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Turkish-American Relations: Past, Present and Future· 

Mustafa AYDIN ve <;agn ERHAN (der.) 

New York: Routledge, 280 sayfa, ISBN 0714652733 

Sinem AKGUL A<;IKME~E •• 

Mustafa Aydm ve <;agn Erhan tarafmdan derlenen Turkish-American 
Past, Present and Future adh kitap, taraflar arasmdaki 

anhk fotografull c;:ekmek yerine, tarihsel olgularm Tiirk-Amerikan 
mevcut durumunu ve gelecegini baknmndan i)nem 

hattrlatan He bu alandaki diger yapltlardan farkhhk 
A ydm, bu e;alu;;manm ana 

Devleri arasmdaki uzla~mamn ve 
bir ba'lka deyi'lle k6keni 
istanbul ziyareti slrasmda Osmanh 

yetkilileriyle yaptIgl siyasi gorii~melere dayandmlabilecek Hirk
Amerikan ili~kilerindeki i~birligi ve gerilim alanlanm belirlemek oldugunu 
vurgulamaktadlr. 

Bu eserde yer alan makalelerden Tiirk-Amerikan ili~kileri hakkmda iki 
temel yargIYa vanlabilir: ilk olarak, bugiin, Tiirkiye ve Amerika Birle~ik 
Devletleri arasmdaki ili~kilerin diizeyini ve taraflann kar~lhkh e;lkarlanm 
belirleyen dinamikler, ABD'nin Tiirkiye'de iisler edinmeye dayanan 
politikasl ya da Tiirkiye'nin farkh zamanlarda kendisini tehdit eden e;e~itli 
giie;lere kar~l denge kurmak amaClyla Amerikan destegini yanma e;ekmeye 
yonelik politikalan gibi orneklerden de aC;lkc;a goriilecegi iizere gec;mi~in 
izlerini yansltmaktadlr. ikinci olarak da, her karga~a sonrasmda, Tiirk
Amerikan ili~kilerinde yeni i~birligi alanlannm olu~turuldugu yeni bir 
doneme girilmektedir. 

Giri~ ve sonue; boliimleri dl~mda iie; boliimden olu~an bu kitap i<;in 
Norman Stone tarafmdan yazllan onsozde ABD ile kurulacak yakm 
ili~kilerin Tiirkiye iizerindeki olumlu etkilerinin altt e;izilmekte, ABD'nin 
Tiirkiye eski biiyiikele;isi Mark R. Parris tarafmdan yazllan sonsozde de 1 
Mart 2003 tarihinde TBMM'nin Amerikan giie;lerinin Tiirkiye topraklarmdan 
gee;mek suretiyle Irak'l i~gal etmelerine izin vermeyen tarihi karan 

• Bu inceleme, Journal of American Studies of Turkey adh derginin 17. saylsmda yayrnlanacak olan 
metnin Tfuk<;;e <;;evirisidir. 

*. Ankara Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisu, Avrupa Topluluklan Anabilim Dah. Ar~.G6revlisi. 
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bile Tiirkiye-ABD arasmdaki ili~kilerin stratejik bir nitelik 
Hade edilmektedir. 

Dort makalenin yer aldlgl ilk boliimde, 
ba;;langlcmdan Soguk Sava~m sona tarihe 
almmaktadlr. ilk makalede, Osmanh-Amerikan ili;;kilerindeki olumlu ve 
olumsuz yonelimleri tammlayan Erhan, bu kitabm ana temaSl ile de 
ortii;;ecek ~ekilde, Amerikahlarm goziindeki olumsuz Tiirk imajl gibi gerilim 

konularm, Osmanh imparatorlugunun ABD ic;in stratejik onemi 
de a<;lkc;a uzere taraflar 
yamnda kaldlglm belirtmektedir. 

ili~kilerinin ve bu suretle Amerikahlarm Turklere 
bakl;;lanmn katklda bulunduklanm belirten tarafmdan 
ii<;iincu makalede incelenmektedir. Bu boliimdeki son makalede de, Harris 
ikinci Diinya Sava~lmn sona ermesi He ba~layan ve Soguk Savaljl1n sonuna 
kadar siiregelen donemde Tiirk-Amerikan ili~kilerihdeki ini~lerin ve 
c,;lk1§larm derinlemesine bir analizini yapmaktadlr. 

Soguk Sava§m sona ermesiyle birlikte uluslararasl sistemde ya~anan 
degi§ikliklerin Tiirk-Amerikan stratejik ortakhgl iizerinde yaratttgi etkilerin 
ve ikili ili~kilerin mevcut durumunun bilanc;osu ikinci boliimde yer alan 
makalelerde ele almmaktadlr. Sayan, Soguk Sava~ sonrasmda Tiirk
Amerikan iii~kilerini c;ah~malardan ya da anlal;lmazhklardan ziyade i§birligi 
unsurlanmn belirledigini soylerken; Yllmaz da ikili ili§kilerdeki i§birligi ya 
da gerilim noktalanmn Amerika'da faaliyet gosteren Ermeni, Rum, Yahudi 
ve Turk lobileri tarafmdan tespit edildigini vurgulamaktadlr. Turk ve 
Amerikan tarafianmn i§birligi ic;inde hareket edip etmedikleri, bu bOlumde, 
oncelikle Hantis tarafmdan Turk-Yunan 'ili§kileri kapsammda, ardmdan 
Kaslm tarafmdan Hazar Denizindeki enerji kaynaklanmn Batlya 
nakledilmesi aC;lsmdan ve son olarak da Altum§lk tarafmdan Orta Dogu 
batakhgl c;erc;evesinde sorgulanmaktadlr. 

Kitabm son boliimunde, Kuniholm ve Edgar tarafmdan kaleme alman iki 
makalede Turk-Amerikan ili~kilerinin gelecegi degerlendirilmi§; ancak 
kitapta yer alan makaleler Eyliil 2001 oncesinde yazllml§ oldugundan, 11 
EyIUl saldmlannm ve Irak krizinin Turkiye-ABD stratejik ortakhgl 
uzerindeki etkilerine yer verilmemi~tir. Buna kar~lhk, Aydm'a gore, kitapta 
yer alan rum makaleler Turk-Amerikan ortakhglnm en c,;alkanhh donemlerin 
sonunda bile varoldugunu vurgulayarak, Irak sonraSl donemde Turkiye ve 
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ABD arasmdaki i~birliginin -yeni birtaklm kurallar If?lgmda- devam edecegi 
konusunda giiven duymamlzl saglamaktadlr. 

Sonuc; itibanyla, bu eser, 19. yiizytlm ba~mdan Soguk Sava~ somaSl 
doneme kadar siiregelen Tiirk-Amerikan ili~kilerinin derinlemesine bir 
incelemesini sunmaktadlr. Oxford Universitesi ogretim iiyesi Philip 
Robbins'in de belirttigi gibi, "tarihsel derinligi, kapsamh ara~hrmasl ve 
deneyimli yazar kadrosu He bu kitap, politika olu~turucular ve bilim 
adamlan ic;in degerli katkllar saglamaktadlr". DolaYlslyla, bu kitabm Tiirk
Amerikan ili~kilerinin iki yiizyIlmm hikayesi hakkmda ayrmhh bilgi 
edinmek isteyenlerin kiitiiphanelerinde yer almasl gereken bir eser 
oldugunu soylemek miimkiindiit. 
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