eisenhower, Türk dostluğunu 

öğdü,
54

C.Bayar’ınNewyork şehrindeki temasları;Cumhurreisimize, Ortadoks Başpiskoposunun 

                                                           
38 Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilk kez 1937 yılında Doğu Anadolu’da bir üniversite kurulması fikri ifade edilmiştir. 

DP Hükümeti döneminde 1953 yılında “Doğu Üniversitesi kuruluş hazırlıkları hakkında kanun” ile 1954 yılında “Doğu 

vilayetlerimizde kurulacak Atatürk Üniversitesi inşaatı için gelecek yıllara ait taahhütlere girişilmesi hakkında kanun” 

uygulamaya konulur. Demokrat Parti Hükümeti Erzurum’da Atatürk Üniversitesini kurmak amacıyla Nebraska 

Üniversitesi ile işbirliğine gidilmesine karar vermiştir. TBMM Zabıt Ceridesi, Devre:10, İçtima:3, S.Sayı:218, 

20.15.1957, s. 1-2; Üniversitenin yapılması için DP Hükümeti 1.500.000 Türk Lirası, F.O.A. ise 1.079.000 dolar yatırır. 

Milliyet, 13 Eylül 1954 Pazartesi, Sayı.1561,  s.3. 
39Ayın Tarihi, s.136; Türkiye Reisi Cumhuru Celâl Bayar’ın Amerika Seyahatleri, s.92. 
40Akşam, 29 Ocak 1954 Cuma, Sayı.12689, s.1. 
41Akşam, 30 Ocak 1954 Cumartesi, Sayı.12690, s.1 
42Akşam, 2 Şubat 1954 Salı, S.12692, s.1. 
43Akşam, 18 Şubat 1954 Perşembe, Sayı.12705, s.1. 
44Milliyet, 27 Ocak 1954 Çarşamba, Sayı.1337, s.1. 
45Milliyet, 28 Ocak 1954 Perşembe, Sayı.1338, s.1. 
46Milliyet, 29 Ocak 1954 Cuma, Sayı.1339, s.1. 
47Milliyet, 30 Ocak 1954 Cumartesi, Sayı.1340, s.1. 
48Milliyet, 31 Ocak 1954 Pazar, Sayı.1341, s.1. 
49Milliyet, 7 Şubat 1954 Pazar, Sayı.1348, s.1. 
50Milliyet, 13 Şubat 1954 Cumartesi, Sayı.1354, s.1. 
51Milliyet, 20 Şubat 1954 Cumartesi, Sayı.1361, s.1. 
52Milliyet, 27 Şubat 1954 Cumartesi, Sayı.1368, s.1. 
53Vakit, 27 Ocak 1954 Çarşamba, Sayı.10841, s.1. 
54Vakit, 31 Ocak 1954 Pazar, Sayı.10841, s.1. 
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tertiplediği kabul resminde, Türk-Yunan dostluğunun ehemmiyetini belirtti,
55

C.BayarOhiyo 

eyaletine gitti. CumhurreisimizNewyork şehrinin Şeref Madalyası verildi. Bu münasebetle 

Broadway caddesinde büyük geçit resmi yapıldı,
56

 Amerika Hükümeti tarafından Türkiye’ye 

yatırılan hususi sermaye garanti edilecek,
57

Türkiye’ye iktisadi yardım artırıldı, B.Amerika 

tarafından memleketimize senede 76 milyon dolar verilecek.”
58

 başlıklarıyla, ziyaretin Amerikan 

halkı arasında da heyecan uyandırdığını belirtir. 

Bozkurt gazetesi,“Cumhurbaşkanımız C.Bayar Dün Nevyorka Vasıl Oldu,
59

Türk Gençliği, 

Amerikan Gençliğine Bir Mesaj Gönderdi,
60

Cumhurbaşkanımız C.BayarDulleste Görülmemiş Bir 

Tezahüratla Karşılandı,
61

Cumhurbaşkanımız Nevyorka Döndü.”
62

 başlıklarına yer vererek 

Cumhurbaşkanı Bayar’ın ziyaretininönemine vurgu yapar. 

Zafer gazetesinde yayınlanan 18 Ocak 1954 tarihli yazıda Mümtaz Faik Fenik; Demokrat 

Parti iktidarının, ABD ile olan ilişkilerde yakınlaşma politikası takip ettiğini ve bu politikanın 

1950’den beri Amerikanvari bir hızla ilerlediğini dile getirir. Yazının ilerleyen bölümünde Fenik, 

Türk-Amerikan dostluğunun sağlam temellere dayandığını belirterek “Türk-Amerikan dostluğu 

günden güne kuvvetlenmiş ve hele Türkiye Atlantik Paktında yer aldıktan sonra evci balasına 

ulaşmıştır” diyerek iki ülke ilişkilerinin en üst seviyeye çıktığını ifade eder. Yazının son 

bölümünde yazar, bugün Amerikalıların Türkleri çok daha iyi tanımadığını ancak bu ziyaretle 

“Sayın Bayar, bugün Amerika’ya giderken barış idealine bir kat daha tarsine doğru yol 

almaktadır.” ifadesiyle barışa katkıda bulunacağını dile getirir.
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Bozkurt gazetesinde yayınlanan 25 Ocak 1954 tarihli “Cumhurbaşkanımızın Amerika 

Seyahati” başlıklı yazısındaOrhan Serhatoğlu; Cumhurbaşkanı Bayar’ın Amerika seyahatinin siyasi 

çevreleri en fazla meşgul eden bir konu olduğu ve bu seyahatten en fazla endişe duyanların Kıbrıs 

meselesi dolayısıyla Yunan Hükümeti olduğunu ifade eder. Serhatoğlu, Yunan rüyasının 

gerçekleşmemesini şu koşula bağlı olarak ele alır; “Eğer Türk Cumhurbaşkanı Kıbrıs meselesi 

etrafında Amerikan siyasileriyle fikir teatisinde bulunacak olursa, Kıbrıs meselesi suya düşmüş 

demektir. Çünkü Amerika bu konuda Türk görüşünü destekleyecek ve Kıbrıs meselesine itiraz ettiği 

takdirde, Yunan rüyası tahakkuk edemeyecektir”.Serhatoğlu, bu durumda Yunan Hükümeti’nin boş 

durmayacağını Kıbrıs meselesi etrafında komünist dünyayla bile işbirliğine varabileceğine işaret 

eder. Serhatoğlu, Türk Hükümeti’nin On İki Adalar mevzuunda olduğu gibi bir hataya 

düşmeyeceğini, Demokrat Parti ve CHP’nin Kıbrıs meselesini Türkiye lehine ve Kıbrıs’ta 100 bin 

kişilik Türk toplumu lehine savunması gerektiğini belirtir. Bunu da ancak “Türkiye, Kıbrıs 

meselesinde sözde dostluk prensibine uyarak Yunanistan lehine hiçbir tavizde bulunmayacak” 

şeklinde bir politika takip ederek gerçekleştirebileceğini söyler.
64

 

Paris Presse gazetesinde yayınlayıp daha sonra 9 Şubat 1954 tarihli Yeni Ulus gazetesinde 

yayınlanan yazıda,Amerikalılar için Türkiye’nin, en sağlam ve en faydalı müttefik olduğu dile 

getirilerek Amerika’dan sonra Kore’ye asker gönderen ilk ülkenin Türkiye olduğu ifade edilir. 

Celâl Bayar’ın Amerika’ya sadece siyasi ve askeri meseleleri görüşmek için değil “Demokrat 

Parti’nin önümüzdeki seçimleri kazanmasını sağlayacak ödünç parayı Amerikalılardan koparmak” 

için gittiğine vurgu yapılır. “Bu seçim paralarını elde etmek için Demokrat Parti’nin Atatürk’ün 

eserlerini yer yer yıkmağa hazır” olduğunu belirtereksert bir eleştiride bulunulur.Demokrat 

Parti’nin yabancı sermayeye kapılarını açtığı, yabancı firmaların istedikleri kadar yabancı personeli 

Türkiye’ye sokmalarına izin verdiği belirtilerek bu durumun seçime birkaç ay kala Adnan 

Menderes’i sevindirdiğini, fakat 2 milyon kişinin işsiz kalmasına yol açtığından dolayı Demokrat 

Parti’nin uygulamış olduğu politikanın eleştirilerin odak noktası haline geldiği vurgulanır. Yazının 
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ilerleyen bölümündeABD’nin vermiş olduğu askeri malzemenin bakımının Türkiye’ye 65 milyon 

dolara mal olduğu ve bu durumun Türkiye’nin ticari açığını 70 milyar franga yükselttiğine dikkat 

çekilir. Bu memnuniyetsizliğin seçimler üzerine etki etmemesi için köylülere yeni zirai krediler 

açıldığı, devlet müesseselerinde çalışan işçilerin, kâra ortak edildiği ve memurlara da 3 aylık 

ikramiye verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edilerek böylece seçimlerin kazanılabileceği belirtilir.
65

 

Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan 1 Mart 1954 tarihli “Hayırlı ve Başarılı Bir Seyahatin 

Sonu” adlı yazısında Doğan Nadi, Cumhurbaşkanı Bayar’ın, Amerika ziyaretini başından sonuna 

kadar takip ettiğini, kendisinin bu ziyaretten edindiği izleniminden yola çıkarak, Türkiye 

Cumhurbaşkanı Bayar’ın Türkiye’yi Amerikan halkına tanıtmayı, sevdirmeyi ve anlatmayı büyük 

ölçüde başardığından bahseder. Yazar, bu durumun Kore’de Türk askerinin kahramanlığı ve 

Bayar’ın şahsen sempatik ve mükemmel bir insan olması sayesinde sağlandığını açıklar. Yazının 

ilerleyen bölümünde Doğan Nadi; trenin durduğu küçük istasyonlarda bile çevre köylerden gelen 

Amerikan vatandaşlarının, birçok defa gece yarılarında ellerinde fenerlerle Cumhurbaşkanı Bayar’ı 

yatağından kaldırarak gördüklerini ve alkışladıklarını dile getirir. Yazar bu durum karşısında şu 

duygu dolu sözleri söyler; “Amerika denilen bu nüfuz edilmez, içine girilmez diyarı bilenler için 

bunların azameti meydandadır. Türk olarak çok defalar tüylerimiz ürperircesine heyecan 

duyduk”.Doğan Nadi, Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ın bu sevgi gösterilerinden çok mutlu olduğunu 

ve bu durumu gördükçe kendisinin yurtiçi seyahatlerini hatırlayarak “mesela Alaşehir’den geçiyor 

gibiyiz” dediği ifade ederek Cumhurbaşkanı Bayar’a sevgi derecesinin ne kadar büyük olduğunu 

vurgular.
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Vatan gazetesinde yayınlanan 5 Mart 1954 tarihli yazıda Ahmet Emin Yalman; Ermeniler 

adına söylenen sözlerin 19 Mayıs 1919 tarihli hisleri yansıtması bakımından yeni bir devrin 

başlangıcı kabul edilerek, Türkiye’de yeni bir vatandaşlık tipi oluşturmak amacıyla Atatürk’ün 

oynadığı role dikkat çeker.Yalman, Cumhurbaşkanı Bayar’ın samimi hisler karşısında coştuğunu 

ifade ederek kin ve nefretin tarihin derinliklerine gömülerek Türkiye’nin hür insanlığın geleceğine 

sevgi ve saygı ile birlikte yaşama hislerinin hâkim olması üzerinde durduğundan bahseder. Türk-

Ermeni ilişkileri açısından Cumhurbaşkanı Bayar’ın bu ziyaretinin çok önemli olduğunu şu sözlerle 

izah eder; “Amerikan Ermenileri tarafından evvelki Cuma günü Celâl Bayar için tertip edilen 

daveti mühim bir gelişme diye kaydetmek lazımdır.”  Yalman, I.Dünya Savaşı’ndan sonraki süreçte 

yaşananlardan sonra bu ziyaretin, iki ülke ilişkilerinin iyileştirilmesi adına önemli bir adım olarak 

gördüğünü belirtir. Cumhurbaşkanı Bayar’ın Amerika ziyaretinin çok önemli olduğunu şu şekilde 

ile ifade eder; “Türkiye dünya ölçüsünde bir role soyunmuştur. Yepyeni bir mana ve ruhla on 

beşinci asrın Türkiyesi olmuştur.”
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Cumhuriyet gazetesinde 10 Mart 1954 tarihli“Hoş Geldin Bayar” adlı yazısında Nadir 

Nadi,Cumhurbaşkanı Bayar’ın ABD’ye yaptığı seyahatin Türk-Amerikan ilişkilerinde önemli bir 

aşamayı teşkil ettiği ve Amerikan dostluğuna verdiği değeri gösterdiğinin üzerinde 

durur.Cumhurbaşkanı Bayar’a Amerika’da gösterilen ilgi ve sevginin çok büyük olduğunu ve bu 

durumu seyahate katılan gazetecilerin yazılarında belirttiğinden bahseder. Ziyaret hakkında çeşitli 

gazetelerde hemen hemen 17 binden fazla yazı çıkmasının ziyaretin, Amerikan basınında çok geniş 

yankı uyandırdığının bir ispatı olduğunu vurgular.Nadir Nadi, bu sevgi gösterilerinin sebepsiz 

olmadığını şu sözlerle açıklar, “Bir defa Sayın Bayar ve eşi, Türk karakterinin en tipik vasıflarını 

nefislerinde toplamış, şatafattan hoşlanmayan, olduğu gibi görünen, alçak gönüllü, cana yakın bir 

çift” idi. Yazının ilerleyen bölümünde Nadir Nadi, Bayar ve eşinin Amerika’da Türk milleti 

hakkında yaptığı propagandayı yıllarca emek harcansa bile yapılamayacağı ve bu ziyaret ile birkaç 

hafta içinde en iyi biçimde bunu başardıklarından bahseder.Nadir Nadi, Bayarlara karşı gösterilen 

sevginin asıl sebebini şu sözlerle ifade eder, “Şüphesiz Amerikan vatandaşlarında Atatürk 

devrimlerinden beri Türk milletine karşı uyanmağa başlıyan merak ve sevgidir. Hele Kore Savaşı 

ile birlikte fi’len yürürlüğe giren silah ve ülkü arkadaşlığı o merak ve sevgiyi bir hayranlık 

derecesine vardırmıştır”.Ayrıca yazının son bölümünde Nadir Nadi, Amerika ziyareti ile 

Cumhurbaşkanı Bayar’ın Türk-Amerikan milletleri arasındaki dostluk bağlarını kuvvetlendirdiği ve 
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bu dostluğa önemli bir hizmette bulunduğunu dile getirir. Bu ziyaretin; dünya barışını korumak ve 

barış cephesini geliştirme konusunda milletlerarası iyi etkilerini göstereceğini ümit ettiğini 

belirtir.
68

 

3.2. ZiyaretinUluslararası Basında Yankıları 

Bayar’ın Amerika ziyaretine başta Amerikan olmak üzere yabancı basın da ilgi gösterir. 

Amerika’daki Ermeni diasporasının da etkisiyle Bazı Amerikan gazetelerinde bu ziyarete tepki 

gösterilir. Bu gazetelerden MirrorSpectator’da yayınlanan 12 Kasım 1953 tarihli yazıda 

ArmenOhennesian, Cumhurbaşkanı Bayar’ın ziyaretinin Ermeni neslinden olan her Amerikalıya 

adeta bir meydan okuma olduğunu, bu ziyaretle Bayar’ın bir milletin şerefini ayaklar altına aldığını 

belirtir.Ohennesian,Bu ziyareti engellemek için “Dünya medeni milletler camiası içinde 

Türkiye’nin muhtaç olduğu itibarı, bu ziyaret vasıtasıyla ve nezaket kisvesine bürünmek suretiyle, 

kazanmasına müsaade etmemeliyiz.” diyerek amaçlarını ortaya koyar. Ohennesian, Ermeni 

toplumuna tazminat ödenmesi için her şeyi yapmaları gerektiğini, deyim yerindeyse “Bu defa topun 

peşini bırakmamalı ve golü atmalıyız” demiştir. 

Yazının ilerleyen bölümlerinde Ohannesian, Ermenilerin her iki dünya savaşında Amerika 

ve demokrasinin yanında yer aldığını belirterek buna karşınTürkiye’nin I. Dünya Savaşı’nda 

demokrasinin faal düşmanı olduğunu, II. Dünya Savaşı’nda ise Yunanistan ve Yugoslavya ile 

yapılan antanta aykırı hareket ettikleri zaman da dost olmadıklarını ifade eder. Ohannesian bu 

konudaki sözlerini “Onlar bir müddet önce sırf Batı devletlerinin alkışları arasında aynı 

memleketlerle eskisine benzer yeniden bazı kağıt parçaları imzalamışlardır” diyerek Türkiye 

Cumhuriyeti’nin tutumunu sürdürdüğünü belirtir. Yazar, adaleti kendi şahsi menfaatleri ve 

Amerikalıların şahsi menfaatler için talep etmediklerini, Amerikalıların da kabul ettiği idealler 

vefedakârlıklarda bulunan bir milletin meşru haklarını elde etmek için istediklerinden bahseder.
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Daily News gazetesinde yayınlanan 1 Şubat 1954 tarihli yazıda, Mustafa Kemal Atatürk’ün 

siyasetinin büyük bir kısmını sürdürmekte olan Cumhurbaşkanı Bayar ve hükümetinin, ülkesini 

Ortadoğu’nun komünizme karşı en sağlam kalesi olarak güçlendirdiği belirtilir. Türkiye’nin, 

Amerikan askeri ve ekonomik yardımın ziyan edilmediği tek ülke olduğunun altı çizilir. Yazının 

ilerleyen bölümünde; Türkiye Cumhuriyeti diğer ülkelerle karşılaştırılarak “Eğer müttefikimiz 

olduklarını iddia eden bütün memleketler Türkiye kadar kahraman, azimli ve sadık olsalardı, 

Birleşik Amerika hakikaten talihli bir memleket olurdu” diyerek Türkiye’nin stratejik önemine 

vurgu yapılır. Son olarak yazıda; Türkiye Cumhuriyeti için övgü dolu sözler söylenerek 

“Amerikalılar, Türkiye için bir dost ve bir müttefik olarak gurur duymaktadırlar” ifadesiyle 

Amerikalıların Türkiye’yi dost ve müttefik bir ülke olarak gördükleri dile getirilir.
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Tribun De Geneve adlı gazetede yayınlanan 29 Aralık 1954 tarihli yazıda; Türk ordusunun 

mevcudunun 400.000 kişi olduğu ve bir harp halinde bu sayının 1.000.000’a yükseleceğine dikkat 

çekilerek bu durumun 20.000.000 nüfuslu bir ülke için çok ağır bir yük olduğu ifade edilir. Bu 

yükü hafifletebilmek amacıyla“Birleşik Amerika kesesinin kordonlarını iyice gevşetmiştir.” 

ifadesiyle Amerikalıların yardım musluklarını açacağına vurgu yapılır. ABD’nin, Türkiye’ye 

1947’den Haziran 1953’e kadar yardım ederek, Türk ordusunun modernleştirilmesinde önemli rol 

oynadığı ve bunun yanı sıra yardımlarla “yollar, limanlar, hava meydanlarının” yapıldığı 

belirtilir.Ayrıca yazıda bu yardımlar sayesinde 1949’dan 1954 yılına kadar Türkiye’nin dış 

ticaretinin üç katına ihracatının da iki katına çıktığından bahsedilir. Bu gelişmelerin devlete, askeri 

ihtiyaçları karşılamağa yetecek dövizi temin edeceği zamanın da geleceği ümid edildiği belirtilir. 

Bununla birlikte turizme de büyük büyük bir hız verildiğinden bahsedilerek “Amerikalı ziyaretçiler 

ve dolarları Küçük Asya’da tehallükle karşılanacaklardır” sözüyle bu ziyaretle Türkiye 

Cumhuriyeti’nin turizmin de desteğiyle ekonomik olarak daha da gelişeceğinin altı çizilir.
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Tabloid-News gazetesinde yayınlanan 30 Aralık 1954 tarihli yazıda dikkat çeken konu,  

stratejik öneminden dolayı ABD’nin, Truman Planı aracılığıyla Türkiye’ye 1 milyar doları aşan 
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yardımlarıdır.  Türkiye’nin bu yardımlar sayesinde yarım milyon kişilik orduyu silahaltında 

tutmayı, orduyu tamamen modern malzeme ve silahlarla donatmayı başardığı vurgulanır ABD’nin 

yardımları sayesinde Türkiye’nin imar faaliyetine giriştiği yollar, köprüler ve havayollarının her 

türlü sivil ve askeri ihtiyacı karşılayacak duruma getirildiği belirtilir.Cumhurbaşkanı Bayar’ın 

Türkiye’nin kalkınması için Birleşik Amerika’nın yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etmek 

dışında “Ortadoğu müdafasının teşkilatlandırılması ile ilgili talepler” ileri sürerek Türkiye 

Cumhuriyeti’nin dış politikasının şekillenmesinde ABD’nin yardımını isteyeceğinden bahsedilir.
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 Sonuç 

 Cumhurbaşkanı Bayar 28 Ocak-27 Şubat 1954 tarihleri arasında eşi ve beraberindeki 

heyetle birlikte Amerika ziyaretini gerçekleştirir. Cumhurbaşkanı Amerika’ya ulaştığında sevinç 

gösterileri ile karşılanmış ve her gittiği yerde o gün “Türk Günü” olarak ilân edilerek kutlanır. 

Cumhurbaşkanı her gittiği eyalette coşkulu sevinç gösterileriyle karşılanmış, kendisini görmek için 

sırada bekleyen Amerikalılar olmuştur. Bu sevinç çığlıkları arasında Cumhurbaşkanı Bayar adeta 

kendisini Amerika’da değil de Türkiye’nin bir ilindeymiş gibi hissetmiş ve bu durumdan mutlu 

olmuştur. Ziyaretin, Türk ve Amerikan basınında geniş yer bulması iki ülke basının bu ziyareti 

değerli bulduğunu göstermektedir. 

Cumhurbaşkanı Bayar, ziyaret kapsamında Amerika’nın çeşitli eyaletlerindeki 

üniversiteleri, fabrikaları, sanayi tesisleri, barajları, gölleri, sinema tesisleri ve film stüdyolarını v.b. 

yerleri gezerek incelemelerde bulunur ve yeni uygulamaları yakından görme olanağına sahip olur. 

Amerikan kongresine hitap eden ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak Türk ve Dünya Siyasi tarihine 

geçer.Cumhurbaşkanı Bayar, Amerika ziyareti esnasında yapmış olduğu konuşmalarda bulunduğu 

coğrafyada özellikle Ortadoğu ve Balkan Devletleri ile dostane ilişkiler kurmak veya varolan 

ilişkileri iyileştirmek adına yapıcı konuşmalar yapar.Yapmış olduğu konuşmaların neticesi olarak 

Balkan Devletleri ve Ortadoğu Devletleri ile ikili antlaşmalar yapılır. Ziyaret sonrasında Türk-

Amerikan ilişkileri her alanda ikili antlaşmalar yapılması yoluyla devam eder. Cumhurbaşkanı 

Bayar’ın ziyareti bir nevi Türkiye’yi tanıtma veyahut Amerikalıların da Türkleri yakından tanıması 

anlamında önemli katkı sağlar.  

Cumhurbaşkanı Bayar İstanbul’a dönüşünde Cumhuriyet gazetesi muhabiri Fuad Duyar’ın 

ABD ziyaretiyle ilgili sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Bayar “Türk –Amerikan dostluğu şu veya bu 

şahsın, şu veya bu partini malı olmaktan çıkmış, Türk milletinin malı olmuştur. İşte bundan 

dolayıdır ki bugün İstanbul, Türk-Amerikan dostluğuna tes’id ediyor” demiştir.
73

 Cumhurbaşkanı 

Bayar, bu beyanatıyla Türk-Amerikan ilişkilerinin şahıslar ve partiler üstü bir konumda olduğunu 

ve bu konuda milli bir politika takip edilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Gerçektende ziyaretten sonra Türk-Amerikan ilişkileri gelişerek devam edecektir. 

Müteakip zamanda iki ülke arasında her alanda ikili anlaşmalar yapılır. 10 Haziran 1955 tarihinde 

Atom Enerjisi’nin Barışçı Amaçlarla Kullanılmasında İşbirliği Antlaşması, 12 Kasım 1956 tarihli 

Zirai Maddeler Ticaretinin Geliştirilmesi ve Yardımlaşması Hakkındaki Muaddel Amerikan 

Kanununun 1.Kısım Gereğince Münakit Zirai Antlaşması, 22 Mart 1957 yılında Türkiye’nin 

Eisenhower Doktrinine Katılması Anlaşması, 9 Aralık 1957’de Türkiye’ye ilk Füzelerin Girmesi 

Anlaşması, 25 Ocak 1957 tarihli ve 12 Kasım 1956 tarihli Anlaşmaya Ek Anlaşma, 20 Ocak 1958 

yılında Tarım Ürünleri Antlaşması, 5 Mart 1959 yılında Bağdat Paktı ile Güvenlik ve İşbirliği 

Antlaşması imzalanır.
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 Bu anlaşmalar çerçevesinde ABD’ye 1954 yılında yapılan ihracat 58.924 

dolar oran olarak %17.4, 1957 yılında 89.642 dolar oran olarak %26.0’ya ulaşır.
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