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türkiye'de amerikan
propagandas›
r›fat n. bali
Bu yaz›n›n konusu, 10 Mart 1942-20 A¤ustos 1945 tarihleri aras›nda
Amerikan Büyükelçisi olarak Ankara'da görev yapan Laurence A. Steinhardt'a
1942 y›l›nda sunulmuﬂ olan bir eylem plan›. Çevirisini verdi¤imiz belgeden
anlaﬂ›labilece¤i gibi, o tarihte Türkiye'de cereyan eden propaganda savaﬂ›nda
Naziler, Britanya ve Amerika'ya k›yasla çok daha baﬂar›l› ve önde görülüyor.
Bu nedenle de belgeyi haz›rlayan The News Chronicle gazetesi ‹stanbul muhabiri
Derek Patmore yeni büyükelçiye bir eylem plan› teklif etmekte.
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Savaﬂlar›n yaln›z silahlarla cephelerde sürdürülmedi¤i, cephe gerisinde de kamuoyunu etkilemeye yönelik ﬂiddetli bir "psikolojik savaﬂ"›n sürdürüldü¤ü bilinen gerçek-

lerdendir. II. Dünya Savaﬂ› s›ras›nda
tarafs›z kalan Türkiye Cumhuriyeti,
gerek Nazilerin ve gerekse Müttefik
Kuvvetler’in Türk halk›n› ve kamuoyunu etkilemek amac›yla yo¤un
propaganda faaliyetleri sürdürdükleri bir ülkeydi. Dönemin önde gelen Türk gazetecileri ile Türk Silahl›
Kuvvetleri'nin kurmay subaylar› ve
komutanlar› Naziler, Birleﬂik Amerika ve Britanya taraf›ndan davet
edilmiﬂ, bu davet gezileri s›ras›nda
her iki taraf ya cephedeki askeri birliklerini veya savaﬂ sanayii tesislerini gezdirip harbin kendileri taraf›ndan kazan›laca¤› hususunda Türk
heyetlerini ikna etmeye ve kendi
saf›na çekmeye çal›ﬂm›ﬂ, ancak muvaffak olamam›ﬂt›r.

Aﬂa¤›da çevirisi sunulmakta olan
belge, 10 Mart 1942-20 A¤ustos 1945
tarihleri aras›nda Amerikan Büyükelçisi olarak Ankara'da görev yapm›ﬂ olan Laurence A. Steinhardt'a
1942 y›l›nda sunulmuﬂ olan bir eylem plan›. Bu belgeden görülebilece¤i gibi, 1942 y›l› itibariyle Türkiye'de cereyan eden propaganda savaﬂ›nda Naziler Britanya ve Amerika'ya k›yasla çok daha baﬂar›l› ve
önde görülüyor. Bu nedenle de belgeyi haz›rlayan The News Chronicle
gazetesi ‹stanbul muhabiri Derek
Patmore yeni büyükelçiye bir eylem
plan› teklif etmekte.
r›fat n. bali
ba¤›ms›z araﬂt›rmac›

Steinhardt’a sunulan eylem plan›
DEREK PATMORE'DAN
Hususi ve Mahrem
Türkiye'de Amerikan Propagandas›
ve Tan›t›m› Hakk›nda Muht›ra
Amerika Birleﬂik Devletleri'nin II. Dünya
Harbi'ne girmesinden itibaren Türkiye'de
Amerikan propagandas› meselesi aciliyet
kazanm›ﬂt›r. Birçok Türk gencinin e¤itimini Robert College ve baﬂka Amerikan

e¤itim müesseselerinde almas›na ra¤men,
Birleﬂik Amerika son senelerde Türklerin
Amerika ile ilgilenmelerini sa¤layacak
çok az ﬂey yapt›.
Hakikaten, s›radan bir Türke Birleﬂik
Amerika'daki ﬂartlar soruldu¤unda, bu
kiﬂi bu ülkenin zenginlik kaynaklar› ve
iﬂgücü hakk›nda ﬂaﬂ›rt›c› bir cehalet
sergileyecektir. Nazi propagandas›
Türklere Birleﬂik Amerika'n›n lükse

düﬂkün, harbe karﬂ› ve yumuﬂak baﬂl›
oldu¤unu sürekli anlatmakta ve maalesef
birçok Türk buna inanmakta. Dolay›s›yla
Türkiye'de yap›lacak her türlü Amerikan
propagandas› bu yanl›ﬂ alg›lamay›
de¤iﬂtirmeye çal›ﬂmal›. Fakat böyle bir
propaganda aﬂa¤›daki ﬂekilde haz›rland›¤›
takdirde kolayca yap›labilir:
I. Amerikan silah üretiminin kuvveti ve
baﬂar›s› Türk halk›na en k›sa zamanda ve
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Türkiye'de çok kuvvetli propaganda
olabilir:
• Berlin Diary, William Shirer
(Alfred Knopf)
• No Other Road To Freedom,
Leland Stowe (Alfred Knopf)
• Looking For Trouble, Virginia Cowles
(Harper & Brothers)
• Inside Latin America, John Gunther
(Harper & Brothers)
• Is Tomorrow Hitler's?, H.R.
Knickerbrocker (Reynal & Hitchkok)
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muhtasar bir ﬂekilde gösterilmelidir.
II. Amerikan Sefareti, ana vazifesi
Türk bas›n›na propaganda
malzemesi ve foto¤raf da¤›tmak olan
bir Bas›n Bölümü açmal›.
III. Life ve Fortune gibi Amerikan
mecmualar› Türkiye'ye bol say›da ve
düzenli olarak gönderilmeli. Türkler, esas
itibariyle basit insanlar olduklar›ndan,
resimli propagandaya ilgi göstermekteler.
Harbi ve Amerika'n›n harp için sarf etti¤i
gayretleri anlatan kitaplar da, haz›r bir
pazar bulacaklar› ‹stanbul, Ankara ve
‹zmir kitapç›lar›na yollanmal›d›r.
IV. Halihaz›rda Amerikan hayat›
hakk›ndaki fikirleri sadece gördükleri
filmlere dayanan Türk halk›n› Amerikan
hayat› hakk›nda verilecek konferanslar
da etkileyecektir. Bu tür konferanslar,
bütün ülkeye yay›lm›ﬂ olan
Halkevleri'nde büyük destek bulacakt›r.
Zaman kazanmak için, Halkevleri
çevresinde büyük faaliyet göstermiﬂ olan
Türkiye'deki British Council'in
Müdürü Mister Michael Grant bu çeﬂit
konferanslar› düzenlemek için
Amerikan Sefareti'ne yard›mc› olabilir.
Mister Grant ayr›ca, Amerikan
kitaplar›n›n ‹stanbul'da bulunan ve
‹ngilizce kitap satan kitabevlerinde
da¤›t›lmalar›na da yard›mc› olabilir.
V. Amerikan propagandas›n›n temeli bir
bütün olarak; halihaz›rdaki Dünya
Harbi'nin bir Malzemeler ve Silahlar
Harbi oldu¤u, Birleﬂik Amerika'n›n
dünyada en büyük silah üreticisi oldu¤u
ve uzun vadede Müttefik Kuvvetleri'nin
harbi kazanaca¤› üzerine kurulmal›d›r.
VI. Ankara ve ‹stanbul'daki Amerikan
sefaretleri Türk hayat›nda daha
aktif bir rol oynamal›d›r. D›ﬂardaki genel
intiba›n aksine, Türkler yarad›l›ﬂ olarak
çok girgin ve arkadaﬂ canl›s›d›rlar ve
harp hakk›nda etkili bir propaganda
hususi toplant›larda ve küçük yemek
davetlerinde yap›labilir. Ayr›ca e¤er
Amerikan kolonisi ve sefareti arada
s›rada Türk kuruluﬂlar›na ve hay›r
cemiyetlerine para verirse ve bunun
sessizce (efkâr-› umumiyeye)
duyurulmas›n› sa¤larsa, bu çeﬂit jestler
Amerika'n›n Türkiye'ye karﬂ› lakayt
oldu¤u veya birçok Amerikal›n›n Türkleri
küçümsedi¤i kanaatine sahip Türkleri
etkileyebilir. Bu son nokta, Ermenilerin
Türkiye hakk›nda Amerika'da yapt›klar›
propagandan›n ﬂeytani neticesidir.
III numaral› fikir konusunda, Amerikan
Sefareti'nin propaganda için hususi
kayna¤› olmad›¤› suali ortaya at›labilir,
fakat Washington'da Albay Donovan
idaresinde istihbarat ve propaganda
için yeni bir bölümün organize edildi¤ini
ve bu bölümün Amerikan mecmualar› ve
kitaplar›n›n da¤›t›m› için gerekebilecek
geniﬂ maddi kaynaklara sahip oldu¤unu
anlad›m.
Sonuç olarak, Türkiye'ye giren yabanc›
kitaplarda herhangi bir sansür
olmad›¤›na göre, halihaz›rda Amerika'da
yeni neﬂredilmiﬂ olan aﬂa¤›daki kitaplar

• The Kremlin and the People,
Walter Duranty (Reynal & Hitchkok)
• Balkan Correspondent,
Derek Patmore (Harper & Brothers)
• Munich Playground,
Ernest Pope (Putnam's)
• Two-Way Passage, Louis Adanic
(Harper & Brothers)
Ayr›ca Reisicumhur Roosevelt, Amerikan
sanayii, hava kuvvetleri, ordu ve bahriye
hakk›nda kitaplar.
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