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Robert Komer ABD’nin  önde gelen  “soğuk savaşçılarındandır.” 

Meslekdaşlarının  “Blowtorch Bob” (ateş topu) lakabını taktığı,  kimi 

yakınlarının  “efsanevi Soğuk Savaş militanı” olarak  sözünü ettiği  Komer’in 

Vietnam’dan sonra   geldiği Ankara’daki misyonu, kısa sürede sonlandı. 

ODTÜ’nün solcu  öğrencilerinin  Rektör’ü ziyarete gelen elçinin  makam 

arabasını yakmaları,  68 Olaylarının en  çarpıcılarından biri olarak  belleklere  

kazındı.  

Yazı Robert Komer’in Ankara’daki  kısa süren misyonunu ele alarak inceliyor.  

Amerikan diplomasisi açısından bir skandal sayılması gereken  olayın ardından 

görevden alınan Komer’in ABD başkanı ile Dışişleri Bakanına yolladığı çok 

düşündürücü  mektubun Türkçe çevirisi ve orijinal metin,  yazıya eklendi. Yanı 

sıra, Komer’in Ulusal Güvenlik Konseyi’nde çalışırken hazırladığı  Türkiye’ye 

ilişkin bazı  belgeler de  metnin sonunda yer alıyor.  

Rober Komer kimdir?        

 Robert  Komer, 1922’de Chicago’da  doğdu, Harvard Üniversitesinden  mezun 

oldu. II. Dünya Savaşı’nda  teğmen olarak Avrupa’da görev yaptı. 1947’de yani 

Soğuk Savaş’ın kotarıldığı  yıllarda genç yaşında  CIA’ya girdi. CIA’nın o yıl 

kurulduğu dikkate alınırsa, Komer’in  dünyaya  gözünü CIA’da açtığını 

söylemek yanlış olmaz. 

Komer ülkemizde, esas olarak,  Vietnam’daki pasifikasyon çalışmaları ile 

tanınır. O yıllarda gençlik örgütlerinin bildirilerinde kendisi bu niteliği ile 

anılmıştı, Ancak Vietnam’daki  “kanlı görevi” tek başına Komer’i tanımlamaya 

yetmez, o  çok yönlü bir istihbaratçıdır. 

 Komer’in  bizim tarihimizle ilişkisi  1960’lı yıllara kadar geri gider. 1960’lı 

yıllarda  George Mc Bundy’nin takımından  Ulusal Güvenlik Konseyi’ne giren 

Komer Vietnam’a gidene kadar  ABD Güvenlik alanında  en yetkili kuruluşu 
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Ulusal Güvenlik Konseyi’nin üyesi   olarak Ortadoğu’da yoğunlaştı.   Yeni 

açıklanan ABD  resmi belgeleri (FRUS) Komer’in  Ulusal Güvenlik danışmanı 

sıfatıyla o yıllarda  Ortadoğu’da cirit attığını, bu arada 1962’dan itibaren Kürt 

Sorunu ile yakından ilgilendiğini  ortaya koyuyor. 2 Komer’in Vietnam’dan 

sonra  Ankara’da görevlendirilmesinin   Ortadoğu hakkındaki uzmanlığı ile ilgili 

olması güçlü olasılıktır. 

Komer’in  Ulusal Güvenlik Konseyi kurmayı sıfatıyla  Ortadoğu Anlaşmazlığı 

ve bu anlaşmazlığın tarafları hakkında  Başkan’a yazdığı yüzlerce not ve mektup 

ABD  resmi belgeleri arasında yeralıyor .3  Komer,  George Mc Bundy’den 

sonra  Ulusal Güvenlik Konseyi’nde görev yapmaya devam eder. 

1966 yılında,  tam da savaşın tırmandırıldığı sırada  Vietnam’a atanan  Komer 

burada pasifikasyon (etkisizleştirme, y.n.)  uzmanı olarak çalışır.  Komer’in  

Vietnam’da  yöneticiliğini  yaptığı pasifikasyon  programı  1967’de başkan 

Johnson’un talimatıyla kurulur.  Sivil  ve askerlerden oluşan program  gerilla 

faaliyetlerine karşı  Güney Vietnam  güçlerine  destek sağlamayı amaçlıyordu.   

Amerikalılar, kendilerinden önce Fransızların yaptığı gibi, pasifikasyon 

programını  Güney Vietnam’ın  kırsal alanına siyasal ve ekonomik istikrar ve 

güvenlik sağlayan bir  faaliyet   olarak  görüyorlardı.   Çalışmanın belli başlı 

kavramlarını  Elçi Komer geliştirdi  Elçi Colby ise büroyu kurumsallaştırdı. 4  

Hızlandırılmış  Pasifikasayon  kampanyası  1968 Kasımında başladığına göre, 

Komer çalışmanın planlama safhasında görev almış olmalıdır.5  

 “Pasifikasyon çalışmasının amacı, Güney Vietnam halkının “kalbine ve aklına” 

nüfus ederek direnişi kırmak olarak tanımlandı.  Vietnam’da CIA İstasyon Şefi 

Colby ile birlikte hareket eden Komer “daha rahat iş görebilmek”  (bürokratik 

denetimi aşmak) için  askerlerle ilişki kurdu,  general Westmoreland ile birlikte 

çalıştı.  Komer’in  sorumlu olduğu Phoenix  programının uygulaması 

sonucunda  bir iddiaya göre 20.000 Chomsky’ nin iddiasına göre 60.000 

Vietnam’lı sivil öldü. 6 

Vietnam’da devrimciler Komer’e Honço (kasap) adını  taktılar.  Vietnam’da  

“Stratejik Hamlet Programında” görev yapan  Robert Komer’in Vietnam’ da 

birlikte  çalıştığı William Colby  Başkan  Nixon döneminde CIA’nın başına 

getirildi.  

 

Komer Ankara’da 
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Komer Vietnam’dan sonra 1968 Kasımında  William Hart’ın yerine 

Ankara’daki elçiliğe atanır. Komer’in Ankara’ya atanmasındaki 

neden  Ortadoğu hakkındaki birikimidir. 

Ankara’ya ayak bastığı andan itibaren  protestolarla karşılaşan Komer’i  6 Ocak 

1969  günü  Ankara’da büyük bir sürpriz bekler.   ODTÜ Kampüsünde ateşe 

verilen makam arabası gençlere göre “Kurtuluş  meşalesidir,”  Meşalenin 

dumanı Washington’a kadar uzanmış olacak ki, ABD  daha birkaç ay önce 

atadığı ve kendisinden çok şey beklediği elçisini geri çekmeye karar verir. Olay 

hiçbir devletin görmezden gelemeyeceği kadar  büyüktür, NY Times 19 Ocak’ta 

yani  olaydan nerdeyse 10 gün sonra verdiği haberde yeni Nixon Yönetimi’nin 

iki ABD elçisini görevden almayı düşündüğünü açıklar. İki elçiden biri, 

Komer’dir. Bu haber bile Komer’in arabasının yakılmasının ABD’de ne büyük 

bir travma yarattığının kanıtıdır. 

Komer Ankara’daki görevinden ayrıldığı 7 Mayıs 1969 günü  Başkan’a ve 

Dışişleri Bakanı’na hitaben  yazdığı mektupta  ülkedeki durumun somut bir 

tahlilini yapar.7 Önce makam arabasını, ardından elçilik makamını  sonra da  

ABD Dışişleri Bakanlığındaki  işini  kaybeden  Komer bir süre  RAND 

Corporation’da çalışır,  Carter Yönetimi’ne  danışmanlık yapar.  Robert   Komer  

2 Nisan 2000’de  ABD’de  ölür. 

 

Komer’in Türkiye’deki Günleri-Ayları 

 

 Komer’in  1968’de Ankara’ya  büyükelçi olarak atandığı dönemde özellikle 

gençlik içinde anti-emperyalist duygular  yaygındı.  68 Olayları  ulusal tepkileri 

daha da pekiştirmişti. Vietnam Savaşı, Vietnam’dan gelen katliam haberleri  

gençler arasında  büyük  öfkeye  yol açmıştı.  

Komer’in  Türkiye’ye  elçi atanması daha ilk günden itirazlarla 

karşılaşmış,  Ankara’daki öğrenci dernekleri Komer’i “istenmeyen adam” 

(persona non grata) ilan etmişlerdi. 1500 dolayında ODTÜ ve AÜ öğrencisi 

otobüslerle  28 Kasım 1968  günü Esenboğa’ya Komer’i  protesto etmeye 

gelirler.  Komer’in uçağı apronu işgal edilen  Esenboğa yerine Mürted’e iner. 

 29 Kasım 1968 günkü  gazetelerin  manşeti: “Amerikan elçisi protestolarla 

karşılandı” 8 şeklindedir. 

Komer Ankara’ya alışmak üzere  ziyaretler yaparken   ODTÜ Rektörü Prof. 
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Kemal Kurdaş’tan gelen davetin  üzerine atlar. ODTÜ ne de olsa Amerikalıların 

kurduğu  bir yüksek öğretim kurumudur. 

Ancak yanlış hesap ODTÜ’den döner. 6 Ocak 1969 günü   Komer’in 

üniversitelerine geldiği haberini alan gençler, ABD elçisinin arabasının park 

halinde bulunduğu Rektörlük binasının önünde toplanırlar. Sayıları hızla  artan 

öğrenciler, Komer’in arabasını  ters çevirir, ardından, arabanın deposundan 

aldıkları benzinle arabayı  ateşe verirler. 

ODTÜ’lü gençlerin çıkardığı DİRENİŞ bülteninin 2. sayısında olay şöyle 

betimlenir: “Öğle üzeri kalabalık büyüdü. Geri  bırakılmışlığın  öfkesi gibi 

büyüdü. Sonra yüreklerdeki bağımsızlık ateşi gibi, ateş arabayı sarıverdi.” 

Olaydan sonraki gün, üniversite yönetimi üniversiteyi bir ay kapatır,  ancak 

kararı tanımayan öğrenciler, “öğrenime devam” ederler. 

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Komer'in arabasını yakma iddiası ile  7 öğrenci 

hakkında gıyabi tutuklama kararı verir.  Kararın ardından 3.000’den  fazla 

ODTÜ öğrencisi imzaladıkları dilekçelerle savcılığa başvurarak kendilerinin de 

yakma eylemine katıldığını bildirirler. Önce Ankara’daki  öğrenci dernekleri 

ardından tüm yurttaki  gençlik kuruluşları eyleme sahip çıkarlar. 7 öğrenci 

ODTÜ yerleşkesinden Tutukevine törenle gönderilir. 

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nin ilk duruşmada9  serbest bıraktığı öğrenciler 

sevinç gösterileri arasında yerleşkeye döner. 

 

Rektör Kurdaş ve  Araba Olayı 

 

Komer’i ODTÜ’ye davet ederek gereksiz bir girişimde bulunan Rektör Kemal 

Kurdaş, olayın ardından  takındığı soğukkanlı  tutumuyla tarihe  geçer. Kurdaş, 

olayın duyulması üzerine kendisini telefonla arayan ve  olaylara müdahale 

etmek  üzere polisin ODTÜ’ye girmesine izin isteyen dönemin İçişleri Bakanı 

Faruk Sükan’la tartışır, bakının baskılarını göğüsler,  polisin ODTÜ’ye 

girmesine izin vermez. Bu tutum  olası kanlı çatışmaları önler. 

 

Eylem sonrası ABD Elçiliği 

 

 ABD Elçiliğinin olayla ilgili açıklaması ağlaşma havasındadır: 

 

“Müttefik bir ülkenin temsilcisinin büyük bir Türk üniversitesi   tarafından öğle 

yemeğine davet edildiği sırada  otomobilinin müfrit bir gurup tarafından ateşe 
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verilmesi, üzücü bir durumdur” 

 

R. Komer eylem sonrası Dışişleri bakanı Çağlayangil’i ziyaret eder.  Görüşme 

sonrası gazetecilerin  “Türkiye’yi terk etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna 

“Türkler beni istedikleri sürece buradayım” yanıtını verir.  Adalet Partisi 

hükümeti sessizliğini korur.  Ancak, gençlerin  mesajı Washington’a 

ulaşmıştır.   ABD Hükümeti Komer’i geri çeker. 

Komer 7 Mayıs 1969’da  sessizce Türkiye’den ayrılır. 

Sonuç:  

Robert Komer’in  makam arabasının Ankara’da ODTÜ  Yerleşkesinde  

öğrenciler tarafından ateşe verilmesi, dönemin en  çarpıcı anti-Amerikan 

eylemlerinden biridir. Kamuoyunda  heyecan uyandıran,  öğrencilerin 

dayanışması sonucunda, faillerinin  olaydan ceza almadan kurtulduğu eylem,  

uluslararası düzlemde de  yankılanınca, ABD elçiyi geri çekmekte buldu. 

Böylece, Vietnam’da  pasifikasyon faaliyetleri sırasında arkadaşlarının 

“ateş topu” adını taktıkları Komer,  öğrencilerin ters çevirerek ateşe verdikleri 

girişim  sonucunda ateş topuna dönen makam arabasının altında kaldı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

R. Komer’in  Türkiye’deki misyonunun sonunda   ABD Başkanı ve  Dışişleri 

Bakanına gönderdiği  mektubun  Türkçe çevirisi     

 

Foreign Relations of the US 

1969-1976, Vol, XXIX 

Turkey, 1043-1047 

No. 422 

 

Ankara, 7 Mayıs 1969 

 

Robert Komer’den Başkan’a ve Dışişleri Bakanı’na, 

 

1. Dolu dolu geçen 5 aylık  bir   deneyimin ardından Türkiye’den ayrılırken kilit 

bir müttefikle  ilişkilerimizde keyif kaçırıcı gördüğüm unsurları ve  bunların 

giderilmesi konusundaki nihai önerilerimi rapor etmek istedim. 

2. Türkiye’nin bizim için ne kadar önemli olduğunu kimse inkar edemez. 

Bununla birlikte kayıtlar gözden geçirildiğinde öncüllerimin ve benim sık sık bir 

konuda uyarıda bulunmuş olduğumuz görülür:   Amerikan karşıtlığı gitgide 

büyümekte olduğundan, ABD’nin konumu burada giderek bozulmaktadır. 

Örneğin 19 Şubat 1969 tarihli belgeye göz atılabilir (Bu belge yayımlanmadı, 

y.n.) Ancak, öteki işlerin yarattığı baskılardan olmalı, ABD bu ihtiyaca cevap 

verecek politikaları ve programları gündeme getirmekte yavaş davrandı. 

3.  Buradaki sorun sadece Türk-ABD ilişkileri sorunu değil Türkiye’de 

demokratik rejimin istikrarını sağlamada kilit rol oynayan, Türkiye’nin tüm 

Batı’ya yönelimi sorunudur.  Çünkü, Türkiye tedrici olarak  Avrupa’ya 

katılmadığı sürece derin kökleri olan ekonomik ve toplumsal sorunlarını 

demokratik bir çerçeve içinde çözüme kavuşturamayacaktır. 1960 Devrimi’nden 

beri birbirini izleyen Türk hükümetleri ve Türkiye’nin etkili siyasal azınlığı 

Türkiye’nin dünyadaki rolünü ve ABD’nin açık ara en büyük  rolü oynadığı 

ittifaklar yelpazesini tekrar tekrar gözden geçirmekteler. Ulaşmış oldukları belli 

başlı sonuçların aşağıdaki gibi olduğu gözlemlenmektedir: 

a)      Türkiye’nin çıkarları Sovyet ve Arap dünyası ile ilişkilerde somut 

gelişmeler kaydedilmesini gerektiriyor. 

b)      ABD askeri ve ekonomik  yardımlarında yaşanan sert kesintiler, ABD’nin 



Türkiye’ye duyduğu ilginin azaldığının göstergesidir. 

c)      ABD faaliyetlerinin boyu ve çapı  Türkiye’nin güvenliğine katkı 

sağlamaktan çok ona zarar verebilir. 

d)      Kıbrıs sorununda kabul edilebilir bir karar tasarısını desteklemesi hatta bir 

savaş durumunda Türkiye’nin yardımına gelmesi konusunda ABD’ye 

güvenilemez. 

 4.   Bütün bu çekincelere rağmen Türklerin büyük çoğunluğu ülkenin,  boyutları 

önceden kestirilmesi mümkün olmayan Sovyet baskılarına karşı NATO’nun 

koruyucu şemsiyesine bel bağlamaktan başka gerçekçi bir seçeneğe sahip 

olmadığına inanıyor. 

Fakat Türklerin çoğunun ve her şeyden önce Türk hükümetinin hala ABD  ve 

NATO yanlısı olması bizim gözlerimizi kamaştırıp alttan alta etkili olmakta olan 

güçlere gözlerimizi kapamamıza yol açmamalıdır. Sayıları az olsa bile,  bu 

güçler,  basında, öğrenciler arasında ve eğitimli  elit kesimde niteliksel olarak 

daha etkinler. 

 5.   Türkiye’nin Batı hakkında büyüyen çekinceleri 1961 Anayasasının getirdiği 

demokratik özgürlükler ile bütünleşip,  ülkede yabancı düşmanlığını 

körüklemektedir. Bu durum aşırı sola sadece ABD varlığına değil Batı ile 

sürekli ve yakın bir ittifakı savunan mevcut rejim de dahil olmak üzere bütün 

kurumlara hücum etmek için oldukça elverişli bir ortam yaratmaktadır. Artık 

Avrupa Ekonomik Topluluğu bile saldırı altındadır. İttifakın etkinliği ve yararı 

konusunda Türk kamuoyunda, hatta askerler ve resmi makamlar arasında bile 

artan çekinceler bizi ve bizi savunan Türkleri kendimizi savunmak durumunda 

bırakıyor. Özellikle endişe verici olan, İnönü’den sonra Ana Muhalefet 

Partisi’nin  sola çark etmesi olasılığıdır. 

 6.   Bu süreci tersine çevirmek ve temel çıkarlarımızı korumak için  iki belli 

başlı  hareket çizgisini gerekli görüyorum: Birincisi, onların çarpık 

propagandalarını teşhir etmek, bizim faaliyetlerimizi temize çıkarmak, 

Türkiye’nin ABD ve Batı ile kültürel, ekonomik  ve ortak savunma ilişkilerinin 

Türkiye’ye sürekli yarar sağladığının propagandasını yapmak ve son olarak da 

Türkiye kamuoyuna, tarafsızlığa kaymanın getireceği riskleri sürekli ama 

incelikli bir şekilde hatırlatmak  amacıyla, etraflı bir program dahilinde, bu Batı-

karşıtı aşırı kampanyaya aktif biçimde karşı koymak.  Kısacası, Türkiye solunun 

propaganda savaşında inisiyatifi elde tutma anlamında [sahip olduğu] muazzam 

avantajı elinden almalıyız.  Bir çok kişi bunun bizim işimiz değil Türk 

hükümetinin  görevi olduğunu söyleyecektir.  Ama biz yolu göstermezsek, 

onların çabaları da   gönülsüz olacak, üstelik geçmiş deneyimlere de bakarsak 



pek de etkili olmayacaktır. 

 

7. Benim Türkiye’de bulunduğum beş ay içinde, bu alanda önemli ilerleme 

sağladığımıza inanıyorum.  Misyonumuzun  Amerikan varlığı ile ilgili yalanları 

çürütmek, çarpıtmaları düzeltmek ve doğruları anlatmak konusunda gösterdiği 

azimli çabalar aşırı solun propagandacılarının  artık yalanlarının yanlarına kar 

kalmayacağını fark etmelerini sağlamıştır.  Türk basını artık beş ay öncesine 

göre en azından daha dengeli bir görüntü çizmektedir ve aşırı sol eğilimli basın 

mensuplarının sorumsuzluğu daha belirgin hale gelmiştir.  Örneğin kamuoyu 

artık Türkiye’deki Amerikalıların sayısı olarak 20 000 rakamını kabul 

etmektedir.  Oysa, birkaç ay öncesine kadar  36 000, 48 000 gibi sayılar telaffuz 

edilmekteydi. Ekim seçimlerinden önce 6. Filo’nun ziyaretleri konusunu 

tekrardan ele almak konusunda istekli olmamız ve  çok belirgin olan ABD askeri 

varlığının özellikle şehirlerde azaltılması ABD’nin görüntüsünün düzeltilmesine 

bir katkı anlamındadır. Ama daha çok şey yapılabilir ve yapılmalıdır. İstihbarat 

ve politik faaliyet konusundaki çabalarımızın şiddetle artırılmasını tavsiye 

ediyorum. 

 

8. İkinci olarak, siyasetlerimizi ve programlarımızı Türklerin tavrındaki 

değişikliklere göre tekrar düzenlemeliyiz. İlişkilerimizin devamı için zorunlu 

olan unsurlarını muhafaza etmeye yoğunlaşmalı ve bütün diğer unsurları 

Türklerin ısrarla talep ettikleri daha fazla bağımsızlık duygusunu karşılamak için 

tadil etmeliyiz.   Türkiye’nin en yakın müttefik olarak ABD’ye güvenmesini 

tekrar sağlamak, en öncelikli konudur. Amerika’nın amaçları konusunda 

kuşkuların gitgide arttığı mevcut ortamda bunu sağlamak için, bence üç belli 

başlı değişiklik yapmak gerekmektedir: 

A.  İkili antlaşmaları yeniden gözden geçirerek derhal Türkiye’nin yeni bir 

ilişkiyi simgelediğini düşünmesini sağlayacak şekilde Türkiye lehinde hükümler 

içeren ikili antlaşmalar yapmak.  Bu konu acil hale gelmiştir ve eğer Türk 

Parlamentosu toplanıncaya kadar üç hafta içinde bu konuyu 

sonuçlandıramazsak, büyük bir siyasi fırsatı kaçırmış olacağız. 

( Dipnot: 5 Mart 1959’da imzalanmış olan ABD-Türkiye İkili işbirliği 

Antlaşmasına atıf) 

 

B. Askeri yardımın Mc Naughton düzeyi olan 134 milyon USD düzeyi civarına 

çekilmesi. (Dipnot: Ne kadar anlaşılabilir olsa da geçmişteki şiddetli kısıntılar 

Türkiye’nin askeri durumunu ciddi olarak zayıflattı ve şiddetli bir olumsuz 



psikolojik etki yaptı.) 

 

C.      Askeri varlığımızın stratejik çıkarlarımızın gerektirdiği en alt seviyeye 

çekilmesi.  Son birkaç yılda üç tane tesisi kapadık ve iki tane daha kapatmayı 

planlıyoruz.  İki hava üssümüzden birini boşaltmayı düşünüyoruz.  Askeri 

destek imkanlarımızda bazı indirimler yapılmış, diğer bazı indirimler de 

planlanmaktadır ama bunlar fazlasıyla yavaş olmakta ve  Türk hükümeti ile 

gerekli ön görüşmeler yapılmadan gerçekleştirilmektedir.  Buradaki askeri 

işlevlerimizin çoğunun – Amerikan yönetimi, eğitimi ve teknik desteğiyle – 

giderek Türkler tarafından devralınabileceğinden eminim. En azından, “görünüş 

sorunu” yaratılmasında birinci derecede sorumlu durumda olan salt ABD’ye ait 

kurulumları tasfiye etmeyi ve her yerde rastlanan destek gereçlerini azaltmayı 

hedefleyelim.  Şimdi bizim yürütmekte olduğumuz askeri [okunamadı] görevleri 

giderek Türkiye’nin üslenmesini teşvik etmek, neredeyse, askeri yardımları 

artırmak kadar yararlı bir  önlem olacaktır.  Güvenlik nedenleri ya da teknik 

nedenlerle ABD denetimi altında yürütülmesi gereken sınırlı operasyonlarda bile 

ev sahibi ülke hükümetinin sağladığı “örtü” düzenlemelerini (diğer ülkelerde 

yaptığımız gibi) kabul  etmemiz gerekir.  Bunun yarar-zarar dengesi ve 

Türkiye’deki imajımıza katkısı düşünüldüğünde avantajlarının bariz bir şekilde 

üstün olmasına ek olarak, bu gün veya yarın nasılsa bunları yapmak zorunda 

kalacağımız da unutulmamalıdır.  Öyleyse neden daha erken yaparak kazançlı 

çıkmayalım? 

9. Son olarak, Kıbrıs meselesi Türk- Amerikan ilişkilerinin kötüleşmesine 

olumsuz etki yapan önemli bir mesele olmaya devam etmektedir.  Bu mesele 

buradaki konumumuza hala ciddi zarar verebilecektir.  Neredeyse kesin olarak 

söylenebilir ki gelecek bir iki yıl içinde ABD’nin  bir çözüm için gücünü ve 

prestijini ortaya koyup koymayacağına tekrar bir karar vermesi gerekecektir.  Bu 

kararı vermeye doğru giderken akıldan çıkarmamalıyız ki araya girmekten 

kaçınmak ya da Türkiye’ye Yunanistan yanlısı bir tavır gibi gelecek şekilde bir 

rol üstlenmek demek bir müttefik olarak Türkiye’yi kaybetme riskini ciddi 

olarak göze almak demek olacaktır.  Bunu söylemek dar görüşlülük gibi 

görünebilir ama  korkarım biz Kıbrıs politikamızın temellerini Doğu 

Akdeniz’deki stratejik çıkarlarımızdan ziyade Yunan çoğunluk yönetimi anlayışı 

üzerine oturtmuşuz. 

10. Raporumun bu son bölümünü Sayın Başkana ve Sayın Bakana 

yönlendiriyorum çünkü  son on yılımı yüksek politikanın içinde geçirdikten 

sonra öğrendim ki sistemimizin en büyük eksikliği büyüyen önemli sorunları, 



patlama noktasına gelmedikçe gündemin önlerine getiremiyoruz.  Türkiye henüz 

o noktaya gelmekten çok uzaktır ama  gelişmeler o kadar olumsuzdur ki şu anda 

aktif önleyici tedbirler almamız gerekmektedir.  Eğer kartlarımızı doğru 

oynarsak etkin bir müttefiki yanımızda tutmaya devam edebiliriz.  Bunu 

başaramazsak, Türkiye’nin Batı’ya yöneliminde aşınmanın devam 

edeceğini  şimdiden söyleyebilirim.  Beş ila yedi yıl içinde tarafsız bir Türkiye 

ortaya çıkarsa şaşırmayacağım. 

 

Komer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R. Komer’in  Türkiye’deki misyonunun sonunda   ABD Başkanı ve  Dışişleri 

Bakanına gönderdiği  mektubun orijinali    

F R U S  

1969-76, Turkey  

Vol. XXIX,pp 1043-47 

 

 

Telegram From the Embassy in Turkey to the Department of State 

Ankara, May 7, 1969, 1546Z. 
 

3068. For President and Secretary from Komer. 

 

1. On leaving Turkey after an active five-month tour, I wish to report on 
what I regard as the quite unsatisfactory state of our relations with a key 
ally, and offer my final recommendations for repairing them. 

2. Few would deny that Turkey is very important to us. Moreover, a 
review of the record shows that my predecessors and I have repeatedly 
warned of the gradual erosion of our position here and the growth of 
anti-American sentiment. See for example my 1116 of 19 Feb 1969.2 But 
somehow, amid the press of other business, the US has been slow to react 
with policies and programs commensurate to the need. 

3. The problem here is not just one of US-Turk relations, but of Turkey's 
whole westward orientation, which in turn plays a key role in the stability 
of its democratic regime. For unless Turkey gradually joins Europe, it will 
probably not be able to solve its deep-rooted economic and social 
problems within a democratic frame. Since the 1960 revolution 
successive Turkish Governments and Turkey's politically articulate 
minority have been reappraising Turkey's role in the world and its 
alliances, in which the US plays by far the largest part. The main 
conclusions they appear to have reached are that (a) Turkey's interests 
require substantial improvement of relations with the Soviet and Arab 
blocs; (b) sharp cuts in US military and economic aid represent loss 
of US interest in Turkey; (c) the present size and scope of US activity may 
harm rather than contribute to Turkey's security, and (d) the US cannot 
be relied on to support an acceptable resolution of the Cyprus issue or 
even to come to Turkey's aid in event of war. 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v29/d422#fn:1.3.3.3.8.7.9.4


4. Despite all these reservations, most Turks still believe that Turkey has 
no realistic alternative but to rely on the NATO umbrella to protect it 
against unpredictable Soviet pressures. But the fact that most Turks, and 
above all the GOT itself, are still pro-US and pro-NATO should not blind 
us to the forces at work beneath the surface. Though still quantitatively 
small, they are qualitatively more significant among the press, students, 
and the educated elite. 

5. Turkey's growing reservations about the West have combined with the 
democratic freedoms established under the 1961 constitution to stimulate 
a revival of Turk xenophobia. This has provided the far left with a highly 
favorable environment for attacking not only the American presence but 
also all Turkish institutions, including the present regime, whose policies 
support a continuing close alignment with the West. Even the EEC is now 
under attack. Growing reservations among the Turkish public, and even 
many soldiers and officials, about the efficacy and value of this alignment 
have placed both us and the Turks who support us increasingly on the 
defensive. Particularly worrisome is the likely leftward swing in the chief 
opposition party after Inonu. 

6. To counter this trend and preserve our fundamental interests, I see 
two major lines of action as required. The first is actively to counter 

the extremist anti-Western campaign through a comprehensive program 
to expose its distorted propaganda, set the record straight on our own 
activities, propagandize the continuing advantages to Turkey of its 
cultural, economic, and mutual security associations with the US and the 
West, and finally to remind the Turkish public constantly but subtly of 
the risks of drifting into neutralism. In short, we must deny to the 
Turkish left its enormous advantage in holding the initiative in the 
propaganda battle. Many will say that this is the GOT's job, not ours. But 
unless we show the way their own efforts will remain halfhearted and, if 
past experience is any guide, largely ineffective. 

7. I believe that we have made significant progress in this area during the 
five months I have been in Turkey. A purposeful Mission effort to refute 
lies, correct distortions, and describe the truth about the American 
presence has made the far left's propagandists aware that they can no 
longer peddle their wares with impunity. The Turkish press now presents 
at least a somewhat more balanced picture than it did five months ago, 
and the irresponsibility of the extreme left publicists has been made more 
apparent. For example, the public now accepts about 20,000 as the 
number of Americans in Turkey, whereas a few months ago auditors were 
citing figures of 36,000 and 48,000. Contributing to an 
improved US image have been our readiness to reconsider 6th Fleet visits 
before the October elections and to reduce the highly visible US military 



presence especially in urban areas. But a great deal more can and must 
be done. I urgently recommend that our information and political action 
efforts be sharply stepped up. 

8. Second, we must readjust our policies and programs to the changes in 
Turkish attitudes. By concentrating on preserving those elements of our 
relationship which are essential to our [garble] and modifying all other 
elements to meet the insistent Turkish demand for a sense of greater 
independence, we can save money to boot. Highest priority should go to 
restoring Turkey's faith in the US as its chief ally. To achieve this in the 
current environment of growing scepticism about American purposes 
requires, in my judgment, three major policy adjustments: 

A. Prompt conclusion of a revised bilateral agreement3 sufficiently 
favorable to Turkey to credibly symbolize a new relationship. This matter 
has become urgent, and if we fail to complete the job before the Turk 
Parliament adjourns in three weeks, we will have lost a major political 
opportunity. 

B. Restoration of military aid to something more like the Mc-

Naughton level of $134 million.4 However understandable, past sharp cuts 
have seriously weakened Turkey's military posture and had a sharply 
adverse psychological impact. 

C. Reduction of our own military presence to the minimum required by 
our strategic interests. Over the past few years we have closed down three 
[less than 1 line not declassified] facilities and plan to eliminate two more. 
We expect to vacate one of our two air bases. Reductions have been 
made, and others planned, in our military support facilities, but these are 
occurring too slowly and without adequate prior consultation with 
the GOT. I am convinced that most of our military functions here could—
with American guidance, training and technical support—be gradually 
assumed by Turks. At a minimum let us aim toward eliminating US-
exclusive installations and paring down the ubiquitous support structure 
which is primarily responsible for our “visibility” problem. Next to 
restoring military aid levels, nothing would help more than to urge that 
Turkey gradually assume the military [less than 1 line not declassified] 
missions which we now carry out ourselves. Even for those limited 
operations which for security or technical reasons must remain 
under US control, we should accept (as we have in other countries) 
“cover” arrangements provided by the host government. Not only are the 
advantages to our balance of payments and image in Turkey obvious, but 
we will end up sooner or later having to do this anyway. Why not gain 
from doing it faster now? 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v29/d422#fn:1.3.3.3.8.7.18.2
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v29/d422#fn:1.3.3.3.8.7.20.4


9. Finally, the Cyprus issue remains a major contribution to the 
deterioration of US-Turkish relations and could again seriously damage 
our position here. More than likely, at some time in the next year or two 
the US will again have to decide whether or not to throw its power and 
prestige into the scales of a solution. In approaching such a decision we 
must recognize that failure to intervene, or intervention that appears to 
Turkey to be in favor of the Greeks, could seriously risk losing Turkey as 
an ally. It may be parochial to say so, but I fear that we have based our 
Cyprus policy more on the concept of Greek majority rule than on our 
strategic interests in the Eastern Mediterranean. 

10. I have addressed this final dispatch to you, Mr. President and Mr. 
Secretary, because I have learned from over ten years of high policy 
experience that one of the great flaws of our system is the failure to flush 
up emerging major problems to the top level until they have reached the 
flash point. Turkey is as yet far from that point, but the trend is 
sufficiently adverse that more aggressive skillful preventive medicine is 
needed now. If we play our cards right, we can retain an effective ally. If 
not, I predict a continued erosion of Turkey's westward orientation. I 
would not be surprised to see a neutralist Turkey within five-seven years. 

Komer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komer’li Bir Ortadoğu Belgesi   
 

( ABD) Ulusal Güvenlik Konseyi  üyesi Robert Komer’den Başkan’ın Ulusal Güvenlik 

İşleri  özel temsilcisine (Bundy) Not: 

 

FRUS, 1961-63, Vol, XVIII, Near East 

Belge no.  173, 1 Mart 1963 Washington 

 

Casuslarımızdan bazıları  Kürt Sorununun yeniden alevlenmesinin Yeni Irak 

rejimine kötü günler yaşatmasından kaygı duymaya başladılar. Bağdat’ta işlerin 

iyi gidip gitmediğini öğrenmek zor fakat birçokları – Türkler, İranlılar, Nasır ve 

her şeyin ötesinde Sovyetler – Kürtleri tehlike içinde görmek isteyebilir. 

İranlıları  bölgeye bulaşmamaları konusunda uyarıyoruz.  Ama Şah  yeni rejimin 

( Arap milliyetçisi Irak Yönetimi; ç.n.) Nasır’la çok içiçe olduğunu saptarsa, bizi 

dinlemeyebilir. 

Önleyici diplomasiye çok  ihtiyaç duyuyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 


