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Çevirenin Önsözii
~kinci Dünya Sava~~~döneminde Türkiye'nin d~~~politikas~~konusu çok
say~da diplomat ve siyasetçinin an~lar~ nda ele al~nm~~t~r. Dönemi inceleyen
tarihçiler, politikac~ lar ve akademisyenler, Türk devlet adamlar~n~n sava~~
d~~~nda kalma becerisini ço~u kez överek irdelemi~lerdir~ . 1936-1943 y~llar~~
aras~ nda Ankara'daki Alman Büyükelçili~inde Müste~ar, ~~güder, Elçi unyanlar~~ile görev yapan Hans Kroll'un o dönemi de içeren an~lar~~ bugüne
kadar dilimize aktar~lmam~~t~. Konu ile ilgili kapsamh ara~t~rmalarda Hans
Kroll'un an~lar~na pek de~inilmedi~ini gözlemledim. Örne~in en kapsaml~~
incelemelerden biri say~lan ve Nisan 2010'da dilimize de kazand~r~lm~~~
bulunan Zehra Önder'in a~a~~da dipnotta de~inilen kitab~nda geni~~bir
kaynak ve literatür listesi bulunmas~na ra~men, Hans Kroll'un an~lar~ndan
bahis yoktur.
An~lan, Hans Kroll'un, 1941 y~l~ nda Berlin'de kat~ld~~~~bir toplant~da
Türkiye hakk~ nda olumsuz ifadelerde bulunan D~~i~leri Bakan~~Ribbentrop'a, kendisinden farkl~~ dü~ündü~ünü herkesin önünde aç~kça söyleyecek derecede sözünü esirgemeyen bir ki~ili~e sahip bulundu~unu gösteriyor. Berlin'e yazd~~~~baz~~raporlardaki de~erlendirmeleri D~~i~leri Bakan~n~n ho~una gitmedi~i için merkezde kendisini tan~yanlar tarafindan uyar~l~yor. Hans Kroll, bizzat belirtti~i gibi, görü~ünü aç~kça savunmaktan geri
durmad~~~~için ad~~"kavgac~ya" ç~km~~~olan, çok dikkatli, ama gerekti~inde
temkinli, diplomasi sanat~n~ n tüm gereklerini yerine getirmesini bilen, üstün kaliteli bir diplomatt~ r. ~kinci Dünya Sava~~ ndan sonra Alman D~~i~leri
Bu konuda en kapsaml~~incelemelerin ba~~nda 1977 y~l~nda Zehra onder'in Almanya'da yay~rr~lacl~~~~"Die
Türkische Aussenpolitik im Zweiten Welthieg" (II. Dünya Sava~~nda Türk D~~~Politikas~) ba~l~kl~~çal~~ma gelir. Kitab~n
Türkçeye çevirisi 2010 Nisan ay~ nda Bilgi Yaymevi taraf~ndan yay~mland~.
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Bakanl~~~ ndaki görevine dönen Kroll, Belgrad, Tokyo ve Moskova gibi
Almanya için önemli misyonlarda Büyükelçilik yapm~~.
An~lar~n~ n Hatay müzakereleeri bölümünde de Türk diplomasisinden
övgü ile söz eden Has Kroll'un an~lar~, ince diplomasi dersleri içeriyor.
Hans Kroll'un K~ sa Hayat Öyküsü
An~lar~n~ n Türkiye ile ilgili bölümlerine geçmeden önce Hans
Kroll'un k~sa hayat öyküsünü ele alal~ m.
Hans Kroll 18 May~s 1898 tarihinde Yukar~~Silezya'da Beuthen kentine ba~l~~Deutsh-Piekar'da do~mu~. Birinci Dünya Sava~~ na gönüllü olarak
kat~lm~~~ve Verdun'de a~~ r yaralanm~~. 1920 y~l~nda Alman D~~i~leri Bakanl~~~na girmi~, 1921'de Lizbon'a elçilik kâtibi olarak atanm~~, bir y~l sonra
Almanya'n~n Madrid Büyükelçili~ine, 1923 y~l~ nda ise Almanya'n~n Moskova Büyükelçili~ine naklolunmu~ . Kroll, 1925 A~ustos ay~nda ~ikago Ba~konsoloslu~unda Konsolos olarak görev yapt~ ktan sonra, 1928 y~l~nda Berlin'e dönmü~, ba~kentte ekonomik i~ ler dairesinde görev alm~~ . 1936 y~l~nda Ankara'ya atanmas~~söz konusu edilirken, Hitler'in kanglaryas~nda çal~~t~r~lmas~~ dü~ünülmü~ ; ancak Hitler'in yaveri olan arkada~~~Wiedemann
arac~l~~~~ile "kavgac~" karakterini ileri sürerek, kendisine daha önce teklif
edildi~i gibi, Ankara'daki Alman Büyükelçili~ine birinci müste~ar unvanlyla
atanmas~~ sa~lam~~ . Temmuz 1936 sonunda Ankara'ya gelerek göreve ba~lam~~. 1943 y~l~ na kadar Ankara'da Birinci Müste~ar, ~~güder ve Elçi unyanlar~~ ile görev yapan Hans Kroll, Nasyonal Sosyalist Parti ve D~~i~leri
Bakan~~Ribbentrop ile ihtilafa dü~ mesi nedeniyle pasif bir görev say~lan
Barcelona'daki Almanya Ba~ konsoloslu~una nakledilmi~. Sava~tan sonra
ispanyollar tarafindan Amerikal~ lara teslim edilen Hans Kroll önce enterne
edilmi~, 1946 ilkbahar~ nda Nürnberg Sava~~Suçlular~~Mahkemesinde Ankara'daki eski amiri Büyükelçi von Papen'in savunma tan~kl~~~n~~yapm~~, daha sonra 1946 sonbahar~ nda sal~verilmi~ . Tutuklu iken de serbest kald~ ktan
sonra da ~ ngiliz servisleri Ankara'daki görevi s~ras~nda ~ngiltere'nin diplomatik ç~karlar~ na zarar verdi~i say~~ile kendisinin yeni Alman yönetiminde
görev almas~n~~önlemek istemi~ ler, daha sonra bundan vazgeçmi~ler. Hans
Kroll, 1952 y~l~nda Alman D~~i~leri Bakanl~~~na dönmü~, 1953-1955 y~llar~~
aras~nda Almanya'n~ n Belgrad Büyükelçisi, 1955-1958 y~llar~~aras~nda Tokyo Büyükelçisi ve 1958-1962 aras~ nda Moskova Büyükelçisi olarak ba~ar~l~~
ve önemli görevler yapm~~~ve 1963 y~l~nda emekliye ayr~lm~~.
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1936-1943 y~llar~~aras~nda Türkiye'de görev yapan Hans Kroll emekli
olduktan sonra an~lar~n~~kaleme alm~~~ve bunlar "Bir Büyükelçinin An~lan" "Lebenserinnerungen einer Botschafters" ba~l~~~yla 1967 y~l~nda Almanya'da
yarmlanm~~. Kitab~n Frans~zcaya çevirisi 1968 y~l~nda "Hans Kroll- 11Vmoires
d'un Ambassadeur" ba~l~~~~ile Fransada da okurlara sunuldu.
A~a~~da, Kroll'un an~lar~n~n Türkiye'de görev y~llar~~ile ilgili bölümlerinin, Kroll'un Nürnberg Sava~~Suçlular~~Mahkemesindeki ifadesinin ve
Türk d~~~politikas~~konusundaki de~erlendirmelerinin çevirisini okuyuculara kitab~n Frans~zca çevirisinden aktar~yorum. Bu çeviriyi bitirdikten sonra Hans Kroll'un an~lar~n~n Almanca ast~m da okudum ve yapt~~~m inceleme Frans~zca çevirinin asl~na uygun oldu~unu gösterdi.
Türkiye'de Görev
(1936-1943)
Alman ~ngiliz rekabeti-Alman Türk Kredi Anla~mas~-~talya'n~n Arnavutluk'u i~gali ve bunun Türkiye'deki yank~lar~~—~ngiliz-Frans~z-Türk Pakt~.
Türkiye tarafs~z kalacak m~~?- Alman- Türk Dostluk Pakt~- ~kinci Dünya
Sava~~ndan sonra Türk d~~~politikas~n~n ilkeleri - Von Pape~~~Türkiye'de.
Ankara, 1936 y~l~nda sonbahar~nda yeni bir ~ngiliz-Türk dostlu~u dönemini ya~~yordu. Geçmi~in an~lar~~belleklerden silinmemekle birlikte,
Türkiye'nin d~~~politikas~nda Birinci Dünya Sava~~'ndaki eski rakibine ve
Kurtulu~~Sava~~'n~n o nefret edilen dü~man~na yönelik bu de~i~ikli~in temel nedeni, ~talya'mn Habe~istan'a sald~rm~~~olmas~yd~. Habe~istan'da (Etiyopya'da) sürdürülen sava~~ n Türkiye için büyük önemi olmayabilirdi, ancak
Kemal Atatürk ile dan~~manlar~, bu ilk bak~~ta önemsiz say~labilecek harekâtta, ~talya'mn müstemlekeci imparatorlu~unu yaymaya yönelik bir fetih
havas~~ sezdiler. Habe~istan'daki sava~, ~talya'y~~ Roma imparatorlu~u
(Imperium Romanum) ve Akdeniz'i "~ç Deniz" (Mare Nostrum) haline dönü~türmeye yönelik bir diplomatik sald~r~~politikas~n~n ilk ad~mlar~~olarak de~erlendiriliyordu ve bu ad~mlar, Türk topraklar~~için bir tehdit anlam~na
gelebilirdi. Buna Mussolini'nin söylevleri ve ~talyan bas~mn~n ate~li yaz~lar~~
eklenince, geli~meler, Trablus sava~~n~n ve Birinci Dünya Sava~~'n~n ezeli
dü~man~na Türkiye'de duyulan ku~kuyu artt~rd~.
Anadolu, Roma'n~n bu~day ambar~~ m~~olacakt~? ~talya, Sykes-Picot
Anla~mas~~ ile Oniki Adalar, ~zmir ve Adana civar~ndaki verimli topraklara
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eskiden göz koymam~~~m~yd~? ~~lenmemi~, mesktin olmayan, ama verimli
Anadolu alan~, çal~~kan, ancak topraks~z milyonlarca Italyan köylüsü için
ideal bir müstemleke bölgesi olarak m~~ görülüyordu? Italyan köylülerinin
Anadolu'dan sa~layacaklar~~ürün, olu~makta bulunan yeni imparatorlu~un
ihtiyaçlar~n~~kesin olarak kar~~lam~~~olmayacak m~yd~? Nihayet, Anadolu'da
kurulacak egemenlik, ~talyan etkisinin Musul'a, Kerkük'e ve Kuveyt'e ve
Orta Do~u'da ele geçirilmek isteyece~i petrol kaynaklar~na do~ru geni~lemesinin bir ön ko~ulu de~il miydi?
Bu nedenle ~ ngiltere ve Türkiye Akdeniz'de mevcut statükonun ~iddet kullanarak ve nihai biçimde de~i~tirilmesi giri~imine kar~~~koymak ve
bu alandaki dengenin bozulmas~n~~ önlemek amaciyle görü~~birli~i halinde
yanyana geldiler. Bu i~birli~inde, ~ngilizler, yol gösteren taraf, sürükleyici
eleman ve talep eden güçtü. Türkiye ise ikna edilmek istenen ülke rolünde
bulunuyordu. Bunun nedeni, sadece partnerler aras~ ndaki zihniyet fark~~
de~ildi.
Türkler, diplomasilerinde, talep eden tarafi sürekli olarak zor durumda b~rakmak amac~n~~güden, Do~ulular~n do~u~tan sahip olduklar~~
güçlük ç~karma takti~ini e~siz bir ustal~kla uyguluyorlard~. Kuzey Avrupal~lar ve Kuzey Amerikal~lar bu temkinli, ola~anüstü derecede kat~, adeta
korkak denebilecek tutumu pek çok kez alaya alm~~ lar, k~zm~~lar, anlamam~~lar, ancak, sonradan bu tavr~n son derecede iyi hesaplanm~~~ve en uygun anda kullan~lagelen bir diplomatik koz oldu~unu gözlemlemi~lerdir.
Do~ulu zihniyetinin etkisi bir yana, bu durumun psikolojik izah~~ ~öyle
yap~ labilir: Türkler, tekrar tekrar teyid olan tecrübelerin de gösterdi~i gibi,
Avrupal~~büyük güçlerin kendilerinin yard~m~n~~ her firsatta, sadece sava~~
partneri ve aktif müttefik olarak sa~lama amac~n~~ güttüklerini, buna kar~~l~k, Türklerin arzu etti~i ~ekilde, s~n~rlar~~ aç~kça belirlenmi~~i~birli~i ve
dostâne ili~ki ile yetinmediklerini görmü~ lerdir.
Tarihteki Türk hükümdarlar~~veya en az~ndan bunlar~n baz~lar~, diplomatik inceliklere sahip ve anlay~~l~~ olmalar~~ile tamnm~~lard~. Anlat~ld~~ma
göre, Birinci Dünya Sava~~'ndan önce yeni bir ~ ngiliz Sefiri Konstantiniye'ye
gelmi~. Göreve ba~lamas~~ ile ilgili olarak Sultan'a yapt~~~~ziyarette, Londra'dan istanbul'a sadece be~~günde geldi~ini övünerek söylemi~. Sultan, hayret etmi~~" Ekselanslan, zaman nas~l da de~i~ti. Gençli~imde Londra'ya otuz günde
gidebilmi~tim" demi~; bir süre duraklam~~~ve ~öyle devam etmi~: " Peki, Say~n
Büyükelçi, ~imdi geri kalan yirmi be~~günde ne yapacaks~n~z?"
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Ayn~~Sultan~~ bir ba~ka gün ziyaret eden ~talyan Büyükelçisi, Sadrazakendisine
sürekli olarak yalan söyledi~inden yak~nm~~. Sultan bunu
m~n
önce kabul etmemi~. Büyükelçi ise kan~t gösterebilece~ini belirtmi~. O zaman Sultan ~öyle demi~:
" Bak~mz, Ekselanslar~, ~talya büyük ülke, büyük bir donanmas~~var, büyük
ordusu var; bir de Fransa var. Fransa'n~n da büyük bir donanmas~~ve daha da
büyük bir ordusu mevcut. Sonra Almanya var, ~ngiltere var, Rusya var. Bu güçlü
ülkelerin daha da büyük filolar~~ve askeri kuvvetleri mevcut. Bütün bu devler küçük
ve zay~f Türkiye'den bir~eyler koparmak, bir~eyler sa~lamak istiyorlar. Bizlerin, yalan
söyleme hakk~~bile olmasayd~, nereye var~rd~k?"
~ngiliz-Alman Rekabeti
O s~rada Fransa D~~i~leri Bakanl~~~~Quai d'Orsay ile yak~n ili~ki içinde
bulunmayan ~ ngiltere'nin ve Büyükelçisi Sir Percy Loraine'in izledi~i ~ngiliz - Türk i~birli~i politikas~n~n amac~, s~k~~ bir ç~kar ili~kisi olu~turmak ve
bunun bir ittifaka dönü~mesini sa~lamakt~. ~ ngiltere'nin bu diplomatik
sald~r~s~~Mussoli'nin Habe~istan'a yönelik politikas~n~n do~al bir sonucu
olmakla birlikte, Avrupa'daki siyasal geli~meler, ~ngiltere hükümetinin
Türkiye'deki Alman faaliyetlerini, Londra - Ankara ekseninin olu~mas~na
ba~l~ca engel olarak görmesi sonucunu verdi.
1933 tarihli Clearing Anla~mas~ndan bu yana Almanya ile Türkiye
aras~ndaki ekonomik ili~kilerin h~zla geli~mesi bu görü~ün ilk nedenini
olu~turdu. O y~llarda Türkiye'ye de yönelik ticaret politikam~z~n amac~~
ürünlerimize pazar açmakt~. Ancak bu amaca varabilmek için birçok yeni
güçlü~ü a~mak gerekiyordu. Türk devletinin ç~karlar~, Türk tüccarlar~n~n
d~~al~m konusundaki menfaatleri ile tam çak~~m~yordu. Zira, ülkenin, ekonomik ve özellikle sanayi kalk~nmas~~için, her~eyden önce üretim mallar~na,
yani makinalara, yar~~ mamullere, sanayi tesislerine, ula~~m araçlar~na ihtiyac~~ vard~. Oysa, Istanbul'un, ~zmir'in veya Adana'n~n vasat d~~al~mc~s~,
h~zla ve yüksek kazançla elden ç~karabilece~i tüketim mallar~na öncelik
veriyordu. Türk taraf~, müzakerelerde Almanya'dan gelen ithal mallar~~
kalemlerine odaklamrken, biz Alman ekonomisi için önemli ve vazgeçilmez
olan (krom ve bak~r gibi) madenleri ya da (pamuk, yün, tütün gibi) ham
maddeleri veya yar~~ mamul mallar~, (meyve, f~nd~k, incir veya yumurta
gibi), lüks denilen ürünlere tercih ediyorduk. Ayr~ca, Türk ihracat ürünlerinin ço~unlu~u mevsimlikti; buna kar~~~Alman ihraç mallar~~ tüm y~la e~it
biçimde da~~l~yordu. Alman mallar~n~n ço~unlu~u, nitelikleri gere~i, kredi
veya taksitle ödemeyi gerektirirken, Türk mallar~n~n bedeli Alman gümrü-
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günden girince ödeniyordu. Bu nedenle d~~al~m ve d~~sat~m dengesi ile
clearing hesab~nda gittikçe artan farklar olu~uyordu.
Türk Hükümeti, hareket özgürlü~ünü korumak amaciyle sadece tek
bir ülke a~~rl~kl~~olmas~n~~ istemedi~i d~~~ticaretini, mümkün oldu~u kadar
çok devletle geli~tirmek istiyordu. Alman-Türk mal de~i~~toku~unun dikkatli bir ~ekilde ele al~nmas~n~~gerektiren sayd~~~m~z güçlüklerine ek olarak,
rakiplerle s~k~~mücadele edilmesi de laz~md~.
~talya, Türkiye ile ticarette eskiden birinci s~rada iken, iki ülke aras~ndaki siyasal gerginlik iktisadi ili~kileri etkilemi~~ve üçüncü, dördüncü s~raya
dü~mü~tü. Ama, ne Italyan Hükümeti ne de Italyan d~~sat~mc~lar~~bunu
kabule haz~r de~ildiler ve durumu düzeltmek için çaba harc~yorlar&
Ancak, as~l mücadelenin ~ngiltere'ye kar~~~verilmesi gerekliydi. Bu, taraflar aras~ nda büyük heyecan ve sertlikle yürütülen siyasal bir mücadeleydi. ~ngiliz rakiplerimizin de~erlendirmelerine göre, mücadele konusu olan
husus, ~ngiltere'nin Avrupa'dan Hindistan'a kadar uzanan alan üzerindeki
üstünlü~üydü. Bu yüzy~lda Almanya ve Büyük Britanya Ba~dat demiryolu
nedeniyle sava~~alan~nda gene kar~~~kar~~ya gelmi~lerdi. Bu kez sorun sadece Avrupa'y~~ Anadolu üzerinden Ba~dat'a, oradan da Körfez'e ba~layacak
olan demiryolunun bir ~ngiliz veya bir Alman konsorsiyumu tarafindan m~~
yap~laca~~~konusu de~ildi. O dönemde, Avrupal~~ giri~imcileri ve onlara
finansman sa~layan çevreleri yeterince me~gul edecek sanayi yat~r~mlar~~ile
hem ticari yarar, hem de gelir sa~lama bak~m~ndan, daha güvenli ve verimli projeler vard~. ~ki büyük devlet an~lan demiryolunun yap~m~~konusunda,
çok büyük bir heyecanla ve sald~rganl~kla, son derecede önemli mali olanaklar~~ seferber ederek, örne~i görülmemi~~entrikalara ba~vurarak, nihayet
siyasal katmanlar~n tam deste~iyle kavga ediyorlar, bu olayda bankac~lar ve
mühendisler sadece teknisyen olarak de~il, ama büyük siyasal ç~karlar~n
maskeli temsilcileri olarak görev yap~yorlard~.
1935'e kadar, y~llar boyu Büyük Britanya ve Almanya aras~nda Türkiye ile ticarette üstün duruma geçme konusunda ~iddetli bir çeki~me ya~anm~~~ve ~ngiltere, devletin açt~~~~sanayi ihalelerinde, her seferinde, hem
hakiki, hem de mecazi anlam~yla yüksek fiyat~~ödemi~tir. Bunun böyle olmas~~kaç~n~lmaz& zira ~ngiltere ile Türkiye'nin ekonomik yap~lar~~uyumlu
de~ildi ve çok az alanda birbirlerini tamamlay~c~~ olabiliyorlard~. Britanya
pazar~~krom, tütün, bak~r, pamuk gibi çok az say~da Türk ürününe ilgi
duyuyordu. Bu mallarda Türk ürünleri hem pahahyd~ , hem de vasat kalitedeydi. Türk ürünleri, ~ngiliz ~~mparatorlu~undan gelen, daha nitelikli,
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ayr~ca imparatorlu~un tercihi tarifesi nedeniyle daha ucuz olan ürünlerle
rekabet etme zorundayd~.
Almanya'y~~ Türkiye'deki üstün durumundan uzakla~t~rmak isteyen
~ngiliz politikas~, ancak ~ngiliz devletinin aktif müdahelesi ile ba~ar~l~~olabilirdi. Sir Percy Loraine, 1936 y~l~n~n sonbahar~nda kendisiyle yapt~~~m~z
kapsaml~~ bir görü~mede, bana, bundan böyle ~ngiliz sanayinin Türk hükümetinin, bankalar~n~n veya kamu iktisadi kurumlar~n~n açacaklar~~ tüm
önemli ihalelere, hem de Alman adaylardan daha iyi ko~ullarda girmesi
için gerekeni yapaca~~n~~ söyledi. Büyükelçi sözünü tuttu; hattâ daha ileri
de gitti! ~ ngiliz firmalar~n~n her önemli proje ile ilgili çabalar~n~, haiz oldu~u siyasal güçten, büyük prestijden ve önemli ili~kilerinden yararlanarak
bizzat giri~imde bulunmak suretiyle destekledi.
Alman sanayi ve diplomasisi aç~s~ ndan ne büyük güçlükle kar~~~kar~~ya
oldu~umuzu çok k~sa zamanda anlad~k. Türkiye'nin kalk~nma program~,
uzun y~llard~r, Karadeniz sahilinde birbirine yak~ n olan zengin kömür ve
demir madenlerinden yararlanmak için bir metalürji fabrikas~~ kurmay~,
böylece bu önemli sanayi alan~nda Türkiye'yi d~~al~m ba~~ml~l~~~ndan yava~~
yava~~kurtarmay~~ hedef al~yordu. Avrupal~~ demir çelik üreticileri bu projeyi, o döneme kadar kendilerine kazanç sa~layan bir pazar~~ Avrupa'n~n d~~sat~m~na kapataca~~~için bu projeyi ho~~kar~~lamalasalar da, proje Türkiye
aç~s~ndan gayet isabetliydi. Normal ko~ ullarda, böyle bir yat~r~ma ilgi duyan
Avrupal~~ firmalar projeye kat~lmak için ortakl~k kurabilirlerdi. Türk Hükümeti de ciddi bir sanayi grubunun daha avantajl~~ bir teklifte bulunmas~n~~
bo~una bekler dururdu. Ama 1936 y~l~ nda, siyasal yönden pe~inde ko~ular~~
bir Türkiye'de kar~~t ç~kar sahiplerinin kendi aralar~nda dayan~~malar~na
olanak yoktu. Bu nedenle, an~ lan proje çe~itli Avrupal~~ ç~ kar gruplar~~ aras~nda müthi~~bir mücadele ba~latt~. Alman taraf~nda, Krupp önderli~inde,
Demag, Mann, Bochum Birli~i vb. gibi önemli metalürji ~irketlerinden
olu~an bir özel konsorsiyum kurulmu~ tu. Bu konsorsiyum idaresinin ihaleyi almak ve bu amaçla mücadele ederek gerekli fedakârl~klar~~ yapma yolunda gösterdi~i ilgi bana ba~~ndan beri çok inand~r~c~~gelmedi. Oysa, ~ ngilizler tüm alanlarda faaliyet gösteriyorlar ve Vikers Arm-strong veya
Brassert gibi büyük firmalar birinci s~n~ f teknisyenlerini de içeren heyetleri
Türkiye'ye gönderiyorlar, ihaleyi kaç~ rmamak için para ve arma~anlar
da~~t~ yorlar& Krupp ise ancak Alman Hükümetinin çok aç~k ve kesin hat~rlatmalar~ndan sonra haz~rl~klar~n~~ h~zland~ rma ve Ankara'ya yetkili bir
temsilci gönderme karar~ n~~ ald~. Türkler, hakl~~olarak Alman sanayiinin bu
tesisin yap~lmas~~ ile ilgilenmedi~i izlenimini edindiler.
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Alman sanayiinin ve özellikle Krupp'un ~ngilizler'in hevesli tutumu ile
çeli~en çekingen ve hatta umursamaz tutumunu anlamak da mümkündü.
Krupp Türkiye'de çok say~da projeye önemli parasal katk~lar sa~layarak
kat~lm~~t~~ve do~al olarak risklerini artt~rma hususunda duraks~yordu. Bir
sava~~olas~l~~~ndan da çekinmeyen ~talya fa~izminin geni~lemeci politikas~~
nedeniyle, Akdeniz'de artan gerginlik kar~~s~nda, Türkiye ile ekonomik ve
mali aç~dan çok s~k~~ili~kiye girmenin bir siyasal risk ta~~d~~~~dü~ünülüyor
olabilirdi. Bunu da anlay~~la kar~~lamak gerekirdi. Krupp'un bu korkusunu
göz önünde tutarak, Reich'~n (Alman Hükümetinin) özel bir garanti vermesini sa~lamaya çal~~t~k. Mutad toplant~lar yap~ld~~ve gene aradan haftalar
geçti. Alman planlar~n~~yetkili Alman temsilcilerinden almak isteyen Türk
görevlilere bu gedkmeyi inand~r~c~~bir biçimde anlatmak mümkün de~ildi.
Karabük projesinin müdürü Almanya'dan bir teklif gelip gelmeyece~ini
bana s~k s~k telefon ederek soruyordu.
Bu arada ~ngilizler hem siyasi alanda, hem de kulislerde h~zh bir çah~ma yapt~lar. Biz onlar~n bu giri~imleri konusunda do~ru ve çabuk bilgi
sa~l~yorduk. Sir Percy Loraine, Atatürk'e ~ngiltere Krahmn ki~isel bir mesajm~~sunmu~~ve bundan yararlanarak ihalenin ~ngilizlere verilece~inin
teyidini alm~~t~. Öyle de oldu. Ama, ~ngiliz planlar~na göre ~ngiltere ve
Türkiye aras~nda parlak bir ekonomik i~birli~i dönemini açmas~~beklenen
bu proje, sürekli bir sürtü~me, sinirlilik ve kar~~l~kl~~suçlama kayna~~~oldu
ve Türkiye'de ~ngiliz sanayi için beklenen tan~t~m~~sa~layamad~.
~ngiltere Kral~~VIII. Eduard'~n Sir Percy Loraine'in giri~imi ile 1936
Eylül ay~nda Ankara'ya yapt~~~~ziyaret, ~ngiltere'nin Türkiye'deki ekonomik ç~karlar~na verdi~i siyasal deste~i simgeliyordu. Bu ziyaret, en üst düzeyde ~ngiliz-Türk dostlu~unun alt~n~n çizilmesine olanak sa~lad~.
D~~ardan bak~ld~~~nda bu gezi resmi bir ziyaretten çok bir karnaval e~lencesine benziyordu. Kral Eduard ziyaretin insani yamn~~öne ç~kard~, bu da
sert içkileri seven, ama içkiye daha iyi dayanabilen Kemal Atatürk'e güçlü
mizacm~~kamu önünde sergileme olana~~n~~tan~d~. Her~eye ra~men, bu
ziyaret, tüm dünyaya ~ngiliz-Türk ili~kilerindeki so~uk umursamazl~k döneminin bitti~ini ve dostluk döneminin ba~lad~~~n~~vurgulam~~~oldu. Bu
geli~me, bize Sir Percy Loraine'in, Almanya'mn Türkiye'deki siyasal ve
ekonomik durumu ile mücadele edece~i sözünün ciddiye al~nmas~~gerekti~ini göstermi~~oluyordu.
~ngilizlerden geri kalmamak için - o tarihte demir-çelik tesisinin ihale
karar~~daha ahnmam~~t~- Türk Merkez Bankas~~Müdürünün Berlin'e yapt~-
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~~~ziyareti iade etmek amaciyle, tüm Orta Do~u'da tan~nan bir devlet adam~~
olan Schacht'~n yapaca~~~ziyareti öne ald~rmay~~ve onun giri~iminin bize
sa~layaca~~~olanaklar~~sonuna kadar kullanmay~~dü~ündüm. Schacht raz~yd~~ve geldi~i andan itibaren tüm otoritesini kullanarak ç~karlar~= lehinde
hareket etmeye haz~rd~. Ba~bakan ve daha sonraki Cumhurba~kan~~ ~smet
~nönü ile yapt~~~~uzun konu~mada, Alman konsorsiyonumu savundu. Ama,
bana, ~nönü ile yapt~~~~konu~madan, karar~n daha önce al~nm~~~oldu~u ve
Atatürk'ün önemli siyasal etkenleri göz önünde tutarak, Sir Percy Loraine'e
ihaleyi ~ngilizlere sunma sözünü verdi~i izlenimini edindi~ini söyledi.
Bu mesele d~~~nda, Schacht'~n Türkiye'ye yapt~~~~ziyaret tam bir ba~ar~~
oldu ve bu ba~ar~~Reichsbank'~n (Alman Merkez Bankas~) Ba~kan~n~n ki~ili~i
sayesinde sa~land~ . Oysa, ziyaret iyi bir ortamda ba~lamam~~t~ . Schacht
kendisi için Istanbul'da düzenledi~im ziyaret protokolünden memnun
de~ildi ve bu konudaki dü~üncelerini saklamad~. Bana sinirli bir ~ekilde: "
Hepsi bu mu? Cumhurba~kan~~Atatürk'ün verece~i davet nerede olacak?
Benim Macaristan'da Kral Naibi Horthy'ni, Yugoslavya'da Prens Paul'ün
ve Sofya'da Kral Boris'in ki~isel konu~u oldu~um burada bilinmiyor mu?
Cumhurba~kan~na Führer'in ki~isel bir ithaf ile imzalad~~~~bir fotograf~n~~
getirdi~imi ve kendilerine Hitler'in siyasal önemi bulunan özel bir mesaj~n~~
sunaca~~m~~bilmiyor musunuz?" diye sordu. Sayg~h ama kararl~~bir tonla
cevap verdim: " Hay~r Say~n Ba~kan, bilmiyordum. Ama bu kadar önemli
hususlardan beni ~imdi de~il de te~rifinizden önce haberdar etseydiniz iyi
olurdu. Ziyaretinize uygun dü~en bir program haz~rlatma olana~~na sahip
olurdum. Tabii ~imdi program~~istenilen ~ekilde de~i~tirtme~e çal~~aca~~m.
Bununla birlikte görevim size ~u hususu hat~rlatmakt~r ki, ziyaret progra=izin isteklerinize cevap vermemesi hususunda ne Türkler'e ne de ba~kalar~na herhangi bir suçlama yap~lamas~~do~ru olmaz. Zira, geli~iniz Türkiye Merkez Bankas~~Ba~kan~n~n ziyaretine bir iade ziyareti olarak ilan
edildi ve bu çerçevede yürütülüyor."
Bu arada sakinle~en ve biraz alayc~~bir hava tak~nan Schacht beni sakin biçimde, biraz ~a~~rm~~~olarak dinledi ve anlad~. Asl~nda öngörülmü~~
program diye bir ~ey de kalmad~. Schacht'~n ki~ili~i ve canl~l~~~~tüm protokol duvarlar~n~~bir kaç saat içinde yok etti; o da kendi program~n~~uygulad~.
Protokol konusunda son derecede titiz olan Türkler bile onun sevimlili~ine
teslim oldular ve kaba s~~mayan canhl~~~~hakk~ndaki takdirlerini gizlemediler. O s~ralarda altm~~~ya~~nda olan Schacht'~n bünyesinin ne kadar yorgunluk kald~rabildi~ini görmek insan~~ ~a~~rt~yordu. Bizler Ankara'daki hayat~n
ritmine al~~m~~t~k. Ziyaret s~ras~nda, sabah~n ikisinden önce yata~a girilmi-
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yordu. Ama onun ta~k~n hareketleri, ashnda gece ku~u olan Türkleri bile
~a~~rt~yordu. Ziyareti boyunca sabah dörtten önce yata~a yatmad~k ve sabah
dokuzda ertesi günün görü~melerine ba~lad~k. Schacht sabah~n yedisinde
kalk~yor, programda öngörülmemi~~bulunan baz~~amtlan ziyaret ediyor
veya bir siyasetçiyi ya da bir iktisatgy~~kabul eyliyordu ve bütün gece uyumu~çasma dinç gözüküyordu. Cumhurba~kan~n~n Ankara Palas'ta onuruna
verdi~i ak~am yeme~i, hiç bir yabanc~~dil konu~n~ayan iki Türk hammuun
arasmda oturdu~u için gerçekten öldürücü derecede s~k~nt~l~~bir atmosferde geçti. Schacht, masan~n kar~~~tarafindaki konuklarla konu~mak zorunda
kald~. Ben, i~güder olarak kar~~s~nda oturuyordum. Bir ara bana, "Azizim
Kroll, söyleyin bana, kaç ya~~ndas~n~z? Damad~m van Sherpenberg sizden
daha az ya~h de~il ve hala elçilik katibi, oysa siz Büyükelçilik Müste~ar~~
olmu~sunuz ve ~~güdersiniz. Acaba bunun nedeni benim onun kay~n pederi olmam m~?" diye sordu. Kendisine" Bizde, Hariciyede ki~isel ili~kiler bir
rol oynamaz" cevab~n~~verdim. Biraz sonra ~u sözlerle intikanum ald~: " Siz
otuzsekiz ya~~n~zda D~~i~lerinde Büyükelçilik Müste~ar~~olduysan~z, yak~nda
Büyükelçi olursunuz herhalde, de~il mi?" Yan~t~m ~öyle oldu:" Hay~r Say~n Ba~kan, o rütbeyi atlamak istiyorum." Güldü ve ~erefime kadehini kald~rd~. Schacht, gezisi boyunca mizah kabiliyetinin ve haz~r cevaph~uun
örneklerini verdi. Istanbul'a geldi~inde hava alan~nda bir gazeteci kendisine beraberinde döviz getirip getirmedi~ini sordu. Dostane bir tebessümle
"Da~lar karlar" dedi. Bir ba~ka gazeteci, çe~itli Avrupa ülkelerinde görülen
para devalüasyonlarma gönderme yaparak Reichmark'~n devalüe edilip
edilmeyece~ini sordu. Schacht bu soruyu ~öyle yan~tlad~: " Devalüasyonu
geride bwakmad~~~m~za göre, hiç ku~kusuz önümüzdedir."
Türkiye'deki iki Alman Bankasuun müdürünün Adalar'da verdi~i bir
ö~le yeme~inde Schacht, yard~mc~s~~Direktör Wohlthat'a sordu: "Söylesenize Herr Wohlthat neden özel sektöre dönmüyorsunuz? Benden ald~~~n~zdan çok daha fazla para kazamrdm~z." Wohlthat Schacht'm alayc~~üslubunu
bildi~inden ~u cevab~~verdi: "Say~n Ba~kan, sizinle çal~~man~n onuru bile
bir prens ayh~~ndan daha de~erlidir." Schacht tebessüm ederek bana döndü: "Herr Kroll sizin için de ayn~~~ey söz konusu. Neden memur olarak
kal~yorsunuz? iktisat ilminin -en az~ndan- esaslar~n~~bildi~inize göre çok
para kazanabilirdiniz."Kendisine ~u cevab~~verdim: "Ayhldar~m~z~n çok
fazla olmad~~~~do~rudur Say~n Ba~kan; mesle~imizde belki milyonlar biriktiremeyiz, ama milyonerleri beldetme olana~~na sahip olma gibi bir telafiden yararlamyoruz."
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Dedi~im gibi Schacht'~n ziyareti ba~ar~l~~oldu. Belki bir anla~ma imzalanmad~~ama, anla~ma yap~lmas~~da öngörülmemi~ti zaten. Esasen bu gibi
ziyaretlerden mucizeler beklemek, genelde yap~lan yayg~n bir yanl~~l~kt~r.
~ki ulus aras~ndaki ili~kiler sürekli olarak diri tutulmal~d~r. Bu ili~kilerin
birdenbire ola~anüstü biçimde de~i~mesi çok az görülen bir olgudur. Almanya ile Sovyetler aras~nda A~ustos 1939'da akdedilen Sald~rmazhk Pakt~~
bu alanda bir istisnad~r. Ama o anla~man~n ilkeleri de Ribbentrop'un Moskova'ya yapt~~~~ziyaret öncesinde haz~rlanm~~~ve geriye ka~~da dökülerek
imzalanmas~~kalm~~t~. Schacht'in ziyareti, en az~ndan Almanya ile Türkiye
aras~ndaki ekonomik ili~kilerin gelece~inin temelden incelemesine, yanl~~~
anlamalar~n düzeltilmesine ve kar~~l~kl~~ güven ortam~n~n yarat~lmas~na
olanak sa~lad~: Ad~~geçen, Türk devlet adamlan ile yapt~~~~görü~melerde
Reich Hükümetinin diplomatik amaçlann~~da anlatma olana~~m buldu.
~ngilizler bu ziyarete sinirlendiler ve faaliyetlerini artt~rarak buna cevap
verdiler.
Bu arada ba~lam~~~olan ~spanya iç sava~~n~n yaratt~~~~politik dalgalar
Do~u Akdeniz'e kadar uzand~. ~spanya için silah yüklemi~~olan bir kaç Sovyet gemisi Çanakkale aç~klar~nda torpillendi. ~talya, aç~kça Franko ~spanya's~~lehine tutum ald~~~~için, Italyan denizalt~lar~mn bu torpilleme i~ine
kan~t~~~ndan ku~ku duyuldu. Ama bu konuda hiç bir zaman kesin kan~t
bulunamad~. Ancak, Türkiye ~spanya iç sava~~nda ~ngiltere'nin tarafin~~
tuttu~undan ve o zamanki ~ngiltere hükümeti Franko'ya kar~~~ ~spanyol
solunu destekledi~inden, Çanakkale Bo~az~~önünde Italyan denizalt~lann~n
varl~~~~söylentileri do~ru kabul edildi ve ~talya ile Türkiye aras~ndaki ili~kiler daha da zehirlenmi~~oldu. Türkiye, bütün bu sorunlan çözümlemek için
düzenlenen uluslararas~~ konferansta ~ngiltere ile Fransa'n~n yan~nda yer
ald~~ve onlar~n önerilerini destekledi. Bu üç ülkenin ortak davran~~~, do~al
olarak, birbirlerine yak~nla~malar~~ sonucunu verdi.
Türk diplomasisi bu olumlu konjonktürden yararlanarak kurtulu~~sava~~ndan beri kurdu~u Iskenderun (Hatay) meselesini ortaya att~. Türkiye,
halk~n~n ço~unlu~unu Türkler'in olu~turdu~u bu bölgenin, Frans~z mandas~~alt~nda bulunan Suriye'ye verilmesinden rahats~zl~k duyuyordu. Atatürk ve Türk politikac~lar~~bu topraklar~n Türkiye'ye ba~lanmas~ndan hiç
bir zaman vazgeçmediklerini gizlemiyorlard~. Sorunun yeniden gündeme
al~nmas~n~n zamanlamas~~büyük ustal~kla yap~ld~. ~ngiltere ile Fransa'n~n
ba~~~Almanya ve ~talya ile dertteydi. Bunlar, Türkiye ile bir uzla~mazl~k
ç~kmas~n~~istemedikleri gibi, böyle bir ihtilaf riskine girecek durumda da
de~illerdi. Ayr~ca, bu örnekten yararlanarak, anla~malar~n müzakere yoluy-
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la da gözden geçirilmesinin sa~lanabilece~ini göstermek, böylece Hitler ve
Mussolini'nin toprak sorunlar~n~n ~iddet yoluyla çözümü konusundaki
sald~rgan planlar~n~n dayanaks~z oldu~unu kan~tlamak istiyorlard~. ~ngiltere ve Fransa, Hatay konusunda müzakerelere haz~r olduklar~n~~ aç~klad~lar;
bu görü~melerde Türkler e~i bulunmayacak derecede iyi diplomat olduklar~n~~ gösterdiler. Oyunu büyük bir sab~ rla, sebatla ve hukuksal beceri ile
oynad~lar. Türk bas~n~ndaki tehditler ile Bat~l~~ülkelere yap~lan dostça ikazlar ve dayan~~ma mesajlar~~sürekli biçimde birbirini izlemekteydi. Bir gece,
Ankara diplomatik çevrelerinde Cumhurba~kan~~ Atatürk'ün bir denetim
gezisi s~ras~nda, trenine o s~rada Frans~z i~gali alt~nda bulunan ~skenderun'a gitme emrini verdi~i duyuldu. Bu dü~üncesinden vazgeçmesi son
dakikada sa~lanabilmi~ti. Haber o kadar çabuk yay~ld~~ki, bu gibi olaylar~n
örnek gizlilikle ele al~nmas~~adet olan Türkiye'de, haberin inatç~~Frans~zlar'a meselenin ne kadar ciddi oldu~unu anlatmak amaciyle ustaca ç~kar~ld~~~~ku~kusu do~du. Manevra istenen ba~ar~y~~sa~lad~; görü~meler yeniden
ba~lad~~ve Türkiye için daha h~zl~~ve olumlu bir biçimde geli~ti.
Ekonomi, Almanya ile Türkiye aras~ndaki ili~kilerin a~~rl~k noktas~n~~
olu~turma& devam ediyordu. Amerika ve ~ngiltere ile ekonomik ili~kiler
hissedilir biçimde kötüle~ti~inden, Alman taraf~~Türkiye ile o güne kadar
esasen güçlü olan iktisadi ili~kilerini daha da iyile~tirmek istiyordu. Ama,
Almanya'n~n Türkiye ile ticaretini artt~rmas~n~n da belirli maddi s~n~rlar~~
vard~. Türk devleti mali bak~mdan yeterince güçlü de~ildi. Türkiye'nin
ödemeler dengesi fazlal~~~, al~~~lm~~~kredi ko~ullar~~ d~~~nda daha önemli mal
al~mlar~n~n kar~~l~~~n~~ödemeye yetmiyordu. Daha büyük sipari~ler al~nmas~~
için, gönderilmesi planlanan mallar~n bedellerinin kar~~lanabilmesini sa~lamak amaciyle uzun vadeli krediler verilmesi gerekiyordu. Bu nedenle
~ ngiltere Türk Hükümetine birkaç hafta süren müzakereler sonucunda
May~s 1938'de imzalanan ~ngiliz-Türk kredi anla~mas~~ile on milyon ~ngiliz
liral~k önemli bir kredi verdi. Bu anla~man~n yap~lmas~~Türkiye'de ya~ayan
~ ngilizler taraf~ndan büyük bir sevinçle kar~~land~ . Türkiye'deki Alman~ ngiliz rekabetini büyük -ve adeta sportif- bir ilgiyle izleyen ABD Büyükelçisi bir ak~am bana ~u suali sordu: "Ne zaman cevap vereceksiniz?". K~sa bir
süre önce Hariciye Genel Sekreteri olan ve bu arada D~~i~leri Bakanl~~~na
getirilmi~~bulunan Numan (Menemencio~iu) ile uzun bir görü~mem olmu~tu; kendisine bir Alman-Türk kredi anla~mas~ndan söz etmi~tim. Türkiye'nin ekonomik alanda o güne kadar sürdürdü~ü tarafs~z tutumu ~ngiltere lehine de~itirmesinden Almanya'da rahats~zl~k duyuldu~unu anlatma~a
çal~~~yordum. Türk Ba~bakan~n~n devletin mali zorluklar~~ konusunda yap-
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t~~~~bir konu~maya gönderme yaparak, eskiye dayanan dostlu~umuz nedeniyle Türkiye'ye mali yard~mda bulunmay~~reddetmeyece~imizi sözlerime
eklemi~tim. Numan ne demek istedi~imi hemen anlad~. Türkiye'nin parasal durumunun çok sa~l~kl~~ oldu~unu, bununla birlikte Alman kredisi konusunun görü~ülebilece~ini ifade etti. Berlin ile bir telgraf teatisinden sonra kredi müzakerelerine ba~lama talimat~n~~ ald~k. Görü~meler oldukça çetin geçiyordu. Numan'~n kredi müzakereleri konusunda verdi~i onaya
ra~men, o s~rada Ba~bakan olan Refik Saydam 1938 A~ustos ay~n~n sonunda, bana yabanc~~ yard~m~na gereksinmeleri olmad~~~n~~ ve bo~~yere borçlanmak istemediklerini söyledi. Müzakereler, buna ra~men, özellikle içinde
a~~r toplar~n ve ba~ka askeri malzemelerin bulundu~u silah al~m~n~n hangi
ölçüde Alman kredisi ile kar~~lanabilece~ini tespit etmek için sürüyordu. ~ki
hükümet, ilk müzakerelerin Türkiye'yi temsilen tam yetkili Elçi Esad
Atuner ile Alman taraf~ ndan benim aramda sürdürülmesini kararla~t~rd~.
Bu müzakereler Türk çekincelerine ra~men ilerledi.
Bu arada, Alman Ekonomi Bakan~~Funk, Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunma iste~ini aç~klad~. Bu ziyaretin, yürütmekte oldu~um müzakerelerle ayn~~döneme rastlamas~mn uygun olaca~~n~~ dü~ünerek, ziyaret tarihini buna göre saptamak istedim. Esasen görü~meler sona ermek üzereydi.
Münih Anla~malar~~ (Almanya ile ~ngiltere aras~nda 2. Dünya Sava~~~öncesinde
akdedilen Münih Anla~mas~. Ç.N.) ülke d~~~nda, bu arada Türkiye'de Almanya'n~n prestijini artt~rm~~t~; Funk'a yola koyulma zaman~n~n geldi~ini duyurdum. Funk Ankara'ya Münih Anla~malar~n~n imzas~ndan hemen sonra
geldi. Bir kaç saat içinde kredi müzakerelerinde çözüm bekleyen konulan
sonuçland~rd~k, metni kaleme ald~k ve ziyaretin taçland~r~lmas~~olu~turacak
~ekilde imzaya haz~rlad~k. Bir kaç aya yay~lan görü~me sürecine ra~men
müzakereleri çok gizli tutmu~tuk. Bu anla~man~n sonuçland~~~~Türk hükümetinin anla~man~n imzas~~ için verdi~i davette ö~renilebildi. Genel olarak kendilerini kontrol alt~nda tutabilen ~ngilizler'in bozuk suratlar~~kadar
as~k yüzü hayat~mda görmedim.
Ba~bakan Chamberlain'in Münih ziyareti ve orada yap~lan görü~melerin sonuçlar~~Türkiye'de Hitler'in ve Üçüncü Reich'~ n büyük zaferi olarak
alg~land~. Konuyla ilgili haberler, Türkiye'deki ~ngilizler, Türk Hükümeti
ve Türk Parlamentosundaki ~ngiliz dostu Türkler üzerinde a~a~~lanm~~ l~k
duygular~~ do~mas~ na neden oldu. Almanya'ya özel bir sempati duymayanlar dahil, Türkiye'deki çevreler, Münih'te sa~lanan sonucun sava~~tehlikesini uzakla~t~rd~~~~ve Almanya ile ~ngiltere aras~nda sürekli bir dostlu~un
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kurulmasma yol açt~~~~ünr~idine s~~~nd~lar. Bu Pakt, Türkiye'de ve Avrupa'da bar~~~n geli~mesinin en sa~lam güvencesi olarak görülüyordu.
Dedi~im gibi, Münih'teki ba~ar~~Türkiye'deki durumumuzu güçlendirmi~, ama Nasyonal-Sosyalist hükümetin d~~~politikas~n~n dinamikleri ve
önceden kestirilemeyen niteli~i konusunda ku~ku uyand~rm~~t~. Farkl~~ayr~nt~lar~~çok ince bir ~ekilde algilayabilen Türkler, Almanlar~n diplomatik
mücadeleyi daha büyük ustalikla sürdürdüklerini, ancak dünya kamu oyunun sempatilerinin ~ngilizler'in yan~nda bulundu~unu anlam~~lard~. Büyükelçinin ald~~~~gizli haberlere göre, ~ngilizler Münih'te son kez ödün vermi~lerdi ve Hitler'in ayn~~yöntemlerle yeni ba~ar~lar sa~lama giri~imleri
sava~~tehlikesini güçlendirecekti. Bu dü~üncelerden, Türkiye'nin ç~kanmn
Almanya kart~n~~oynamak, Almanya'n~n bar~~ç~~yollarla Balkan ve Yak~n
Do~u pazarlar~na aç~lmas~na ve böylece Alman dinamizmine yeni bir faaliyet alan~~yaratmas~na yard~m etmek oldu~u sonuçlar~~ç~kar. Genel anlamda
yumu~aman~n sa~lanmas~na yönelik bu istek, Türkiye'nin, Almanya
vas~tasiyle ~talya'y~~Balkanlar'dan ve Yak~n Do~u'dan uzakla~t~rmay~~öngören ulusal ç~karlar~na da taktik aç~dan uygundu. Zira, Almanlar d~~sat~m
konusunda doymasalar ve ekonomik aç~dan emperyalist görünümü yerseler de bu bölgede toprak sa~lama pe~inde ko~muyorlard~. Buna kar~~l~k,
Mussolini'nin ~talya's~~Balkanlar'da ve Anadolu'da toprak elde etme pe~indeydi. Bu tehlikeyi kar~~lamak için Almanya kartma a~~rl~k vermek gerekiyordu; zira Italya'n~n Alman deste~i olmaks~z~n Balkanlar'da ve Do~u Akdeniz'de bir askeri maceraya at~lmaya cesaret edemeyece~i de~erlendirmesi
yap~l~yordu.

Alman-Türk Kredi Anla~mas~~
Alman-Türk Kredi Anla~mas~~müzakereleri sona yakla~t~~~~s~rada siyasal hava genel çizgilerle yukar~da anlat~ld~~~~gibiydi. Sonuçta üzerinde
uyu~ma sa~lanan Anla~ma, 90 milyonu belirli askeri malzemelerin sat~n
al~nmas~nda kullan~lmak üzere, 150 milyon Alt~n Marklik bir Alman kredisinin verilmesini öngörüyordu. O dönemde bu önemli bir miktar& Konuyla ilgili havadis bomba etkisi yapt~. Anla~man~n akdi Ankara'daki diplomatik çevrelerde ve Türkler aras~nda birinci derecede önemli bir geli~me
olarak de~erlendirildi.
Olay dünya bas~n~nda, özellikle Amerikan bas~n~nda da benzer bir
yank~~buldu. Bunun ~a~~lacak bir yan~~yoktu, zira Anla~man~n yap~lmas~,
Münih Anla~malarmdan sonra geli~en ilk önemli olayd~~ve diplomatik kanglaryalar Türkiye'nin tutumunu ihtiyatla ve dikkatle izliyorlar& Sir Percy
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Loraine bize kar~~~son derecede terbiyesizce davrand~~ve Alman ba~ar~s~n~~
kendisine kar~~~yap~lm~~~bir ki~isel hakaret olarak de~erlendirdi~ini saklamad~.
Yeni Türkiye'nin yarat~c~s~~Kemal Atatürk uzun ve sanc~l~~bir hastal~ktan sonra 11 Kas~m 1938 tarihinde (tarih yanh~l~~~~yazara aittir Ç.N.) 57 ya~~nda öldü. Yerine ~smet ~nönü'nün tercih edilmesi pek çok insan üzerinde
bir sürpriz etkisi yapt~; zira Atatürk kendisini bir y~l önce Ba~bakanl~k görevinden alm~~~ve yerine Celal Bayar'~~tayin etmi~ti. Söylendi~ine göre, ~nönü
bir hükümet toplant~s~nda Atatürk'e kar~~~gelmi~~ve özel ya~am~~ konusundaki dü~üncelerini aktarm~~t~ . Bununla birlikte, Atatürk'ün ölmeden önce
yerine Inönü'nün geçmesini istedi~i art~k kesinle~mi~~gibidir. Yeni Cumhurba~kan~n~n, seçildikten sonra Ba~bakan Celal Bayar'~~ görevden almas~~
ve yerine tan~nm~~~bir siyaset adam~~ olan Saraco~lu'nu geçirmi~~olmas~,
Do~u âdetlerine uygun bir davran~~t~ r. Kader, on y~l sonra Celal Bayar'~n
~smet Inönü'yü devirmesini ve yerine Cumhurba~kan~~seçilmesini istedi.
Büyükelçi von Keller, Atatürk ölmeden bir kaç gün önce emekliye ayr~ld~~ ve ben ~~güder olarak atand~m. Daha sonraki aylarda Almanya'n~n
Türkiye'deki durumu sadece ekonomik alanda de~il, siyasal alanda da
aç~kl~k kazand~. Balkanlar'da ve Yak~n Do~u'daki etkimiz hissedilir derecede art~yordu. D~~i~leri Bakan~~ Numan, bana, bir kaç kez, Balkanlar'da ortak
bir tutum tak~nmam~z~~teklif etti. Ba~bakan, yapt~~~m~z bir görü~mede Türkiye'nin ili~kilerimizin her alanda artmas~na verdi~i önemi teyid etti. Almanya'n~ n Balkanlar'daki etkisi o dönemde öylesine büyüktü ki, biraz sab~rla bu bölge siyasal ve ekonomik arka bahçemizin (Hinterlandm~zin) ayr~lmaz bir parças~~ olabilirdi. Orient Ekspres treninde art~ k sadece Almanca
konu~uluyordu; Reichmark herkes tarafindan kullan~l~ yordu. Öte yandan,
Almanlar Yugoslav, Bulgar, Romen turistik kentlerini ziyaret ediyorlar ve
hatta tatillerini geçirmek için Marmara k~y~lar~na bile geliyorlard~.
Türkiye'deki durumumuzun geli~ mesinden yararlanarak bir hava ula~~m~~ anla~mas~~ akdetmemizi önerdim. Önerim kabul gördü ve Nisan
1939'da, gene oldukça zorlu müzakerelerden sonra anla~ ma imzaland~. Bu
Türkiye'nin bir yabanc~~ devlet ile bu alanda imzalad~~~~ilk anla~mayd~~ ve
Lufthansa'ya Türkiye ile hava ula~~m~ nda bir tekel durumu sa~l~yordu. Hat
ba~lang~çta ~stanbul'a kadar geliyordu, ama hatt~ n Ankara'ya, Adana'ya,
hatta ~ran'a ve Hindistan'a kadar uzat~lmas~~ da öngörülmü~tü. Sava~~bu
projenin gerçekle~mesine olanak tan~madlysa da Almanya ile ~stanbul aras~ndaki hava hatt~~tüm sava~~boyunca diplomatik ili~ kiler kesilinceye kadar
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devam etti. Hitler'in ellinci ya~~günü için, Almanya'n~n birinci dünya sava~~ndaki eski dü~manlar~~dahil di~er devletler gibi Türkiye de Berlin'e bir
heyet gönderdi. Genel olarak, Ekim 1938'den Nisan 1939'a kadar uzanan
dönem iki ülke aras~ndaki ili~kilerin en üst noktaya vard~~~~zaman aras~d~r.
Sava~tan bu yana ilk kez Almanya ile Türkiye aras~ nda silah arkada~l~~~ndan yeniden söz edilir olmu~tu.
Almanya'n~n Çekoslovakya'y~~istilas~~ bu durumu birdenbire de~i~tirdi.
Numan ertesi günü bana "Çekler'i yutacak m~s~n~z?" sorusunu sordu. Durumu anlatma çabalar~m~n tümü sonuçsuz kald~ ; zira savunulabilecek gibi
de~ildi. Aç~kças~ , etnik birlik ilkesinden, ya~am alan~~ (Lebensraum) tezine
geçilmi~ti ve bu durum Türkler tarafindan ku~ku ile kar~~lan~yor, anla~~lmaz bulunuyordu. Numan bana: "Ya~am alan~~ nedir? Nerede ba~lar, nerede biter? Sadece Almanlar'~n bir ya~am alan~~ m~~ var; yoksa biz Türkler'in
de ya~am alan~na hakk~~var m~?" diye sordu. Bu son derecede hakl~~sorulara ne vevap verilebilirdi? Almanya'n~n Yak~n Do~u'daki eski siyaseti ve
beklentilerine ili~kin -an~larda kalan- Ba~dat Demiryolu hayaleti, geri
planda bulunan tüm belirsizlikleri ile yeniden ortaya ç~k~yordu. Tam bu
s~ rada Almanya, Romanya ile bir ekonomik anla~ ma imzalad~~ ve bu anla~ma Almanya ad~ na müzakereleri yürüten Wohltat'~n ad~yla "Wohltat Anla~mas~" olarak an~ld~~ (Wohltat Almanca'da "iyilik eylemi" anlam~na gelir. Ç.N.)
Bu sözcükten hareket eden bir ~akac~, ~öyle bir kelime oyunu yapt~: "Ak~l,
glg~nl~~a; (Wohltat) iyilik ise felakete dönü~tü". Söz konusu Anla~ma, o zamana kadar yap~lan ticaret anla~malar~ndan farkl~~ olarak Romanya'n~n
maden kaynaklar~n~n ve ormanlar~n~n Alman ~irketleri taraf~ndan i~letilmesini öngörüyordu. Bu nedenle o anla~ma ba~~ms~zl~klar~ na ve egemenliklerine her zaman dü~ kün olan Türkler tarafindan bir "müstemleke pakt~"
olarak de~erlendirildi. Numan, bana, derhal, ileride Türkiye ile de benzer
modelde anla~ malar yapmak niyetinde olup olmad~~~m~ z~~sordu. Bu konudaki tereddütlerini giderdim, ama ~ üphe sürüyordu. Nasyonal sosyalizme
kar~~~duyulan sevmezlik güçleniyordu. Ama Berlin bu anla~man~n Balkanlar'da ve Yak~n Do~u'da Bohemya'n~n i~gali kadar y~k~c~~etkiler yaratt~~~n~~
anlamak istemedi. Bu konuda yazd~~~ m raporlar beni von Ribbentrop (D~~i~leri Bakan~. Ç.N.) nezdinde sevimli k~lmamaktayd~ . Ritter beni telgraflar~mda daha dikkatli olmam konusunda uyard~.
Nasyonal Sosyalist program~ n özellikle milliyetçilik alan~ndaki bir çok
bölümü Türkiye'de sempati ile kar~~ lanmakla birlikte, ruhlar~n~n derinliklerinde özgürlüklerine çok ba~l~~ olan Türkler tüm diktatörlük sistemlerinden nefret etmekteydiler. Unutmamak gerekir ki, o dönemin devlet adam-
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lar~ndan olan Atatürk, ~smet ~ nönü, Celal Bayar, Rü~ tü Aras ve daha pek
ço~u Sultan Abdülhamit'e kar~~~demokratik ve liberal bayrak alt~ nda mücadele etmi~~ve onu devirmi~~bulunan Jön Türk hareketine kat~lm~~lard~ . Bu
çevreler e~itimlerinin gere~i oldu~u gibi, siyasal inançlar~n~n da icab~~olarak, nasyonal sosyalist diktatörlü~ü de Italyan fa~izmini de Rus bol~evizmini de reddediyorlard~ . Devleti yeniden kurarken ve anayasay~~haz~rlarken, Bat~~modeli demokrasiyi körükörüne aynen almam~~~ve parlamento
kar~~s~ nda yürütme erkine çok güçlü bir rol ay~rm~~~olsa bile, Türkiye gene
de bir demokrasi idi ve s~n~rlar~n~n d~~~nda bir Bat~~demokrasisi olarak mütalaa edilmeye önem veriyordu. Buna, Avrupa'da dengenin Almanya'n~n
gücünün çok artmas~~sonucunda bozulmas~~ ve bu durumun Italya'n~n Akdeniz'deki ve Balkanlar'daki tutumuna yans~mas~~ korkusu ekleniyordu.
Türkiye kendisinin sadece bir Yak~n Do~u ülkesi olmad~~~n~, -Avrupa'daki
topraklar~~Trakya'da 1911-1912 Balkan Sava~~~sonucunda azalm~~~olsa bilegüçlü bir Balkan Devleti olarak, her zamandan beri Avrupa'ya ait bulundu~unu dü~ünüyordu.
Italya'n~n Arnavutluk'u i~gali ve Bunun Türkiye'deki Etkileri
Türkiye'nin ülkeye bar~~~yan~nda, ba~~ms~z ve tarafs~z bir tutum sa~layan yap~c~~ve verimli bu d~~~politikas~~Nisan 1939'da birden tehlikeye dü~tü.
O y~l~n Paskalya yortusu s~ras~ nda Numan bizde ö~le yeme~indeyken acele
ile telefona ça~r~ld~ . Bir kaç dakika sonra yüzü bembeyaz ve ciddi bir ifade
ile beni kö~eye çekti ve Italya'n~ n Arnavutluk limanlar~n~~bombalad~~~n~~ve
~talyan kuvvetlerinin ülkeyi istilaya haz~ rland~klar~n~~ söyledi. Numan bu
zararl~~ harekat~n Türkiye'nin Reich ile ili~ kilerini de olumsuz yönde etkileyece~ini hemen anlam~~t~~ve bana "Aziz dostum, bütün çal~~malar~m~z bo~a
gitti" dedi.
~talya'n~n Arnavutluk'u i~gali, Türkler'in yakla~~k yirmi y~lda güçlükle
olu~turduklar~~güvenlik sistemini temelinden sarsacakt~ . Balkanlar'da ban~m
korunmas~n~n ana ko~ullar~ ndan biri olan, büyük güçlerin Balkanlara
müdahele etmemesi ko~ulu ortadan kald~r~lm~~t~. ~talyanlar'~n, eylemlerinin
bir bast~rma harekat~~ oldu~unu ve Italya'n~n toprak ilhak~~ gibi bir amac~~
bulunmad~~~n~~ ~srarla söylemeleri, kulland~klar~~ askeri kuvvetin çoklu~u
nedeniyle alay konusu ediliyordu. Numan bana, bu ufak ülkede giri~ilecek
bir tenkil harekat~~için iki tabur askerin yeterli olaca~~ n~~belirtti. Daha sonraki
aylarda ~ talya'dan oraya yirmi tümenden fazla asker gönderildi. Güney bat~~
yönündeki yollar stratejik amaçlarla yeniden yap~ld~. Italya'n~n bu bölgeyi
Bo~azlar'a yönelik olarak yapaca~~~yeni harekat giri~imleri için atlama tahtas~~
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olarak kullanmak istedi~i aç~kt~. Kont Ciano'nun ve ~talyan temsilcilerinin
k~~k~rt~c~~tutumlar~~ Türkler'in ku~kular~ m do~ruluyordu. Durumu a~~rla~t~ran bir ba~ka neden Arnavutluk'un bir zamanlar Osmanl~~ ~mparatorlu~u'na
dahil olmu~~bulunmas~~ve oras~n~n Türkiye tarafindan yabanc~~memleket
de~il, karde~~bir ülke ve millet olarak mütalaa edilmesiydi.
Alman diplomatlar~n~n, do~ru da olsa, bu sald~r~ dan habersiz olduklar~~ konusunda Türkler'i inand~ rmalar~~güçtü. Bize inansalar bile bu geli~ melerden ç~karacaklar~~ sonuç, bizim de Türkiye'ye kar~~~hasmane planlar~~
konusunda ~talya'y~~ durdurmaya gücümüzün yetmedi~i veya aram~zdaki
ittifak nedeniyle Mussoloni'nin planlar~n~~veto edemeyece~imiz yolundayd~.
Türk Ba~bakan~~bu konuda bana ~unlar~~söyledi: "Almanya'n~ n BerlinRoma mihveri konusunda içinde bulundu~u güç durumu anlay~~la kar~~lamakla birlikte, ~talya'n~ n Arnavutluk'taki tutumunda, Almanya'n~n ne
yaz~k ki, ~talya lehine ve Türkiye'ye kar~~~tutum tak~nd~~~~sonucunu ç~karmak zorunday~z. Almanya ~ talya'ya 10 verirken, Türkiye'nin notunu 3'te
b~rakm~~t~ r. Mussolini Hükümetinize haber vermediyse, bu bir kez daha
göstermektedir ki ~talya, Almanya'n~n görü~ünü göz önünde tutmak ihtiyac~n~~ duymamaktad~r". Özel konu~malar~m~ zda Türk dostlar~m~z, Avusturya'n~n ilhak~n~~ kabul etmesine te~ekkür etmek amaciyle Hitler'in bu
konuda Mussolini'nin ellerini serbest b~rakt~~~n~~ima ediyorlard~. Alman
bas~n~n~n ~talyan harekat~n~~ olumlu kar~~lamas~~ bu yorumun do~rulu~u
konusunda kan~t gösteriliyordu.
Bat~l~~devletler, Mihver güçlerinin etraflar~n~~sarmaya yönelik politikalarm~ n içine Türkiye'yi de alma projelerinin gerçekle~mesi için önlerine
beklemedikleri kadar büyük bir ~ans ç~kt~~~n~~ derhal anlad~lar. ~ ngiltere,
Prag'~n i~ galinden sonra, Polonya, Romanya ve Yunanistan, Mihver devletleri taraf~ ndan tehdit edildikleri takdirde, bu ülkeler lehine askeri
müdahelede bulunmay~~ taahhüt etmi~ti. Frans~ z Hükümeti de benzer güvenceler sunmu~tu. Ayn~~zamanda, Moskova ile Mihver devletlerinin etraf~ ndaki çemberi tamamlamak için görü~meler yap~l~yordu. Arnavutluk'un
i~ galinden sonra benzer öneriler Türkiye'ye de sunuldu. Ortam Bat~l~~devletlerden yanayd~. Türkiye kuzey bat~~s~n~r~n~~korumak istiyorsa bunu Mihver devletlerinin rakipleri olan güçlerle anla~arak sa~layabilirdi. Türkiye o
güne kadar büyük özenle sürdürdü~ü tarafs~zl~k politikas~n~~ terketme zorunda oldu~unu görüyordu. Ama, ba~ ka bir seçenek bulunmad~~~~da ortadayd~.
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Türkiye'nin, tasarlanan koalisyonun Do~u ve Bat~~ bloklar~~aras~ndaki
ba~lant~y~~sa~layan halka olarak, hem Bat~l~~güçler, hem de Sovyetler Birli~i bak~m~ndan büyük önemi vard~. Birinci Dünya Sava~~~s~ras~nda bu halka
aç~k kalm~~t~~ve an~lan eksiklik, Bat~l~~ülkeler olan ~ngiltere ve Fransa'n~n
Bo~azlar'dan geçerek çökmekte olan Rusya'n~n yard~m~na ko~malar~n~~
engellemi~ti. Türkiye'nin Merkez devletleri yan~nda yer almas~~Gelibolu
felaketinin ya~anmas~~sonucunu vermi~ti ve Çanakkale'den geçme giri~imi
de sonuçsuz kal~nca Rusya imparatorlu~u dü~mü~tü. ~imdi bu aç~~~~kapatmamn daha da önemli oldu~u anla~~liyordu. ~skandinavya ve Kuzey
Denizi'nden geçen yol y~l~n bir çok ay~nda kullan~lam~yor ya da bunun için
büyük güçlüklerin a~~lmas~~ gerekiyordu. Klasik ba~lant~~Bo~azlardan geçmekteydi. Böylece, siyasal, askeri ve teknik nitelikli tüm avantajlar burada
dü~ümleniyordu. Büyük Britanya, Ankara'daki Frans~z Büyükelçisi
Massigli'nin, Poincarenin ö~rencisi ve Almanlar'~n dü~man~~olarak ~ngiliz
giri~imine kat~laca~~n~~ve Hükümetini bu sürecin gereklili~ine ikna edece~ini bilme ~ans~na sahipti. Ad~~geçen, esasen çözülme a~amas~na do~ru
yönelmi~~bulunan Hatay (~skenderun Sanca~~) sorununun Frans~zlar taraf~ndan verilen yeni ödünlerle tam olarak çözümüne ve böylece Türkiye ile
i~birli~ini engelleyen manian~n kalkmas~na yard~mc~~oldu. Aktif ve becerikli
bir Büyükelçi olan Massigli için Hatay sorunu ile ittifak Anla~mas~~önerisini
birlikte sunmak kolay oldu. Geriye Sovyetler Birli~i'ni Ankara'ya do~ru
benzer bir ad~m atmaya ikna etmek kal~yordu. Bir iki direnmeden sonra
Moskova D~~i~leri Bakan Yard~mc~s~~Potemkin'i ~ngiltere, Fransa, Sovyetler
Birli~i ve Türkiye aras~ndaki ortak müzakerelere kat~lmak üzere Ankara'ya
gönderme~e raz~~ oldu.
~ngiliz-Frans~z-Türk Pakt~~
Arnavutluk'un i~galinden hemen sonra ba~layan bu müzakereler büyük bir gizlilik içinde yürütüldü. Ancak, biz geli~melerden günü gününe
bilgi sahibi oluyorduk; zira Türkler'in Londra, Paris ve Moskova ile teati
ettikleri telgraflar Berlin'de de~ifre ediliyordu. Ankara'da bile güvenli bilgiler elde etmek mümkündü. Bizim için çal~~mas~n~~ sa~lad~~~m~z bir Türk
D~~i~leri Bakanl~~~~memuru müzakerelerin önemli belgeleri ile taslaklar'
bize ula~t~r~yordu. Cicero olay~nda oldu~u gibi, Berlin'de bu raporlar~n
gerçek belgeler olup olmad~klar~~konusunda tereddütler vard~; ancak sonradan telgraflarla kar~~la~t~r~l~nca sahici olduklar~~anla~~ld~.
Böylelikle, müzakerelerin ba~~ndan itibaren Türkler'in, ülkenin onuruna ve egemenli~ine ayk~r~~oldu~u gerekçesiyle büyük devletlerin, kendi-
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lerine, Polonya, Romanya ve Yunanistan'a sunduklan gibi bir güvence
vermelerini reddettiklerini biliyoruz. D~~i~leri Bakan~~Numan ile yapt~~~m
ve müzakereler konusunda baz~~ ~eyleri bildi~imi hissettirdi~im bir görü~mede, Türkiye'ye böyle bir garanti verilmesini reddettiklerini kabul etti,
esasen böyle bir güvencenin gerçek bir tehdit kar~~s~ nda bir koruma sa~lamayaca~~n~~ belirtti. Türkler'in ulusal özsayg~s~~ve bu eski büyük devletin
prestiji, tam e~itli~e dayal~~bir anla~ma yap~lmas~n~~gerektiriyordu.
Biz de iyi haz~rlanm~~~bir kar~~~sald~r~~ ile bu müzakerelerin gidi~ini
bozmaya veya mümkün oldu~u takdirde ba~ar~s~zl~~a u~ratmaya çal~~~yorduk. Önemli Türk ~ahsiyetleriyle yapt~~~m~z çok say~da görü~me ile muhataplar~m~ za Alman siyasetinin genel hedeflerini ve özellikle Türkiye ile ilgili
Alman planlar~n~~ anlatma~a ve onlar~~Almanya'n~n, Türkiye'nin toprak
bütünlü~üne ve ba~~ms~zl~~~ na zarar verme niyetinin bulunmad~~~~hususunda ikna etme~e çal~~~yorduk.
Gerekçelerimiz etkili olmakla birlikte, istenen sonuçlan sa~lamad~, zira Berlin, ~srar~ma ra~men, bir ~talya sald~r~s~na kar~~~Büyükelçili~imizin
Türkiye'ye aç~k güvence sunmas~na izin vermedi. Türk devlet adamlar~n~n
sürekli olarak bu konuyu gündeme getirmeleri ve dostluk söylemlerimizin
do~rulu~u ve samimili~i konusundaki Alman tepkilerini ölçmek istemeleri
mant~kl~~ bir davran~~t~. Bunu anlay~~la kar~~lamak gerekiyordu. Ama, ku~ku devam etti. Alman Hükümetinin ve özellikle Ribbentrop'un, Hitler'in
ellinci ya~~günü münasebetiyle Berlin'e giden önemli bir Türk heyetinin
orada bulunmas~ndan yararlanarak siyasal görü~meler yapmamas~~ ile bu
ku~kular artt~.
Siyasal atmosfer her hafta daha a~~rla~ makla birlikte, Nisan 1939'da
bir hava ula~~m anla~mas~~imzaland~~ ve Ekim 1938'de yap~lan kredi anla~mas~~onayland~. Ama, bu arada ~talyanlar, ~ ngiltere-Fransa-Türkiye aras~nda müzakere edilen anla~man~n yap~lmas~n~~önleme~e yönelik Alman çabalar~n~~ bo~a ç~karmak için her~eyi yap~yorlard~. ~talya Türkiye'yi kendisine
olas~~ bir dü~man olarak görüyor ve Türkiye'nin dü~man saflar~na geçmesinin Alman-Türk ili~kilerini bozmas~n~~ve hatta koparmas~n~~ ümid ediyor,
bunun sonunda Türkiye'ye kar~~~bir Alman-~talyan ittifak~~olu~turulmas~n~~
bekliyor, bunun Italya'n~n Bo~azlar ve Anadolu konusundaki planlar~n~n
gerçekle~mesini kolayla~t~raca~~n~~san~yordu.
1939 y~l~~sonunda Herr von Papen Ankara'ya Büyükelçi olarak geldi.
Bana üçlü ~ngiliz-Frans~z-Türk Pakt~~ müzakerelerinin ba~ar~s~zl~~a u~rat~lmas~n~n ümid edilip edilemeyece~ini, böylece bir sava~~halinde Türki-
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ye'nin tarafs~zl~~~n~n sa~lan~p sa~lanamayaca~~n~~ve Almanya ile dostlu~un
korunup korunamayaca~~n~~ sordu.
"Evet, fakat bu uzak bir olas~l~k" yan~t~n~~verdim. Von Papen ilk görü~melerinden itibaren Ba~bakan~~ve Cumhurba~kan~n~, Almanya'n~n dostluk duygular~~konusunda ikna etme~e çal~~t~. Ama o da ~talyan tehditleri
konusuyla ilgili sorulara verdi~i yan~tlarda somut güvenceler sunma olana~~na sahip de~ildi. Sonunda, Papen, daha önce benim de önerdi~im, Türkiye'ye istenilen güvencelerin verilmesi meselesini Berlin ile görü~ece~ini
bildirdi. Ama bu teklif Ribbentrop tarafindan reddedildi.
12 May~s 1939 tarihinde, Türkiye, Fransa ve ~ngiltere aras~nda bir geçici çerçeve anla~ma yap~lmas~~ a~amas~na böylece ula~~ld~. Konuyu bilenlerin ~a~k~nl~kla kar~~lad~klar~~ husus Sovyetler Birli~i'nin anla~may~~imzalamam~~~olmas~yd~. Filhakika Potemkin, Moskova'dan yeni talimat isteyece~i
gibi inand~r~c~~olmayan bir gerekçe ileri sürerek, Ankara'y~~iki hafta önce
terketmi~ti. Bunun gerçek nedeni, Stalin'in Hitler ile bir anla~ma yapmaya
çal~~mas~~ ve ellerini ba~lamak istememesiydi. Ama, ~ngiliz ve Frans~zlar~n
politikas~~ bu uyar~y~~ anlayamad~~ve temsilcileri Moskova'da müzakerelere
devam ettiler.
Geçici Üçlü Pakt, Balkanlar'da veya Akdeniz'de bir sald~r~~ halinde,
Taraflar~n birbirlerine kar~~l~kl~~olarak askeri destek sa~lamalar~n~~öngörüyordu. Pakt'~n imzalanmas~ndan sonra von Papen Berlin'e durum hakk~nda bilgi vermek üzere ça~~r~ld~. Numan (Menemencio~lu), talep etti~im randevuyu 19 May~s günü özel ikametgah~nda verdi. Görü~memize Elçi Esad
Atuner kat~ld~. Bunun özel bir görü~me olmas~~konusunda görü~~birli~ine
vard~k. Numan'a Hükümetimin beni Ankara'ya Alman-Türk ili~kilerini
özellikle ekonomik alanda canland~rmak üzere gönderdi~ini bildirdim ve
Berlin'in Türkiye üzerinde hiç bir siyasi ihtiras~~bulunmad~~~n~~ve Bagdat
Demiryollar~~gibi bir proje pe~inde ko~mad~~m~~ ilave ettim. Almanya bu
konudaki içtenli~ini modern Türkiye'nin kurulmas~ndan beri, yani 15 y~ld~r isbatlanm~~t~. Biz Türkiye ile i~birli~ine verdi~imiz önemi, Türkiye ekonomisinin canlanmas~~ için sa~lad~~~m~z kredilerle, malzeme göndererek,
Türk ihracat~na pazar yaratarak ve ikibine yak~n Alman uzman yollamak
suretiyle kan~tlam~~t~k. Türk tar~m~n~n modernizasyonunun entellektüel
kurmay~~olan Ankara'daki Ziraat Okulu sadece Alman üniversitelerinin
yard~m~yla kurulmu~, faaliyet göstermi~, böylece milyonlarca Türk çiftçisinin hayat düzeyi yükseltilmi~ti. Amac~m~z~n Güney Balkanlar'da ve Yak~n
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Do~u'da bar~~~n güvencesi olarak güçlü ve bunun sonucu olarak ba~~ms~z
bir Türkiye yaratmak oldu~u aç~kt~.
Numan, benimle ayn~~ samimiyetle konu~aca~-~n~~söyledi. NasyonalSosyalist hareket pek çok alanda anla~~lamaz olmakla birlikte, Türk politikas~~ her zaman Versailles Anla~mas~n~~k~nam~~~ve özellikle 1933'ten bu yana
Almanya'n~n yeniden ayaklar~~üzerine kalkmas~n~~selamlam~~t~. Bu nedenle
Alman askeri egemenli~inin yeniden kurulmas~, Saar topraklar~n~n Almanya'ya ba~lanmas~, Ren bölgesinin yeniden i~gali, Avusturya'n~n - hatta baz~~
çekincelerle de olsa- Südet topraklar~n~n ilhak~~ anlay~~la kar~~lanm~~~ve
do~ru bulunmu~tu. Alman revizyonizminin etnik temeli Türkiye'ye Almanya'n~n geni~leme arzusunun s~n~rlar~n~~ göstermi~~ve kontrolsuz bir
geni~lemenin do~uraca~~~korkular~~frenlemi~ti. Ama, etnik esas~n bir kenara b~rak~larak, Nisan 1939'da Çekoslovakya'n~n i~gali ve Romanya ile yap~lan ekonomik anla~mada pratik uygulamas~n~~bulan, belirsiz ve son derecede kayg~~verici bir "ya~am alan~" (Lebensraum) kavram~n~n ortaya at~lmas~~ o
zamana kadar Alman d~~~politikas~na kar~~~duyulan olumlu duygular~~sarsm~~t~. Ama, Türkiye için önemli olan ~talya idi. Türkiye on y~llard~r kendini
Italyan tehdidi alt~nda hissetmekteydi.
Almanya'n~n politikas~~ konusundaki endi~eleri ortadan kald~rmaya
çaba harc~yordum. Tabiatiyle, Türkiye'nin Almanya ile sava~a girmek istemedi~ine kani idik; ama üçlü Pakt yap~ld~~~~ ~ekilde uygulamaya konursa,
Türkiye, kendine ra~men, Almanya'ya kar~~~bir sava~a sürüklenebilecekti.
Bu nedenle an~lan anla~madaki sava~~nedeni (casus belli) ~art~= uygulanmas~n~n aç~k bir ~ekilde s~n~rland~r~lmas~na gereksinme oldu~unu dü~ünüyorduk. Anla~man~ n önüne geçemesek bile, hiç olmazsa uygulanmas~n~n
Do~u Akdeniz'e hasredilmesini ve Balkanlar'~n Pakt d~~~nda b~rak~lmas~n~~
tavsiye ediyorduk. Ayr~ca, Almanya ile bir sald~rmazl~k pakt~~ yap~lmas~n~~
teklif ettim. Böylece Türkiye'nin büyük devletler ile ili~ kisinde mevcut olan
ve Üçlü Pakt ile bozulmu~~bulunan denge yeniden kurulabilir ve Alman
endi~eleri ortadan kald~r~labilirdi.
Bundan yakla~~k iki y~l sonra 18 Haziran 1941 tarihinde Ankara'da bir
Alman-Türk Dostluk Pakt~~imzaland~; bu pakt esas itibariyle, Akit Taraflar~n birbirlerine sald~rmaktan vazgeçmeleri esas~na dayan~yordu. Bu sonuca
ula~abilmek için, iki y~l, sürekli ve var~lacak amac~n bilincinde olarak yap~lan ciddi bir çal~~ma gerekti.
Papen, Berlin'den her olana~~~zorlayarak üçlü anla~man~n nihai olarak imzas~n~~önlemek veya mümkün oldu~u kadar geciktirmek ve en az~n-
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dan anla~man~n sadece Do~u Akdenizde uygulanmas~n~~ sa~lamak talimat~~
ile dönmü~tü. Berlin, anla~man~n Balkanlar için geçerli olmas~ndan vazgeçilmesini istemekte, ayn~~ zamanda Türk taraf~n~n tak~naca~~~tutumun iki
ülke aras~ndaki ekonomik ili~kiler üzerinde ciddi etkileri olaca~~n~~belirtmekteydi. Büyükelçili~in uyar~lar~na ra~men, Ekim 1938 tarihli Kredi Anla~mas~~ Reichtag'a sunulmad~; Türkiye bu anla~may~~ onaylam~~, Almanya
ise onaylamay~~ ertelemi~ti. Türkiye'nin Ekonomi Bakan~n~~Berlin'e gönderme teklifi Ribbentrop tarafindan kabaca reddedilmi~ti. Alman D~~i~leri
Bakanl~~~n~n, kamm~zca son derecede verimsiz olan bu politikas~n~~ de~i~tirme~e bo~una gayret ediyorduk. Türkler'i ve onlar~n hastal~k derecesine
varan ku~kuculu~unu bilen herkes, Türkler'in tehdit ve mukabele bilmisil
politikam~za ancak durumlar~n~~daha da kat~la~t~rarak yan~t vereceklerine
inanm~~t~. Ekonomik yapt~r~mlar konusunu ele almak ve yürürlük süresi
dolacak olan ve yenilenmesi A~ustos 1939 için öngörülen Denkle~tirme
Anla~mas~~çerçevesinde Türkler'e sunulacak bir asgari program konusunu
incelemek için toplant~lar yap~lmaktayd~. ~zinde bulundu~um bir s~rada
Alman kar~~~teklifleri konusundaki görü~ümü bildirmek üzere Berlin'e
ça~~r~ld~m. Son toplant~da Ribbentrop'un temsilcisini çok rahats~z eden,
ama toplant~ya kat~lan di~er kimselerin muzipce keyif almalar~n~~sa~layacak
bir ~ekilde, D~~i~leri Bakan~n~n ifadelerinin hepsine, bir kaç önemli nokta
d~~~nda kat~ld~~~m~~beyan ettim. Bu sözlerim tabiatiyle derhal Ribbentrop'a
nakledildi ve önce gözden dü~mem, nihayet bana kar~~~dü~manca hareket
etmesi sonucunu verdi. Berlin'de Weizsaeker, Ritter, Wiehl Funk,
Reichbank Müdürü Punk ve daha pek çok önemli ~ahsiyet ile yapt~~~m
görü~melerde Alman kar~~~önerilerini yumu~atma~a çal~~t~m. Bütün ilgililer bana hak verdiler, ama görü~lerini Ribbentrop'a kabul ettiremediler.
Ayr~ca, ba~ta Keitel olmak üzere askerler devreye girdiler ve Türkiye'ye
a~~r sava~~malzemesi verilmesine kar~~~ç~kt~lar. Hitler soruna gerçekçi bir
biçimde bakmakla birlikte, Ribbentrop kendi görü~ünü ona kabul ettirmeyi
ba~ard~. Nihayet, benimle yapt~~~~ve emir verme üslubu ile gerçekle~en bir
görü~mede, Türkiye'nin Almanya'dan ileride bize kar~~~kullanmak üzere
silah istemesinin ahlâka ayk~r~~ oldu~unu söyledi. Verimsiz ve tatminkar
olmayan görü~melerden sonra, Weizaecker, Funk ve Woermann vas~tasiyle
ko~ullar~n yumu~at~lmas~m sa~lamaya çal~~t~m. Onlara alayc~~bir ~ekilde "
Programda bir eksiklik var. O da Türkiye'nin taleplerimizi kabul ettikten
sonra ~ngiltere ve Fransa ile ili~kilerini kesmesi ve alt~nlar~n~n bulundu~u
kasay~~da bize teslim etmesi" dedim.
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Türkiye'nin tepkisi tam bekledi~im gibi oldu. Alman isteklerini dikkatlice ve üstleri kapali bir biçimde sunmama ve hatta baz~lar~n~~ sorumlulu~u üstüme alarak geçi~tirmeme ra~men, bu istekler sert bir ~ekilde reddedildi ve Alman-Türk Denkle~tirme Anla~mas~~ yenilenmedi. Türkler bak~m~ndan, Almanya gibi, yap~lan anla~malara vefa göstermesini o zamana
kadar övgü ile kar~~lad~klar~~ bir ülkenin, ~imdi aç~kça kabul edilmi~~ve ka~~da yaz~lm~~~yüklenimlerle kendini ba~l~~ hissetmedi~ini belirtmesi kabul .
edilemezdi.
Türk Hükümeti ~ngiltere ve Fransa ile müzakereleri sonuçland~rmadan önce, Saraco~lu'nun Moskova'ya yapaca~~~bir ziyaret ile Rus tutumunu
aç~kl~~a kavu~turmak istedi. Türk-Rus ili~kilerinin bu Paktm yap~lmas~~ sonucunda bozulmayaca~~n~n güvencesi al~nmak isteniyordu. Potemkin'in
müzakereleri terketmesi Türkleri biraz kayg~land~rm~~t~. Saraco~lu, mümkün oldu~u takdirde, uygulanan yöntem hakk~nda Ruslar'~n onay~n~~almak
istiyordu. Ama Moskova'da kar~~lan~~~ ~ekli bile bu amaca var~lmas~n~n
mümkün olmayaca~~n~~göstermi~ti. Bir hafta boyunca bekleme odas~nda
bekletildi. Kendisine metroyu gösterdiler, tar~m fuar~na götürdüler, ona
bir opera bileti bile verdiler, ama yöneticilerle, özellikle Stalin ile görü~emiyordu. Sonunda bu görü~me sa~lan~nca, Stalin, Saraco~lu'nun önüne a~~r
ko~ullar koydu. Bo~azlar Anla~mas~n~n Rusya lehine de~i~tirilmesini istiyordu; Çanakkale'de bir destek üssü talep etmekteydi; Türkiye'nin do~usunda Kars ve Ardahan'~n kendilerine verilmesini istemekteydi; ayr~ca
Türk d~~~politikas~~Sovyetler Birli~i'ni aç~kça desteklemeliydi. Ayn~~ tarihte
Alman-Sovyet Sald~rmazl~k Pakt~n~~ akdetmek için Moskova'da bulunan
Ribbentrop ta Saraco~lu ile görü~meyi kabul etmeyince, Türkler Rus ko~ullar~n~n onun onay~~al~narak ileri sürüldü~ü sonucunu ç~kard~lar. Numan,
Ribbentrop'un, daha önce Alman-~talyan Çelik Mihver Pakt~~ kar~~l~~~nda
yapt~~~~gibi, 23 A~ustos Alman-Sovyet Anla~mas~~ kar~~l~~~nda Türkiye'yi
Moskova'ya satt~~~~yolundaki görü~ünü aç~klad~. Bu varsay~m~n yanl~~~oldu~u daha sonra anla~~ld~. Ama Berlin bu korkular~~ silmek için bir ~ey
yapmad~.
Türkiye Tarafs~z Kalacak Mi?
~kinci Dünya Sava~~n~n ba~lamas~~ile, Türkiye'nin sava~~d~~~nda kal~p
kalmayaca~~n~~ veya üçlü Pakt gere~ince ~ngiltere ve Fransa'n~n yan~nda
sava~a kat~l~p kat~lmayaca~~n~~bilmemiz gerekiyordu. Ankara ve Berlin'deki
diplomatik çevreler tümüyle kar~~t görü~ler ileri sürülüyorlard~. Ço~unluk,
Türkiye'nin tarafs~zl~~~n~~ korumas~n~n adeta olanaks~z oldu~unu dü~ünü-
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yordu. Berlin de kötümserdi. E~ime telgraf çekerek, henüz iki ya~~na gelmemi~~olan o~lumla birlikte yan~ma gelmesini istedi~imde, Alman D~~i~leri
Bakanl~~~~kendisine bu seyahate ç~kmamas~~yolunda telkinde bulundu.
Macar Elçisi beni Türkler'in Eylül ay~nda sava~a girecekleri konusunda
iknaya çal~~t~. Buna ra~men, bir kaç gün sonra Türk Ba~bakan~, Parlamentoda Türkiye'nin sava~~d~~~nda kalaca~~n~~ ve kendisini sava~mayan taraf
olarak gördü~ünü beyan etti. Bununla birlikte, Ankara'da, Türkiye'nin
sempatisinin Bat~l~~ güçlerin yan~nda oldu~u aç~kça söyleniyordu. Ama bu
Türk halk~n~n ço~unlu~unun görü~ü de~ildi. Türk köylüsü ve Türk askeri
Almanya'n~n lehindeydi ve bu durum sava~~n sonuna kadar de~i~medi.
1939-1940 k~~~nda Ankara'daki duruma göre, bir yanda üçlü Anla~ma
ile ba~l~~ olan Fransa, ~ngiltere ve Türkiye, Almanya, Rusya ve biraz daha
mesafeli olarak Italya'ya kar~~~cephe olu~turuyorlard~. Polonya'ya kar~~~
giri~ilen Y~ld~r~m Harekat~~Ankara'daki resmi çevreleri ve Türk kamuoyunu etkilemi~ti. Almanya ile Rusya aras~ndaki Anla~ma ve ufukta gözüken
Polonya'n~n payla~~lmas~~projesi sürekli olarak artan ku~kulara neden oluyordu. Ankara'daki Frans~z Büyükelçisi Massigli bu durumdan yararland~.
Derinli~i bulunan irdelemesinin temeli ~u dü~ünceydi: "Fransa ikinci bir
cephe aç~lmas~~suretiyle rahatlat~lma ihtiyac~n~~duymaktad~r; bu nedenle
Yak~n Do~u'da bulunan General Weygand'~n komutas~ndaki Frans~z ordusunun deste~i ile ve Türkiye'nin, Yunanistan'~n ve olanak varsa Yugoslavya'n~n ve Romanya'n~n yard~miyle Balkanlar'da ikinci bir cephe aglmal~~ve
önemli miktarda Alman kuvvetinin oraya ba~lanmas~~sa~lanmal~d~r. Türk
ordusu kilit rolü oynayacakt~; bu harekat belirli bir anda Bakü'deki petrol
rezervlerine yap~lacak bir hava sald~r~s~~ile ba~lat~lacakt~." Plan tamamen
ütopik de~ildi, ama, ancak Türkiye'nin aktif kat~l~m~~ile gerçekle~tirilebilirdi. Türkler tereddüt ediyorlard~. Massigli ~srar ediyor ve yava~~yava~~sab~rs~zlamyordu. ~sviçre Elçisine, "Türkler kat~, ama sonunda onlar~~ikna edece~im" dedi. ~ngiltere Büyükelçisi, Frans~z meslekta~~n~n çabalar~n~~büyük
bir co~ku göstermeden destekliyordu. Massigli, Türkler üzerindeki bask~s~n~~ artt~rarak, onlar~n ku~kularm~~ uyand~rma yönünde büyük bir psikolojik
hata yapt~.
Bizim kar~~~sald~r~m~z yava~~yava~~etkili olma~a ba~lad~. Türkler'i, tarafs~zl~klar~ndan Bat~l~lar lehine vazgeçmenin, onlar~~sadece ~talya'ya de~il,
ama Almanya ile ve muhtemelen Sovyetler Birli~i ile bir sava~~tehlikesi ile
kar~~~kar~~ya b~rakabilece~i ve böylece büyük kay~plara u~ramalar~~sonucunu verece~i hususunda ikna etmek gerekiyordu. Bu nedenle 1939-1940
k~~~nda hem görev konusunda, hem de sosyete ili~kilerinde Ruslar ile yak~n
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temas içinde bulundu~umuz izlenimini verme~e çal~~t~k. Bu konuda ba~ar~~
sa~lad~k. Rusça bilgim bu konuda bana çok yararh oldu. Rus Büyükelçisi,
Rusça d~~~nda sadece Türkçe bildi~i için, benimle ana dilinde konu~maktan
memnun oluyor ve diplomatik davetlerde hemen yamma geliyordu. Bu
benim çok i~ime yaramaktayd~. Bu arada, biz Massigli'nin çabalanm bildi~imizi hissettiriyor ve Türk dostlanm~za böylesine tehlikeli bir maceraya
at~lmamalar~n~~tavsiye ediyorduk. Türkler üçlü paktm, kendilerini Sovyetler Birli~i ile bir sava~a girme riskinin bulunmas~~halinde ittifak~n vecibelerinden kurtaran protokolüne yollama yaparak Massigli'nin önerisi hakk~nda kesin bir tav~r almaktan ustal~kla slyr~ld~lar. Böylece, ~kinci Dünya Sava~~~s~ras~nda kar~~la~~lan ilk Alman-Türk ili~kileri krizi atlat~lm~~~oldu.
~imdi herkes, sab~rs~zl~kla 1940 ilkbahardaki geli~melerin bat~~cephesine neler getirece~ini beklemekteydi. Büyükelçili~imizin, ~sveç Kral~~ve
Hollanda Elçisi yoluyla bat~daki kanl~~harekat ba~lamadan, bir uzla~maya
var~lmas~n~~ sa~layacak diplomatik giri~im çabalar~, Hitler'in ve
Ribbentrop'un direnci ve ~ngiltere'nin duraksamas~~ nedeniyle ba~ar~~kazanamad~. Norveç'e kar~~~giri~ilen harekat herkesi ~a~~rtt~, ama Türkleri duyars~z b~rakt~. Ald~~~m talimat gere~ince Türk hükümetinin tepkilerini
ö~renmek amaciyle D~~i~leri Bakan~~Numan'~~ziyaret ettim; ac~~alayl~~bir
ifade ile " Allah insanlar~~ cezaland~rmaya karar verdiyse, bunu güneyde
yapaca~~na kuzeyde yapmas~~daha iyi" dedi. Yap~lan harekat~n gözüpekli~i
hayret ve be~eni duygular~~ do~urdu; rakiplerimizin tepkisindeki yava~l~k,
Bat~n~n askeri olanaklar~~konusunda ilk ku~kular~n ortaya ç~kmas~na neden
oldu. Fransa'daki y~ld~r~m harekat~n~n ba~ar~s~~bu izlenimi güçlendirdi.
Ruslar beklenmeyen bir tepki gösterdiler. Polonya'daki zaferden memnun
olmu~lard~. Ama ~imdi yüzleri as~lm~~t~. Bat~daki harekat~n böyle bir geli~me göstermesini beklemiyorlard~. ~talyanlar artan bir biçimde cesaretlendiler ve Fransa'ya kar~~~sava~~~onlar kazanm~~ças~na Türkler'e yukardan bak~yorlard~. Bizi Türkler'e kar~~~bir harekata sokma gayreti içindeydiler. halyan Büyükelçisi Peppo bana sürekli olarak " Türkler Fransa ve ~talya ile
yapt~klar~~ittifak~n bedelini ödemeliler" diyordu.
~talya'n~n bu haftalarda belirme~e ba~layan sava~a girmesi olas~l~~~~
Alman-Türk ili~kilerinde yeni ve kesin bir krize yol açt~. Italya'n~n sava~a
kat~lmas~~ile, hiç ku~kusuz, ittifak~n klasik kurallar~~ i~leyecek, bu da üçlü
Pakt gere~ince Türkiye'nin silahl~~deste~ini gerektirecekti. Bu ku~kusuz
bizim yarar~m~za de~ildi. Türkler gizli bir suskunluk içindeydiler. Sordu~um bir soruya Numan (Menemencio~lu) "Anla~malardan do~an vecibelerimize sad~k kalaca~~z" yan~t~n~~ verdi. Bu arada Ruslar'~n tutumu 1939
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sonbahar~ndaki kadar aç~k de~ildi. Belki Moskova'n~n ç~karlar~~Türkiye'nin
sava~a girme~inden yanayd~. Ç~karlar yuma~~ndaki bu de~i~iklik nedeniyle,
Üçlü Pakta ekli protokole yap~lan gönderme etkisini yitirmi~ti. Ankara,
Italya'ya sava~~ilan ederse, Türkiye, Almanya ile diplomatik ili~kilerini keserse, Anadolu'da yak~t deposu vb. amaçlarla müttefiklere destek noktalar~~
tahsis eylerse nas~l bir tepki gösterece~-imizi ö~renmek istiyordu. Berlin'in
yan~t~~ hiç bir yoruma yer b~rakmayacak derecede kesindi. Weizsaeker
Türkler'e, böyle ince ay~rt~lara (niianslara) hiç bir anlay~~~göstermeyece~imizi söylememiz talimat~n~~verdi. Anadolu'da destek noktalar~~tahsis olunmas~, hiç ku~kusuz dü~man gemilere kar~~~hava sald~r~lar~~yap~lmas~na ve
sonuçta Türk topraklar~na da havadan sald~r~lmas~~sonucunu do~uracak,
böylece taraflar er veya geç sava~a sürüklenecekti. Ama, Türkler'i kesin
niyederini belli etme~e nas~l zorlayacakt~k? Yürütülmekte bulunan ekonomik müzakerelerin h~zland~r~lmas~n~~önerdim. Ankara Almanya ile böylesine önemli bir ticaret anla~mas~~yapma~a raz~~oluyorsa, bu Türkler'in sava~a
girme~e niyetleri bulunmad~~~n~n bir i~areti say~l~rd~. Kayna~~n~~Berlin'den
alan güçlü bir dirençten sonra bu plan kabul edildi. Türk Ticaret Bakan~~
ile görü~melere yeniden ba~lad~m. Böylece, Türkler hiç bir neden göstermeden Anla~may~~ reddetme veya imzalama seçenekleri ile kar~~~kar~~ya
b~rak~ld~lar. Ankara'daki kordiplomatik çevreler, bu diplomatik valsi ilgi ile
izlemekteydi. Bas~ndaki haberlere göre ~talya'mn sava~a girmesi gün meselesiydi. Bir ö~lenden sonra, Ticaret Bakan~~bana Anla~may~~imzaya haz~r
oldu~unu, ama siyasi durum nedeniyle Cumhurba~kan~n~n onay~n~~almak
ihtiyac~n~~duydu~unu söyledi. Büyükelçilikte sabah~n birine kadar bekledik.
Nihayet, D~~i~leri Bakanl~~~n~n Ticaret Anla~malar~~Bölümünün müdürü
geldi ve Cumhurba~kan~~Inönü'nün onay verdi~ini bildirdi. Bu haber Bat~l~~devletleri derin bir dü~~k~r~kl~~~na u~ratt~~ve geli~menin anlam~n~~derhal
kavrayan Massigli'nin bir öfke krizi geçirmesine yol açt~. ~talyanlar'~n tepkisi de ola~anüstü denilebilecek ölçüde oldu. ~talyan Büyükelçili~indeki
Ciano taraftarlar~~üzüldüler, zira bunlar Alman askerlerinin Anadolu'yu
~talya için istila etmesinden memnuniyet duyacaklard~. ~talya iki gün sonra
sava~a girdi. Türkler tarafs~z kald~lar. ~talya Büyükelçisi Peppo gö~sünü
~i~iriyor, al~nan sonucun kendi politikas~n~n sonucu oldu~unu belirtiyor:
"Yumruk atmakta tereddüt etmeyece~-imizi göstermemiz yeterli oldu" diyordu. Türkiye'nin sava~a girmemesi için harcad~~~m onca çabadan sonra
kendisini yerine oturtma hakk~na sahip oldu~umu dü~ündüm; sesimi yükselterek: "Türkiye'nin sava~a girmemi§ bulunmas~, Alman diplomasisinin
ihtiyatl~~ve sürekli gayretlerinin ve A~ustos 1939 Alman-Rus Anla~mas~n~n
dolayl~~sonucudur; bunun yüksek bedelini de ~talya de~il, Almanya öde-
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mi~tir" dedim. Türkiye'de Italya'ya kar~~~duyulan nefret art~yordu. Ribbentrop, bu durumdan yararlanarak Saraco~lu'nu dü~ürebilece~ini sand~.
Almanya'n~n Paris'i i~gali s~ras~nda Frans~z D~~i~leri Bakanl~~~nda ele geçirilen ve 1939-1940 k~~~nda Türk Bakan ile Massigli'nin yapt~~~~görü~melerle
ilgili raporlar~~ yay~mlad~. Alman bas~m bu i~arete uydu ve Saraco~lu'nun
ayr~lmas~n~~ talep etti. Bu aptalca ve davran~~~inceli~-inden yoksun giri~imi
önleme çabalar~m~z bo~a gitti. Bütün bu geli~meler Saraco~lu'nun ~nönü
taraf~ndan görevde tutulmas~~ile sonuçland~. Bu, Ribbentrop'un sald~r~lar~na kar~~~gösterilen bir tepkiydi.
~talya, Balkanlar'daki planlar~n~n heveslerini gerçekle~tirme zaman~n~n geldi~ini dü~ündü. Yunanistan'a sald~r~~ i~aretleri ufukta gözükme~e
ba~lam~~t~. Bu sald~r~~ Ekim 1940'ta ba~lad~~~~zaman, Alman-Türk ili~kilerinde sava~~n ba~lang~c~ndan itibaren ya~anan üçüncü kritik duruma gelindi. Türkler, Üçlü Pakt'ta kay~tl~~ üstenimlerinden ayr~~olarak, eski Balkan
Antant~n~n devam~~ olan Türk-Yunan Anla~mas~~ ile özel yükümlülükler
üstenmi~lerdi. Bu kez ~ngiltere ve Fransa, Yunan Büyükelçisinin ve Yugoslav Elçisinin de kat~lmas~~ile Türkiye'nin ~imdi olu~mu~~bulunan Balkan
cephesine i~tirakini sa~lamak için hararetle çal~~~yorlard~. Türk parlamentosunun ve kamu oyunun görü~ü bu çabalar~n da ilerisindeydi. Bas~n, hiç
bir ku~kuya yer vermeyecek ~ekilde, kahraman Yunan ulusunun zafere
ula~mas~n~~ve bu güç mücadelede Yunanistan'a yard~m edilmesini istiyordu. 1 Kas~m 1940 tarihinde, Parlamentonun aç~l~~~nda konu~an Cumhurba~kan~, Türk hükümetinin ~talya'ya kar~~~sava~a girmeyi ciddi olarak dü~ündü~ünü söyledi. Numan, ~talyanlar'~n, Türkiye-Yunanistan aras~ndaki
Meriç Nehri s~n~r~na varmalar~~halinde Türkiye'nin sava~a girece~ini bana
söyledi; ama bu k~sa zamanda gerçekle~emeyecekti: "Göreceksiniz, Yunanl~lar sadece kendilerini ba~ar~~ ile savunmakla kalmayacaklar, üstelik halyanlar'~~ ma~lup edecekler" dedi. Geli~meler ona hak verecekti. Harekat~n
girdi~i mecra ve bizim diplomatik giri~imlerimiz Alman-Türk ili~kilerindeki
bu ciddi krizin de atlat~lmas~~sonucunu verdi.
Alman-Türk Dostluk Pakt~~
~ talya'n~n Yunanistan'a sald~r~s~~Türkiye'yi sava~~n e~i~ine getirmi~ti
ve bu tehlike ~talya'n~n askeri ba~ar~s~zl~~~~sayesinde önlenebildi. ~talya'n~n
Türkiye ve Balkanlar'a yönelik planlar~~ nedeniyle, Türkiye'ye kar~~~bir
sava~a sürüklenmekten kurtulmak istiyorsak, Türkiye ile ilgili siyasetimizi,
~talya siyasetimizden ay~rmam~z gerekmekteydi. Bu nedenle 1940 Kas~m
ay~nda von Papen'e Türkiye ile bir dostluk ve sald~rmazl~k pakt~n~~müzake-
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re etmemizi önerdim. Durum müsaitti. Fransa u~rad~~~~felaketten sonra
bilfiil sava~~d~~~~kalm~~t~; Avrupa'da kar~~m~zda sadece ~ngiltere vard~. Fransa'n~n dü~mesinden sonra Üçlü Pakt, bir de~i~iklik yapma~a gerek bile
kalmadan füliyatta bir ~ngiliz-Türk Pakt~~haline dönü~mü~tü. Askeri durum
nedeniyle, Ankara'n~n, Italya'n~n Arnavutluk'u May~s 1939'da i~galinden
sonra uzakla~t~~~, büyük devletler aras~nda tarafs~zl~k politikas~na dönmesi
ç~karlar~n~n gere~i idi. ~talya'n~n Yunanistan'da u~rad~~~~yenilgi, Türk
ordusunu, bir ~talyan sald~r~s~ndan ancak Almanya kat~ld~~~~takdirde çekinmesi gerekti~ine ikna etmi~ti. Türk diplomasisinin gayretleri böyle bir
olas~l~~~~önleme~e ve Türkiye kar~~s~nda Alman-~talyan dayan~~mas~n~~zay~flatmaya yönelik olmal~yd~.
Bununla birlikte Reich, i~in ba~~nda, Türkiye ile (Almanya aras~nda)
dostluk ve sald~rmazl~k pakt~~önerimize özel bir ilgi duymad~; Türkiye'ye,
Sovyetler Birli~i'ne kar~~~ittifak önerilmesi gibi, hem psikolojik, hem de
siyasal bak~mdan ba~ar~~~ans~~hiç bulunmayan bir kar~~~teklif yapt~lar. Kesin
bir red cevab~~al~naca~~~belli olan böyle bir önerinin Türkiye'ye, gayri resmi
olarak bile sunulamayaca~~~aç~kt~. Nihayet, Ribbentrop'un adeta kerhen
verdi~i, yaz~l~~metin bile sunmadan Türkler'le görü~me yap~lmas~~talimat~n~~
ald~k. Türkler'in gösterdi~i tepki Büyükelçilik ile Alman D~~i~leri Bakanl~~~~
aras~nda ~iddetli bir telgraf teatisine neden oldu ve bu yaz~~madan
Ribbentrop'un bir Alman-Türk sald~rmazl~k pakt~~konusuna istemeyerek
raz~~oldu~u ortaya ç~kt~. Sonunda, seçenekler halinde Berlin'e baz~~taslaklar
sunmam~za izin verildi.
Bu arada, ~ubat-Mart 1941'de Almanya Balkanlar'~~istilaya ba~lam~~t~.
~talyan'~n Yunanistan'da u~rad~~~~feci yenilgi, Balkanlar'da bir dü~man
cephesi olu~mas~n~n önlenmesini gerektiriyordu. Alman tümenlerinin Romanya'ya, daha sonra da Bulgaristan'a girdikleri haberleri Ankara'da gittikçe artan bir sinirlilik havas~~do~mas~na neden oldu. Müttefiklerin fis~lt~~
propagandas~, Süvey~'e giden yolda ~imdi Türkiye'nin ve Yak~n Do~u'nun
istilas~n~n haz~rland~~~~temas~n~~ i~liyordu. Baz~~Alman askerlerinin yanlar~nda bulundu~u anla~~lan Almanca-Türkçe sözlükler de~erlendirmelerinde genelde ak~lc~~ve ölçülü olan Türkler'in endi~esini artur~yordu. Bu nedenle Türkler'e Almanya'n~n niyetlerini acilen anlatmak ve olas~~bir istila
plan~mna kar~~~gelmek ç~kar~m~z~n gere~iydi. Büyükelçilikteki askeri ata~elerin elinde bir talimat yoktu. Bilgi istemek için çektikleri çok say~da telgraf
cevaps~z kalm~~t~. Bu arada ~ngiltere D~~i~leri Bakan~~Eden'in Türkiye'yi
ziyaret edece~i aç~kland~; bu firsattan yararlanarak Türkler'i bir sald~r~ya
ikna etmeyi ve onlar~n yard~m~yla Balkanlar'da bir ~ngiliz-Yunan-Türk
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cephesi olu~turmamn yararh olaca~~n~~dü~ünüyordu. Bu nedenle bizim
diplomatik amac~m~z Türkler'e hiçbir sald~r~~niyetimizin bulunmad~~~~hakk~nda ikircimli olmayan güvenceler vermek, ayn~~zamanda Bulgarlar'~~
Türkler ile baz~~gerginlikler ya~anan ili~kilerini yumu~atma~a ve normalle~tirme~e ikna ederek, bu yönden gelebilecek endi~eleri ortadan kald~rmak
olmal~yd~. Böylece, Büyükelçili~in telkini üzerine Hitler ile ~nönü aras~nda
gerçekle~en mektup teatisine gelindi. Bu konudaki öneri ba~lang~çta
Ribbentrop taraf~ndan gene so~uk kar~~lanm~~~ve savsaklanm~~t~, ama Hitler bu kez bizzat müdahele etmi~~ve olumlu karar ahnm~~t~. Bu mektubun'
~smet Inönü'ye verilmesi ve kendisinin dostane bir ~ekilde cevaplamas~~ile
Türk endi~elerinin büyük bölümü ortadan kalkm~~~oldu. Hitler, Almanya'n~n Türkiye'ye kar~~~sadece dostane duygular besledi~ini belirtiyor ve
Bulgaristan'daki Alman kuvvetlerinin Türk sm~nna elli kilometrelik bir
mesafeyi i~gal etmeme talimat~n~~ald~klann~~söylüyordu.
Alman-Türk ili~kilerinde bu haftalarda gerginlik bizim giri~imimiz ile
belirgin bir ~ekilde azalm~~t~. Daha sakin olan bu atmosferde dostluk pakt~~
görü~melerinin ba~ar~~ ~ans~~yüksek olacakt~. Bu arada, Türkiye'de, Alman
ordulanmn Rusya'ya sald~raca~~~yolundaki haberler artm~~t~. Yunanistan
ve Yugoslavya'da yürütülen askeri hareket y~ld~r~m gibi geli~mi~~ve hayret
edilecek derecede az kay~pla sonuçlanm~~t~. Bu harekat askeri meselelere
ilgi duyan ve o konularda bilgili olan Türk çevrelerini de etkilemi~ti. Ama,
özellikle etkin Türk çevreleri, Almanya'n~n Balkanlar'da ve Yak~n Do~~~'da
giri~ti~i istila harekat~n~n güney do~uya do~ru yönelecek bir harekat~n
haz~rl~~~~de~il de Sovyetler Birli~ine yönelik oldu~u hususunda güven
duymak istiyorlard~. Bu nedenle dostluk paktm~n akdinin daha fazla gecikmemesini arzu ediyorlard~. Bu pakt 18 Haziran 1941 tarihinde imzaland~. Bundan iki gün sonra, Alman - Rus sava~~n~n ba~lad~~~~haberi gelince,
Numan beni sabah alt~da ça~~rd~~ve memnuniyetini bildirdi. Bana aynen
~unlar~~söyledi: "Bizim sempatimiz sizden yana ve umar~z ki bu haydutlarm
pestilini gkar~rs~mz." Almanlar yönlerini do~uya çevirdikleri için Türkler
~imdi daha rahat nefes al~yordu.
Benim önerim üzerine ve benim projeme uygun olarak müzakere edilen Alman-Türk dostluk pakt~~-zira Berlin bunun yap~lmas~na hiç bir yap~c~~
katk~da bulunmam~~t~- Ankai-a'da oldu~u gibi Türkiye s~n~rlar~~d~~~nda da
büyük bir ilgi ile kar~~land~~ve yepyeni bir durum yaratt~.
2

Adolf Hider'in yazd~~~~20 ~ubat 1941 tarihli mektubun çevirisi ekte sunulmu~tur.
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Türkiye'nin ~ngiltere ile yapm~~~oldu~u ittifak ~imdi de~erini kaybetmi~ti ve Ankara tarafs~zl~~~na geri dönmü~tü. Rusya harekat~n~n ba~lang~c~ndan sonra Almanya Türk hükümetinin ve Türk halk~n~ n sempatisine
sahip oldu~unu dü~ünebilirdi. Gerçekte, Türk hükümet çevreleri, Almanya'n~n Sovyetler Birli~i'ni yenmesini içtenlikle istediklerini hiç bir zaman
gizlemediler. Bununla birlikte, Rusya ile yap~lacak sava~~n Alman kuvvetlerini yoraca~~~ve böylece Britanya imparatorlu~u ile bir uzla~ma zeminini
yarataca~~~hesab~~da zihinlerinde mevcuttu. Numan bana bir kez ~aka yolu
ile "~ngiltere ve Almanya birbirlerini ~s~rmak isteyen iki köpek gibidir. Ama
~ngiliz köpe~in di~leri körlenmi~tir ve art~k güçlü bir ~ekilde ~s~ram~yor.
Sizin durumunuz ise de~i~ik" demi~ti. Tercih ettikleri çözüm ~uydu: Sovyetler Birli~i yenilip çöksün, galip gelen Almanya ise öylesine zay~flas~n ki
uzun zaman için geni~leme planlar~ndan vazgeçsin ve yaralar~n~~sarmakla
vakit geçirsin.
Ba~lang~çta, Türkler bizi ekonomik yönden desteklemek ve Rusya konusunda de~erli bilgilerle donatmak aç~s~ndan ellerinden gelen her~eyi
yapt~lar. Onlar için dostluk pakt~n~n yararlar~~aç~kt~. Parlamento bu anla~may~~ittifakla onaylad~. Türkiye'nin daha önce yapt~~~~anla~malar~~inkar
etmeden sava~~n d~~~nda kalabilece~i çabuk anla~~lm~~t~.
Ama Berlin'de Türkler'in karma~~k tarafs~zl~k anlay~~~na ve bu ülkenin
özel diplomatik sorunlar~na yeterli anlay~~~gösterilmiyordu. Türk politikas~~
Ribbentrop için biraz bilgisizlik, biraz da sezi noksan~ ndan dolay~~bir bilmece kitab~~gibiydi. 1941 y~l~n~n A~ustos ay~nda rapor vermek için Genel Karargâhta oldu~um bir s~rada Bakan ile aramda sert bir tart~~ma oldu. D~~i~leri Bakan~, i~~arkada~lar~na verdi~i ö~le yeme~ine beni de ça~~rd~~ve yirmi
kadar ki~inin kat~ld~~~~yemekte bana ~u sözlerle dokundu: "Zü~ürt tak~m~~
Türkler'den ne haber? ~ngiltere onlar~~para ile sat~n allyor,de~il mi?" Bu
bilgisizlik beni k~zd~rd~~ama Ribbentrop'a kendi memurlann~ n önünde
gereken cevab~~vermek istemedim ve ona sadece ~unu söyledim: "Reich'~n
Say~n D~~i~leri Bakan~, umar~ m ki bu yemekten sonra Türkiye'deki durum
hakk~nda size bilgi sunma olana~~ m elde ederim." Bunun üzerine Bakan
bana "Aç~kça konu~abilirsiniz, burada kendi aram~zday~z" dedi. Ben de
~öyle konu~tum: "Peki, o zaman, Say~n Bakan, büyük bir üzüntü ile ~unu
söylemeliyim ki sizden tamamen farkl~~ bir kan~ya sahibim." Yemek yedi~imiz iki masada tats~z bir sessizlik oldu. Ribbentrop'un çal~~ ma arkada~lar~~
tedirgin olmu~lard~~ ve önlerindeki taba~a bak~yorlard~. Bakan k~pk~rm~z~~
oldu ve ba~~rd~: "Sözlerinizi derhal izah edin". Yakla~~ k yirmi dakikada
Türk politikas~n~n anahatlar~n~~ ve nedenlerini anlatt~m. Sonunda
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Ribbentrop'un, gerçekten, Atatürk'ün halefi olan ve tüm hayat~n~~ülkesinin
hizmetine vermi~~bulunan General ~smet ~nönü'nün para ile sat~n al~nabilece~ine inand~~~n~~ m~~sordum. Bakan, "herhalde Türk bas~m sat~n al~nm~~" diye cevap verdi. Bunun da do~ru olmad~~~n~~söyledim. Bakan yeme~i kesti ve elimi s~ kmadan, homurdanarak odas~na gitti. Bakan~n en yak~n
çal~~ma arkada~~~Herr von Rintelen bana,"Azizim Kroll, adamla aran~z~~
fena bozdunuz. Onun ne kadar intikama oldu~unu bilemezsiniz. Size tavsiyem, ilerde ondan çekinin" dedi. Bu uyar~y~~ o zaman ciddiye almad~m,
ama sonradan Rintelen'in âmirini iyi tan~ d~~~n~~anlad~m.
Genel Karargâhtan Berlin'e döndü~üm zaman, yapt~~~m ç~k~~~n tüm
D~~i~leri Bakanl~~~nda duyulmu~~oldu~unu anlad~ m. O zamanki personel
müdürü Schröder beni ça~~rd~~ve" Dostum, ne yapt~n~z? D~~i~leri Bakan~n~~
yemek odas~nda, kap~n~n önüne koydu~unuz söyleniyor." dedi. Schröder
de beni dikkatli olmam konusunda dostça uyard~; ciddi kayg~lar~~vard~.
Genel Karargâha gitmemin nedeni Ritter'in çal~~ma arkada~~~olan
Dr.Mackeben'in bana ula~t~rd~~~~gizli bir bilgiydi. Ritter o dönemde D~~i~leri Bakanl~~~~ile ordunun yüksek komuta kat~~aras~nda ba~lant~y~~ kuran
görevliydi ve askeri kanada diplomatik dan~~manl~k yap~yordu. Mackeben'in bana söyledi~ine göre, Alman ordusunun (Wehrmacht) yüksek
komuta kat~~ ve özellikle General Jodl, Türkiye'ye bir ültimatom vererek,
Alman askeri kuvvetlerinin Kafkaslar'a ve Yak~n Do~u'ya serbest geçi~ini
sa~lamay~~öngörüyorlard~ . Bu söylentinin tamamen hayal ürünü oldu~unu
dü~ ündüm, zira bundan daha bir kaç ay önce dostluk anla~mas~n~~imzalam~~t~ k. Ancak, iyi haber alan siyasal ve askeri çevrelerle yapt~~~m görü~meler sonucunda, böyle bir projenin gerçekten ele ahnd~~~n~~ö~rendim.
Benzer ziyaretlerin ancak D~~i~leri Bakan~n~ n özel izni ile kabul edildi~ini bilmeme ra~men, uça~a binerek Genel Karargâha gitmeye karar verdim. Vard~~~ mda, Ribbentrop'un Genel Karargâh ile ba~lant~y~~ sa~layan
görevlisi Hewel beni görme~e geldi ve Ribbentrop'un ö~le yeme~i davetini
iletti. Ertesi günü General Jodl'u gördüm ve bir saatlik bir görü~mede
Türkiye'nin politikas~~ konusundaki görü~ lerimizi ve Alman askeri kuvvetlerinin serbest geçi~i ile ilgili olas~~zorlamam~z konusunda öngörülebilecek
Türk tepkilerini anlatt~m ve görü~lerimi ~u sözlerle noktalad~m: "Türkiye'nin kendisini yirmidört saatten fazla savunamayaca~~~dü~ünülse bile,
yenilgiyi, sava~s~z teslim olmaya tercih eder". Jodl sözlerimi rahats~z bir
~ekilde dinledi ama ikna edici bir kar~~~görü~~bildiremedi. Kafkasya'n~n ve
El Alameyn'in dibinde bulunan Alman kuvvetlerinin ~ran ve ~ran Körfezi
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istikametine ilerlemeleri gerekti~ini tekrarlad~. Bu manevra ancak bir çevirme harekat~~ile sa~lanabilirdi. Kafkaysa'mn üstünden bir delik aglmallyd~, bir di~er delik de geri çekilmekte bulunan ~ngiliz-Rus-Iran kuvvetlerinin arkas~na dü~ecek ~ekilde Türkiye yönünden delinmeliydi. Kafkasya
böylesine güç bir manevra için çok dard~ . Sözlerimi özetleyerek, Büyükelçiligin böyle bir plan~~kesinlikle onaylayamayaca~~~yan~t~n~~ verdim. Yapt~~~m~z görü~menin bir tutana~~n~~ haz~rlayacak ve Hitler'e sunulmas~m sa~layacakt~m. Bunun gerçekle~mesini de temin ettim.
Berlin, Rusya'daki yaz harekat~ ndan sonra, Büyükelçili~i (Ankara'daki
Alman Büyükelçili~ini Ç.N.) bu dostluk pakt~n~n askeri bir ittifaka dönü~türülmesi için s~k~~t~rma~a ba~lad~. Papen, Hitler ile yapt~~~~bir görü~mede
böyle bir olas~l~ktan herhalde bahsetmi~ti. Ancak bunun gerçekle~ebilmesinden önce Rus ordusunun yok edilmesi gerekiyordu, zira Türkiye iki
iliz diplomasicephede birden sava~a girme riskini göze alamazd~. Ama ~ng
si, bugünkü durumda, Alman çabalanna kar~~, Türkleri 1939-1940 döneminde tarafs~zl~klar~n~~kaybetmekten vazgeçirdi~imiz gerekçeleri kullanabilirdi. Londra, ~imdi, Rusya ile ili~kileri koparman~n kaç~n~lmaz bir ~ekilde
~ngiltere ve Amerika Birle~ik Devletleri ile sava~~anlam~na gelece~ini Türkiye'ye söylüyordu. Ama bu tehditler de bo~unayd~, zira Türkler her halde
~ngiltere ile ittifaklar~n~~ bozma niyetinde de~-ildiler. Olsa olsa Kafkasya'da
çarp~~an Alman yaral~lar~n~n ve t~bbi malzemenin ülkeden transit geçi~ine
müsaade etmeyi kabul edebilirlerdi. Türkiye D~~i~leri Bakanl~~~~ile bu konuda A~ustos 1942'de, sonuç al~nabilece~i izlenimini veren görü~melere
ba~lam~~t~m. Harekâtta ya~anan geli~meler bu projeyi gereksiz k~ld~.
Esasen Türk hükümet çevreleri, askeri harekât~m~z~n gidi~inden hayret edilecek derecede iyi haberdard~ . Numan, bana 1942 Temmuz ay~nda,
"~ayet önümüzeki sekiz hafta zarfinda do~uda kesin bir ba~ar~~sa~layamazsan~z, yani Rus ordusunu yok edemezseniz, uzun sürecek bir y~pratma
sava~~na haz~rl~kl~~olman~z laz~m; bunda da ba~ar~~~ans~n~z yüksek de~ildir;
en çok sizin için kötü bir kompromiye ula~abilirsiniz." demi~ti.
Alman diplomasisi, sava~~ n olumsuz bir ~ekilde geli~mesi nedeniyle,
1942 sonbahar~ndan itibaren dostluk pakt~n~~ koruma~a ve ili~kilerin kopmas~n~~ önleme~e gayret etme~e ba~lad~ . Bizim için, askeri, siyasal ve ekonomik bak~mlardan Türkiye'nin tarafs~zl~~~ n~n büyük önemi vard~. Bu
tarafs~zlik ~ ngiltere, A.B.D. ve Sovyetler Birli~i'nin en k~sa yoldan, yani
Bo~azlar'dan ortak bir harekâta girmelerini önlüyordu. Müttefiklerin amac~~daha 1939 ilkbahar~nda, Türkiye'yi Bat~~ile Do~u aras~nda bir geçi~~köp-
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rüsü olarak kullanmak ve Birinci Dünya Sava~~'nda Antant için son derecede tehlikeli oldu~u saptanan gedi~i böylece kapatmakt~. ~uras~~bir gerçek
ki, Amerikan askeri malzemesinin Sovyetler Birli~i'ne sa~lad~~~~destek, bu
malzeme ~ran Körfezi ve Kafkasya gibi dolambaçh bir yoldan veya uzun ve
tehlikeli olan Kuzey Kutbundan geçmek zorunda kalmay~p da Rusya'ya en
h~zl~~yol olan Çanakkale Bo~az~'ndan geçerek varabilseydi, amac~na çok
daha çabuk varm~~~olurdu. Müttefik güçlerin diplomatlar~~Türkiye'yi, Almanya ile ili~kilerini kesmek veya en az~ndan askeri malzemenin Bo~azlardan nakli iznini vermesini sa~lamak için tüm güçlerini kullamyorlard~.
Ama, bir gün Sovyet Büyükelçisi Saraco~lu nezdinde yeni bir giri~im yapt~~~~s~rada Türkiye Ba~bakan~~kendisine, alayc~~bir tav~rla "Atatürk öldü~ü
zaman Bo~azlann anahtann~~da mezarma götürdü ve o tarihten beri oras~n~~kimse açamad~" dedi.
Alman diplomasisi Türkiye'nin tarafs~zl~~~na bir ba~ka çok önemli
yönden de bak~yordu. Ko~ullar de~i~ince, Türkler'in ~ngiliz-Alman bar~~~
görü~melerinde arac~l~k rolünü üstenmelerini sa~lama olas~l~~~~vard~. Bu
amaca ula~~lmas~~hiç de olanaks~z de~ildi. Türkler ~ngiltere'nin müttefiki,
Almanya'n~n da dostu idiler. Ne ~ngilizler'in bir felakete u~ramalan, ne de
Almanya'n~n y~k~m~~Türkler'in yaranna olurdu, zira her iki seçenek de
Sovyetler Birli~i'nin daha da güçlenmesi sonucunu verecek ve Türkiye'yi
yeni ve ciddi bir tehlike ile kar~~~kar~~ya b~rakacakt~ . Türkiye'nin amac~~
güçlü olan, ama hegemonya kurmam~~, güven telkin eden, sa~lam hukuk
ilkelerine dayanan bir Almanya'mn varl~~~~idi. Türk görü~üne göre, Avrupa'n~n ortas~nda güçlü bir Reich bulunmas~, geni~lemeci Rusya'ya kar~~~
do~al bir a~~rl~k olu~turacak ve Moskova'n~n emellerine kar~~~Türkiye'nin
ba~~ms~zl~~~n~~dolayl~~olarak sa~layacakt~ . Ankara, ayn~~dü~ünce çerçevesinde, sava~~n sonuna do~ru, Balkanlar'da ve Akdeniz'de Italyan emperyalizmine kar~~, Türk güvenlik alan~nda, istikrarl~~bir dengenin güvencesi olarak güçlü bir ~ngiltere'nin bulunmas~n~~istemekteydi. Bu nedenle, Türk
hükümeti, zaman~~geldi~inde, sava~an taraflar aras~nda ak~lc~~bir uzla~ma
sa~lamak amaciyle iyi niyetli ara buluculu~unu önerme perspektifiyle çok
ilgiliydi. Ancak, bu, askeri durumun, has~mlardan birinin mutlak zafer
kazanamamas~~ko~ulunun gerçekle~mesine ve mücadelenin sonuç vermeyece~inin anla~~lmas~na ba~l~yd~~ve sava~~öncesi statükosuna dönü~, taraflardan birini tatmin etmedi~i takdirde, herhalde, çözüm Balkanlar ve Yak~n Do~u aleyhine de~il de Do~u'nun aleyhine olacakt~~
Büyükelçili~in görü~üne göre, Türkler tarafindan ileri sürülen istekler Almanya'n~n gerçek ç~karlar~na uymaktayd~~ve Papen'in diplomatik
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giri~imleri yönünde ileri ad~mlar say~l~yordu. Von Papen, böylece yeniden
uluslararas~~ alanda boy gösterebilece~ini san~yordu. Bu çabalar~~ desteklemekte yarar oldu~u aç~kt~. Ancak durumun objektif bir ~ekilde irdelenmesinden sonra, bunun ba~ar~~ kazanma ~ans~n~n az oldu~u anla~~ld~. Amerika'n~n sava~a girmesinden sonra, sava~~~bir uzla~ma ile sona erdirme olana~~~konusunda kötümser olmu~tum. Amerikan dü~ünü~~biçimini ve kamuoyunu bilenler için, özellikle Roosevelt'in Hitler ile müzakere masas~na
oturmas~n~~beklemek olas~~ de~ildi. Böyle bir ~ey, çok zorlama ile belki Stalin ile Hitler için dü~ünülebilirdi; ama nasyonal sosyalizmi kötülü~ün timsali olarak gören Devlet Ba~kanlar~~ için mümkün de~ildi. Hitler'in ve nasyonal sosyalist rejimin iktidar~~b~rakmas~~esas~na dayal~~bir uzla~~~da dü~ünülemezdi. Hitler'in ve partisinin dü~ünü~~~eklinden, Reich'~~ve milyonlarca Alman~~ ölümden kurtarmak pahas~na da olsa böyle bir di~ergaml~~~~
beklemek mümkün de~ildi. Bu nedenle dü~ünülebilecek tek siyasal seçenek Almanya'n~n Sovyetler Birli~i ile ayr~~ bir bar~~~yapmas~yd~. Ama bir
Alman-Rus uzla~mas~, Do~u'da askeri durumun stabilizasyonunu gerektiriyordu. Hitler ve Stalin rakiplerini silahla yok etmek ümidine sar~ld~klar~~
sürece görü~melere bir ba~lang~ç aranmas~~ bile mümkün de~ildi. Stalin ve
Hitler aras~nda, -daha sonra aç~klanan- temas kurma giri~imlerinin, askeri
durum konusunda yap~lan farkl~~ de~erlendirmeler nedeniyle ba~ar~s~z
kald~~~~bir gerçekti. Tabii, Bat~l~lar~n ve özellikle Roosevelt'in ayr~~ bir Alman-Rus bar~~~~yap~lmas~~ korkusu da önemli rol oynad~. Zira Amerika'n~n
en korktu~u ~ey, bir Alman-Rus anla~mas~~sonucunda, kendilerinin bar~~~n
meyvelerini toplamaktan mahrum kalmas~~olas~l~~~~idi. Tahran ve Yalta'da
yap~lan ve Avrupa'n~n yar~s~n~~Sovyetler'e sunan -ve ba~ka türlü izah~~
mümkün olmayan- ödünlerin kökeninde bu korku vard~r.
1942 yaz~n~n sonuna do~ru Ankara'da Almanya'n~n askeri yönden sava~~~kazanamayaca~~~inanc~~yerle~mi~ti. Ba~bakan~n bana düzenli olarak
verdi~i Moskova'daki Türkiye Büyükelçili~inin raporlar~, Ruslar'~n gittikçe
artan biçimde özgüven kazand~klar~n~~ yans~t~yordu. Cephedeki askeri durum Türkiye'nin siyasal tutumunu tespit aç~s~ndan çok önemli oldu~undan, gerekti~inde ne gibi sonuçlar ç~kar~laca~~~bu dönemde dü~ünülme~e
ba~lanm~~t~. Türk hükümetinin çabalar~~ sonucunda Moskova ile ili~kiler
biraz yumu~am~~~olmakla birlikte, eskiden oldu~u gibi so~uk olma~a devam ediyordu. Türkiye, sava~tan galip ç~kan Sovyetler Birli~i'nin taleplerinde ~srar etmesini ve hatta bunlar~~artt~rmas~n~~ hesaplamak zorundayd~.
Bu nedenle, o zamana kadar, dolayl~~ olarak Türkiye'nin ba~~ms~zl~~~n~~ve
toprak bütünlü~ünü sa~lam~~~olan Almanya'n~n ve Alman ordusunun te-
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min etti~i koruman~n e~de~erini bulmak laz~md~. Bu çok gerekliydi. Türkiye için, Rusya'n~n ittifak~n~~ sa~lamay~~ ciddi bir biçimde denemeyi dü~ünmek için vakit art~k çok geçti. ~ngiltere, Türkiye'yi tarafs~zl~~~n~~ terkederek
Alman kar~~t~~ cepheye kat~lmaya yeniden zorlamak için zaman~n uygun
oldu~unu dü~ündü. Ama Türkler sava~a askeri ve ekonomik aç~lardan
haz~r olmad~klar~, bu nedenle ~ngiliz-Amerikan ittifak~na bir yük te~kil
edecekleri cevab~n~~verdiler. Bu ku~kusuz do~ruydu. Ama Britanyahlar,
daha iyi bir yan~t beklemekteydiler ve Türkler'in direnmesini anlay~~s~z bir
diplomasi olarak de~erlendirdiklerini saklamad~lar. Washington Türkler'e
Almanya yere serildikten sonra müdahele etmelerinin kendileri aç~s~ndan
art~k bir yarar sa~lamayaca~~n~~ duyurdu.
1943 y~l~nda Kahire'de yap~lan bir konferansta, Türk diplomatlar~~
Müttefiklere, krom teslimat~n~~durdurarak Almanya ile ekonomik ili~kilerindeki önemli kalemleri azaltma sözünü verdiler; bununla birlikte bu ili~kileri tamamen kesmeyi kabul etmeyeceklerini belirttiler. Ancak, Alman
sanayii için çelik imalat~nda zenginle~tirici olarak kullan~lan ve sava~~malzemesi üretimi için çok gerekli olan krom teslimat~, bir ya~am ya da ölümkal~m meselesi halini alm~~t~. Berlin, al~nan bu önlemleri dü~manca bir
eylem olarak görece~ini ku~kuya yer b~rakmayacak bir aç~kl~kla belirtti.
1942-1943 k~~~nda Büyükelçilikteki çal~~ma tatmin edici olmaktan
ç~km~~~ve gittikçe zahmetli olmu~tu. 1943 Kas~m~nda yeniden Genel Karargâha, Türkiye'ye ekmek yap~m~nda kullan~lmak için tah~l gönderilmesinin
gereklili~ini anlatmak üzere gitmi~ tim. Yetersiz bir ürün mevsiminden
sonra baz~~ Türk kentlerinde açl~k ba~göstermi~ti. Bat~l~~ ülkeler derhal
müdahele etmi~ler ve Türk kamuoyu ile hükümetini, yüzbinlerce ton bedava tah~l sevkederek etkileme~e çal~~m~~lard~. Bizim de bu konuda bir jest
yapmam~zda yarar oldu~unu dü~ ünüyordum. Bir sürü çabadan sonra,
ikmal Bakanl~~~ndan yakla~~k 50.000 ton tah~l sevkedilmesini sa~lad~m. Bu
ba~ar~y~~ Ribbentrop'a anlatt~~~mda, akl~na son derecede saçma bir fikir
geldi. Bana, "bu olanaktan propaganda amac~~ ile yararlanmam~z laz~m; bu
yard~m~n tah~l olarak de~il, üzerine gamal~~ haç i~lenmi~~ekmek olarak gönderilmesine karar verdim" dedi. Bu ifadesini ba~kalar~ na anlatt~~~mda,
kimse bana inanmak istemedi. Ancak bu örnek de Alman D~~i~leri Bakan~n~n incelik ve derece ay~r~m~~ yapabilme konusunda ün kazanm~~~ola~anüstü noksamn~~ kan~tlamaya yeter.
1943 y~l~~ ilkbahar~ nda partinin ve Ribbentrop hizbinin çabalariyle görevimden uzakla~t~r~ld~ m ve o dönemde hiç bir siyasal önemi bulunmayan
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Barselona'ya Ba~konsolos tayin edildim. Son görü~memizde von Papen'e
ciddi serzeni~lerde bulundum. Sürekli ve tüm uyar~lar~ma ra~men, Türkiye
ile ilgili tutumumuz hakk~nda aç~k bir karar al~nmas~n~~ sa~lamay~~ gerekli
görmemi~ti. Bir y~l dolmadan i~ler kar~~acak ve Türkiye ile dostlu~umuzun
sonuna gelinecekti. Dedi~im aynen oldu. 1944 ilkbaharmda Türkiye Almanya ile diplomatik ili~kilerini kesti ve 1945 y~l~~ ba~~nda, ~eklen de olsa,
Almanya'ya kar~~~sava~a bile girdi.
Ankara'dan ayr~lmadan önce, yedi y~l dostça i~birli~i yapt~~~m Türk
D~~i~leri Bakan~n~~ veda etmek amaciyle ziyaret ettim. Bana heyecanla te~ekkür etti: "Burada tarihi bir görev yapt~n~z! Siz olmasayd~n~z ülkemizin
sava~a girmesi muhtemelen önlenemezdi. Sorumlu görevler yüklenerek
ülkenize daha pek çok yararl~~ hizmetler verece~inize eminim" dedi. Odadan ç~kmak üzere kap~y~~açt~~~m s~rada Bakan beni yan~na ça~~rd~~ve "Size
son bir arkada~l~k görevi yapmak istiyorum. Ispanya'ya giderken Almanya'dan geçmeyin, Hayat~n~z tehlikede!" dedi. Bakan, ~srarl~~ sorular~m üzerine, nihayet, Berlin'deki Büyükelçisinden ald~~~~bir telgraftan Ribbentrop'un beni toplama kamp~na sürülecek ki~iler listesine koydurdu~unu
ö~rendi~ini belirtti. Ona inanamad~m ve bu haber konusundaki ku~kular~m~~dile getirdim. Ama Bakan uyar~s~n~~~srarla tekrarlad~. Kendisine ula~an
bilginin son derecede emin oldu~unu ve bir hatay~~ mümkün görmedi~ini
belirtti.
Buna ra~men Berlin'den geçme~e karar verdim. Kaiserhof tan (otel,
Ç.N.) D~~i~leri Bakanl~~~~Personel Müdürü olan ve partinin üst kademesine
mensup bulunmas~na ra~men iyi anla~t~~~m Herr Schröder'i telefonla arad~m. Sesimi duyunca yerinden z~plad~~ve bana "telefonu derhal kapatm, bir
saat sonra bulu~al~m" dedi. Bana Mauerstrasse'de bir lokantan~n ad~n~~verdi. Schröder uyar~y~~ do~rulad~. Ribbentrop bana kar~~~bir entrika çeviriyordu. "Siz ancak salimen ~spanya'ya vard~~~n~z zaman rahat bir nefes alaca~~m. Umar~m ki S.D. (Sicherheit Dienst- Gizli polis Ç.n.) uça~~n~z Stuttgart'ta
durdu~u zaman sizi tevkif etmez" dedi. Daha sonra, Nürnberg Sava~~Suçlular~~Mahkemesinde tan~k olarak bulundu~um s~rada, ar~ivlerden anlad~~~ma göre, beni uyaranlar tehlikeyi abartmam~~lard~.
~kinci Dünya Sava~~~Sonras~nda Türk D~~~Politikas~n~n ilkeleri
Türkiye'nin ak~ll~ca ve özenle olu~turdu~u güvenlik sistemi, ~ kinci
Dünya Sava~~'n~n sona ermesi ve Almanya'n~n yenilmesi ile çöktü. 1921
y~l~nda Rusya ile akdedilen ve çok güçlü kom~usuna kar~~~Türkiye'nin kuzey do~u s~n~r~n~~ koruyan anla~ma 1945 May~s ay~nda feshedildi. Balkan
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Antant~~ da~~lm~~, Balkanlar'daki denge tamamen bozulmu~tu. Arnavutluk'un i~galine kadar olan dönemde Balkan milletlerinin amac~~Balkanlar'a
hiç bir büyük devletin yerle~memesini sa~lamak iken, iki büyük ve rakip
grup ~ kinci Dünya Sava~~~sonunda bölgeye yerle~mi~~ve dü~manl~klar~n~~
gizlemeyecek biçimde kar~~~kar~~ya gelmi~lerdi. Yak~n Do~u'daki durum da
farkl~~ de~ildi; Akdenizde de eski denge bozulmu~tu.
Böylece, siyaset dünyas~n~n geçirdi~i bu toptan de~i~iklik sonucunda,
Türkiye, Sovyetler Birli~i ile Anglo-Sakson dünyas~n~n güvenlik sistemleri
aras~na s~k~~~p kalm~~t~. Rusya'dan bak~ld~~~nda, Küçük Asya Karadeniz ile
Akdeniz aras~na demir atm~~~bir uçak gemisi gibidir; buradan hareket edecek uçaklar bir saatlik bir yoldan sonra Hazer Denizine, özellikle Bakü petrol üretim alan~na kadar Güney Rusya'n~n sanayi merkezlerine varabilirler.
Bu nedenle, Ruslar'~n, kendilerine Bo~azlar'da statejik destek üsleri verilmesi ile Kars ve Ardahan'~n Rusya'ya b~rak~lmas~~ isteklerini oldu~u gibi,
Türkiye'nin d~~~politikas~n~~Ankara-Moskova eksenine göre yönlendirmesini istemelerini de anlamak mümkündür. Zira, Türk topraklar~ndan hareketle Avrupa'daki en önemli sanayi bölgelerine yönelik olas~~ bir tehdit kar~~s~nda Moskova'ya güvence verebilecek olan tek ~ey Türkiye'nin Sovyet
blokuna yakla~mas~yd~. Ama, Moskova'n~n emri alt~na girecek bir Türkiye,
Amerikan ve ~ ngiliz ç~karlar~~yönünden ciddi bir tehlike olu~turacakt~.
Böylece, ~kinci Dünya Sava~~'n~n sonunda ortaya ç~kan durum, Türkiye'yi ve özellikle Anadolu merkezini zor durumda b~rakm~~t~ . Sovyet güvenlik alan~~ile Anglo-Sakson toplulu~unun s~n~r~nda yer alan Türkiye, hiç
ku~kusuz, önceki siyasetine uygun olarak, yine dört bir yan~n~~emniyete
almay~~ ve kendini rakip güç topluluklar~n~n d~~~nda tutmay~~ tercih ederdi.
Sovyetler Birli~i buna engel olmu~tur. Kremlin, 1945 y~l~ndan itibaren, hiç
bir yaln~~~anlamaya yer vermeyecek ~ekilde, Türkiye ile tekrar eski dostâne
ili~kilerin tesisisinin, gayet iyi bilinen Rus taleplerinin kabul edilmesiyle
ancak mümkün olaca~~n~~ ifade etmi~ti. Bu taleplerin kabulü, Türk ba~~ms~zl~~~n~n sona ermesi anlam~na gelecekti. Dolay~s~~ile, sonuçta, Bat~~ gücüne
dayanmaktan ba~ka ç~kar yol yoktu.
Bu nedenle Türkiye ~srarla, özellikle Moskova'n~n 1946 y~l~nda Bo~azlar Anla~mas~n~~ feshetmesinden sonra, kendisini Washington'a ve
Londra'ya götüren yolu arad~. Bat~, sava~~sonras~nda sorunlar~~diplomatik
notalar vererek ve konferanslar düzenlemek yoluyla çözümleme olana~~n~n
bulunmad~~~n~~ anlay~nca, Türkiye Sovyet imparatorlu~una kar~~~kurulmakta olan bat~~güvenlik sistemi d~~~nda b~rak~lmamak için her ~eyi yapmak
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zorunda kald~. Türkiye'nin bir Akdeniz pakt~~yoluyla ya da Atlantik paktum
girmek suretiyle bu sistem içine al~nmas~n~n Türkiye için fark~~yoktu. Türkiye'nin son derecede gerçekçi olan siyaset adamlar~~için önemli olan, gerekti~inde, güvenlik anla~malar~~ vas~tasiyle Birle~ik Devletler'den ve Bat~~
dünyas~n~n ba~ka ülkelerinden askeri yeterlik ve silah sa~layabilmekti. Ülke
böylece Sovyetler Birli~i'nin ola~anüstü silahlanmas~na kar~~~arkas~n~~ korumu§ olacakt~.
Olaylar~n geli~mesi sonucunda Sovyetler Birli~i'nin Balkanlar'da ~stanbul'un (Metinde Constantinople, Ç.N.) ve Bo~azlar'~n e~i~ine kadar ilerlemi~~bulunmas~~ nedeniyle böyle bir koruma daha da gerekli olmu~tu. Kuzey bat~daki ya~amsal s~n~r ile statejik Bo~azlar e~intisi, do~rudan Sovyet
tehdidi alt~ndayd~. Son yüzy~lda Türk ~mparatorlu~u'na kar~~~yap~lan tüm
sald~r~lar Balkanlar'dan gelmi~ti. S~n~r~n öbür yan~nda, Sovyet blokuna
dahil olarak, kendini eskiye oranla daha tehlikeli hale getirmi~~olan Bulgaristan pusuda bekliyordu. Bu ülkenin iddial~~planlar~, Türkiye, Yunanistan
ve Romanya aras~ndaki Balkan Antant~~vas~tasiyle eskiden özenle denetim
alt~na al~nm~~t~. ~imdi, günün birinde, Bulgaristan'~n, sava~~~izleyen ilk
y~llarda, Kuzey Yunanistan s~n~r~nda ya~and~~~~gibi, Türkiye'nin kararl~l~~~n~~ve direni~~gücünü ölçmek için, Kremlin tarafindan maddi ve manevi
destek verilerek ileri sürülmesi, ~a~~rt~c~~ de~il, Sovyetlerin sald~r~~yöntemlerinin çizgisine tam anlamiyle uygun olurdu. Ankara'n~n da çok iyi bildi~i
gibi, ister komünist, ister kralc~, ister demokrasi yanl~s~~olsunlar, Bulgar
devlet adamlar~~bir noktada ittifak ederler: hepsi Ayasofya'n~n tepesinde bir
gün Bulgar bayra~~n~n dalgaland~~~n~~görmeyi dü~lerler.
1947 Nisan'~nda Truman, Türkiye'yi ve Yunanistan'~, en fazla tehdit
alt~nda bulunan ülkeleri koruma plan~~içine al~nca, Ankara, hakl~~olarak
bunu büyük bir diplomatik ba~ar~~olarak gördü; Moskova için ise bu ciddi
bir ba~ans~zl~kt~. Türkiye'nin rakip gruplar aras~ndaki kilit yeri nedeniyle,
Sovyet diplomasisinin tepkisini anlamak mümkündü. Kremlin'in Meksika'ya, Türkiye'nin Birle~ik Devletlerden sa~lad~~~~cinsten bir yard~m~~vermeyi ba~ard~~~n~~dü~ünürseniz, son geli~menin Moskova üzerindeki etkisini
anlayabilirsiniz. Nisan 1947 tarihli Truman doktrinine ve daha sonra Birle~ik Devletler D~~i~leri Bakan~~ Acheson'un, Birle~ik Devletlerin Güney Balkanlar'~n ve Yak~n Do~u'nun, özellikle Yunanistan'~n, Türkiye'nin ve
~ran'~n güvenli~i ile ilgilendi~i ve bu ülkelerin korunmas~~ile ileride de
ilgilenece~i güvencesini vermesine büyük önem atfedildi. Türkiye ve di~er
ülkeler, bu de~erli maddi destekten memnun oldular ama, bu politikaya,
sözle~meye dayal~~zorunlu yapt~r~m gücünden yoksun, tek tarafl~~bir irade
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beyan~~ olmaktan daha fazla bir de~er vermediler. Türkler ve kom~ular~,
Avrupa'n~n kuzeyindeki ~skandinav kanad~n~n, Sovyet stratejisi ve silahlanmas~~ aç~s~ndan daha önemli olan ve üç k~tan~n birle~me noktas~ndan çok
daha fazla tehdit alt~nda bulunan güney kanad~na oranla neden her zaman
daha iyi muamele gördü~ünü hiç bir zaman anlamad~lar. Bu bölgedeki
ciddi anla~mazl~k tehlikesi ~srail ve Arap ülkeleri aras~nda belirtileri görülmeye ba~lanan ve çok yapay biçimde gizlenme~e çal~~~lan uzla~mazl~~~n
do~urdu~u gergin hava nedeniyle daha da artm~~t~. Türk siyasetçilerinin
amac~, do~udan gelecek bir sald~r~ya kar~~~Yak~n Do~u ülkeleri ile olanaklar ölçüsünde Birle~ik Devletleri, Büyük Britanya'y~~ ve Fransa'y~~bir araya
getiren bir pakt çerçevesinde anla~maya dayal~~kesin güvenceler sa~lamakt~. Türkiye'nin ve Yunanistan'~n N.A.T.O'ya girmesi bu isteklerin bir bölümünü tatmin ediyor, ancak Yak~n Do~u'da önem verilen somut vaadler
içermiyordu.
Von Papen Türkiye'de
Bu bölümün sonunda, Von Papen'in Türkiye'deki faaliyetine k~saca
dönmek istiyorum. Ad~~ geçenin Büyükelçi olarak atanmas~~ büyük güçlükterden sonra sa~lanabildi. Adayl~~~~ilk kez 1938 y~l~~ba~~nda, Avusturya'n~n
ilhak~~ onu ~ubat ay~nda görevinden etti~i zaman ve Von Papen çe~itli nedenlerle, özellikle ki~isel güvenli~i aç~s~ndan bir d~~~göreve atanmak istedi~i
dönemde sunulmu~tu. Kendisi bidayette Ankara ile ilgilenmiyor, Paris'i
bekliyordu. Ama Alman D~~i~leri Bakanl~~~~ (Auswaertiges Amt) Paris Büyükelçisi Kont Welczek'in sükunetini, güvenilirli~ini ve deneyimini, hiç ku~kusuz dengesiz, her zaman güven vermeyen ve çok tart~~mal~~ bir Von
Papen ile de~i~tirme e~iliminde de~ildi. Kont Welczek, arkada~~~Von
Papen'in, Paris'teki görevinden vazgeçmesi yolundaki telkinlerini kabul
etmedi. Papen ise, personel müdürüne, Welczek'in bir ba~ka Büyükelçili~e
atanma fikrine kar~~~olmad~~~n~~söylemi~ti. Böyle bir durum gerçekle~irse,
Von Papen Paris ile ilgilendi~ini bildirmi~ti.
Bu konu o dönemde bir görev nedeniyle Berlin'de, D~~i~leri Bakanl~~~nda bulunan Kont Welczek' e sorulunca, ad~~geçen çok ~a~~rd~~ve k~zg~nl~~~n~~ Von Papen'e ~u sözlerle yan~stt~: "Ama, Franz böyle bir ~eyi bana nas~l
yapabildin?" Bu durumda, Büyükelçi Von Keller de emekliye ayr~laca~mdan, geriye Ankara seçene~i kal~yordu. Alman D~~i~leri Bakanl~~~n~~ hayrete
dü~üren husus, Ankara'n~n Von Papen'i Büyükelçi olarak kabul etme konusunda olumlu bir e~ilime sahip bulunmamas~yd~. Kemal Atatürk o tarihte daha hayattayd~. A~~r hastal~~~~nedeniyle çal~~am~yordu; ancak atama
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konular~nda devre d~~~nda b~rak~lmak da istemiyordu. Almanlar~n niyeti
kendisine duyurulunca Türk Cumhurba~kan~~hay~r i~areti yapt~. Papen'i
Birinci Dünya Sava~~~döneminden tamyordu; ad~~ geçen o tarihte
Falkenhayn'~n karargâh kumandanlyd~. Atatürk'ün kendisinden ho~lanmamas~n~n nedeni, Falkenhayn ile aras~ndaki kötü ili~kileri miydi? Ya da
Papen'in ki~ili~i ile mi alakallyd~~? Bu hiç bir zaman bilinemedi. Hiç ku~kusuz, Von Papen'in ki~ili~i Atatürk'e pek uymuyordu. Çok farkh ki~iliklere
sahiptiler. Atatürk, Birinci Dünya Sava~~'nda Alman askeri dan~~man~~ olan
ve aras~ndaki pek çok ihtilafa ra~men dostça sempati duydu~u Liman von
Sanders gibi asker, do~rucu, yal~n, gösteri~siz ki~ilerden ho~lan~rd~.
Papen'in kaygan, ~atafatl~~ davran~~lar~, diplomatik dalavereleri onunla tam
bir kar~~tl~k sergiliyordu. Türkler Berlin'e, bu görev için bir ba~ka kimseyi
tercih edeceklerini duyurdular. Bu cevap, Von Papen'i yeniden diplomatik
hizmete almak istemeyen Ribbentrop'un da ho~una gitmeyecek cinsten
de~ildi; zira Ribbentrop, Hitler ile do~rudan temas~~ bulunan Papen'in
kendi politikas~n~~ uygulama olas~l~~~ndan, sadece Türkiye'deki görevi ile
yetinmeyecek bulunmas~ndan ve bu nedenle kontrolü zor bir ast olmas~ndan çekiniyordu. Bu nedenle Büyükelçi Von Keller meslek hayat~n~n son
gününe kadar Ankara'da kald~~ve Berlin, bana bir süre Büyükelçilik i~lerini
yürütmekle görevlendirilece~imi duyurdu. Türkler buna fazla ~a~~rmad~lar. Hem D~~i~leri Bakanl~~~, hem de kordiplomatik daha önce de, Büyükelçilik i~lerinin yürütülmesinden bilfiil benim sorumlu bulundu~umu
biliyordu. Genç ya~~ma ra~men, Büyükelçi atanmam~n bir sürpriz olmayaca~~~izlenimini edindim. Macar elçisi Mariassy, Romen elçisi Telemaque ve
ba~ka diplomatlar bu olas~hktan aç~kça söz ediyorlard~. Türk ekonomisinin
temsilcileri böyle bir tayinden memnun olacaklar~n~~hissettiriyorlard~; d~~sat~mlar~~ yönünden, çal~~malar~m~n Alman pazar~nda kendilerine yarar sa~layaca~~n~~ dü~ünüyorlard~. Bu övgüler ve genç ya~~mda önemli bir büyükelçili~e
ilgili, parlak perspektif, beni makul beklentilerden
uzakla~t~rmam~~t~. Asl~nda, do~ulu olmalar~~nedeniyle kendilerine yönelik
jestlere dü~kün ve al~ngan olan Türkler'in, dünyaca tan~nm~~~bir büyük
ismi ye~leyeceklerini, ayr~ca bugüne kadar Berlin'in, özellikle Osmanl~~
döneminde, onlar~~ bu konuda epey ~~martt~~~n~~ biliyordum. Büyükelçi
Baron von Marschall, Von Kühlmann, Nadolny ve sab~k D~~i~leri Bakan~~
Von Rosenberg gibi ~ahsiyetlerin Büyükelçi olarak atanmalar~~Türkler'in
gururunu ok~am~~~ve kendilerine eski müttefikleri ve silah arkada~lar~~ taraf~ndan her zaman büyük devlet muamelesi yap~ld~~~~hissini vermi~ti.
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Berlin'e yapt~~~m bir ziyarette, arkada~lar~na ve eski meslekda~lar~na
Von Papen hakk~ndaki izlenimlerini sordum. Büyükelçi Ritter soruma ~u
cevab~~verdi: "Esas itibariyle bir amatördür, ama yetenekli bir amatör".
Dostum olan yak~n dan~~man~~ Rüter ise ~u iç karart~c~~sözlerle beni uyard~:
"Biliyor musunuz aziz dostum Kroll, Papen'in ilk çal~~ma arkada~lar~ndan
büyük bölümü, ~u son y~llarda öldürüldü".
Ankara'ya dönü~ümden bir kaç gün sonra Von Papen için agreman isteme talimat~n~~ ald~m. Yirmi dört saat sonra Türk Hükümetinin onay~n~~
Berlin'e bildirdim. Von Papen Ankara'ya 1939 Nisan ay~nda geldi. Kendisini kar~~lamak üzere Büyükelçili~in kurmay kadrosu ve Ankara'da ya~amakta bulunan Almanlar ile gara gittim. Yeni Büyükelçi trenden indi, daha
do~rusu yumu~ak ve sportif bir biçimde basamaktan atlad~; sporun ve aç~k
havan~n etkisiyle taze ve pembe bir renk alm~~~bulunan yüzünde, çekici ve
hafifçe alayc~~ bir gülümseme vard~. Büyükelçili~e geli~imizden hemen sonra ciddi bir i~~görü~mesi yapmak amaciyle bir araya geldik.
Papen'e genel durum ile özellikle Türkiye'nin ~ngiltere ve Fransa ile
yürütmekte bulundu~u müzakereler hakk~nda bilgi verdim. Papen, yapt~~~~
görü~melerde muhatab~n~~ dikkat ve ilgi ile dinledi~i izlenimini vermeyi
biliyordu. Hafif sa~~rl~~~~nedeniyle bir elini s~kça kula~~na götürüyor, bu da
dikkatle dinledi~i izlenimini güçlendiriyordu. Fethetmek istedi~i konuklar~n~~kollar~n~~geni~~bir ~ekilde açarak ve yüzünde o me~hur Von Papen
tebessümü ile kar~~lard~. Bu do~al ve dostane kar~~lamaya pek az insan
direnebilirdi.
Sunu~umdan hemen sonra, Papen, Türkiye'deki çah~malar~m konusunda övücü baz~~sözler söyledi ve benimle yak~n bir ~ekilde ve güven içinde çal~~ma arzusunu beyan etti. Ben hemen meselenin esas~na girdim. Büyükelçinin daimi temsilcisi (Kanç~laiya ~efi demek istiyor, Ç.N.) olarak, tüm
yaz~~malar~~ve postay~, giden tüm telgraflar~~ve yaz~~malar~~görmem gerekti~ini ve Büyükelçinin tüm önemli siyasal temaslar~ndan, henüz bir mesaj
haline gelecek durumda olmasalar bile, haberdar edilmemin usulden oldu~unu söyledim. Bu durumu ba~lang~çta tüm aç~kl~~~~ile ortaya atmak istiyordum; zira, bana Büyükelçinin Viyana'da tamamen farkl~~ bir çal~~ma
yöntemini ye~ledi~ini söylemi~lerdi. Ankara'da da bu usulü uygulayacak
ise, D~~i~leri Bakanl~~~ndan bir ba~ka göreve atanmam~~isteyecektim.
Papen'e bu samimi sözlerimde, kar~~l~kl~~ ili~kilerde, ilk günden itibaren
tüm ikircilli~i ve yanl~~~anlamalar~~içtenlikle önleme arzusunun yatt~~~n~~
anlatt~m. Zira insan arkas~n~~sa~lam tutar ve kendini kar~~l~kl~~ güvenle ba~l~~
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hissederse, bütün enerjisini ve dü~üncelerini ortak çal~~maya verebilir,
kendini tümüyle görevine hasredebilirdi.
Papen'in böyle bir konu~may~~ beklemedi~ini kolayca anlad~m Nihayet, rahats~zl~k veren bir sessizlikten sonra, söylediklerimi çok iyi anlad~~~n~~
belirtti. Yazd~raca~~~tüm raporlar~~ ve telgraflar~~ mü~tereken imza etmemiz
için Sekreterine gerekli talimat~~verecekti.
Bir kaç olay ve görü~~fark~~ d~~~nda i~birli~imiz ba~lang~çta çok iyi idi.
Her ikimiz de Türkiye'nin rakip tarafa kaymas~n~n önlenmesindeki önemin
bilincindeydik ve böyle bir olas~l~~~~engellemek için tüm enerjimizle çal~~t~k.
Her ikimiz de nasyonal sosyalizme kar~~yd~k, Hitler'in ve özellikle partinin
d~~~ili~kiler bölümünün ~efi Bohle'nin yöntemlerini nefretle izleyip, endi~e
duymam~z, Ribbentrop'un d~~~politika konusundaki tehlikeli cehaletinden
ülkemizin gelece~i bak~m~ndan endi~elenmemiz, yak~n i~birli~imizin zamanla dostane ili~ki haline dönü~mesini güçlü bir biçimde te~vik ediyordu.
Her ikimizin de Katolik inanca sahip bulunmas~, bir çok dü~üncemizin
yak~nla~mas~na katk~~ sa~lamaktayd~. Ankara'da, Papen'den, Viyana'da uygulad~~~~ve Büyükelçili~in al~~mad~~~~cinsten bir özel siyaset yürütme konusunda yak~nabilece~im bir olay olmad~. Papen, benimle, hemen her gün,
siyasi çizgimiz ve Berlin'e sundu~umuz telkin ve öneriler konusunda konu~uyordu. D~~i~leri Bakan~~ile yapt~~~~önemli görü~melere, hele, sonradan
D~~i~leri Bakan~~olan ve o da i~itme güçlü~ü çeken Hariciye Genel Sekreteri
Numan'~n (Menemencio~lu, Ç.N.) söylediklerinin bir kaç kez tamamen tersini alg~lad~ktan sonra, beni de birlikte götürdü. Ankara'daki diplomatik
çevrelerde Alman kolonisinde ve hatta Alman D~~i~leri Bakanl~~~nda, daha
önce duyulan büyük endi~elere ra~men, Papen ve Kroll'un "iyi anla~t~klar~" izlenimi do~mu~tu. Bunda ~a~~lacak bir ~ey yoktu ve ilk y~llar aç~s~ndan
bak~l~rsa, bu izlenim tamamen do~ruydu. 18 Haziran 1941 tarihinde Alman-Türk Dostluk Pakt~n~n akdinden sonra, Von Papen, Büyükelçili~in
tüm mensuplar~n~n önünde yapt~~~~konu~mada bu önemli Anla~maya katk~m konusunda bana aç~kça ve s~cak bir ~ekilde te~ekkür etti.
Aram~zda yava~~yava~~duyarl~l~k yaratmaya ba~layan güçlüklerimizin
kayna~~, Türkiye politikam~z konusundaki görü~~ayr~l~~~m~z de~ildi; bunun
nedeni, Papen'in "Führer'in" yak~n çevresine mensup bir ki~i olmas~ndan
do~an karma~~kl~ktan kaynaklanmaktayd~. Papen, Hitler'in iktidara gelmesi s~ras~nda, onun Hindenburg'a kabul edilebilir bir ki~i olarak sunulmas~~
karar~nda etkileyici rol alan ki~i olarak tan~nmaktayd~. Avusturya'n~n ilhak~~
konusunda uygulanan yöntem, muhakkak surette onun tercih etti~i bir yol
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olmamakla beraber, bu siyasal ad~= at~lmas~ndaki ve onun sonucunda
olu~an Büyük Almanya Devleti (Reich'~n) kurulmas~ndaki ba~anmn bir bölümü için kendine pay ç~kar~yordu. Stalin ile yap~lan anla~ma fikrinin de
kendisinden ç~kt~~~~ve bu i~in iplerini çekenin Von Papen oldu~u yolunda
kulislere ve geni~~çevrelere yay~lm~~~kamy~~yalanlamak için hiç bir ~ey yapm~yordu. Bu dü~üncenin Türkler'in gözünde bize zarar verebilece~ini
kendisine söyledi~imde, görü~ümün ard~nda yatan mant~~~~reddetmiyor,
ancak bu söylentiyi yalanlamak için ad~m da atm~yordu. Askeri zaferler
kazan~dd~kça, Hitler'e ki~isel bir uslupla yaz~lm~~~telgraflarla en ate~li tebrik
mesajlanm göndermeden edemiyordu. 1942 ~ubat ay~nda Hitler bir
suikastten kurtuldu~unda, kendisine çok dostane bir tebrik mesaj~~yollad~~~n~~herkese duyurdu.
Bununla birlikte, Papen, o dönemde bir dünya görü~ü olarak nasyonal sosyalizmi hiç ku~kusuz reddediyordu. Sava~~n, bir uzla~ma ile, gecikmeden, hemen, bugün sona ermesini istemekteydi. Sonunda kendi kendisi
ile uzla~mazl~~a dü~tü ve bu duygu sürekli olarak a~~rla~t~. Katolik inanc~~
nedeniyle hem hakiki bir Hristiyan, hem de sad~k bir nasyonal sosyalist
olamayaca~~n~~iyi biliyor, olmak da istemiyordu. Bu çeli~kili tutumu nedeniyle, kimsenin, ne partinin, ne de geçmi~te Hitler ile samimi ili~kisi nedeniyle onu reddeden nasyonal sosyalist rejim kar~~tlanmn ona güveni kalm~~t~. Amiri D~~i~leri Bakan~~Von Ribbentrop ile ili~kileri de tutars~z&
Papen özel konu~malarinda, Ribbentrop'un karakter eksiklikleri, entellektüel ve politik yetersizlikleri ve k~namay~~gerektiren davran~~lar~~hakk~nda en a~~r ele~tirileri yapmakla birlikte, onunla sürekli olarak ki~isel yaz~~ma halindeydi.
~lk haftalardan ba~layarak, çal~~ma yöntemimizin ve diplomatik takti~imizin temelden farkl~~ve Büyükelçi Ritter'in, Papen'in yetenekleri hakk~ndaki de~erlendirmesinin maalesef tamamen do~ru oldu~unu gözlemledim. Papen'i kulaktan dolma bilgilerle ya da bas~ndan tan~yan bizler, gerçek Papen ile halk~n Papen konusundaki imgesinin farkl~~oldu~unu görünce ~a~~rd~k. Herkesçe bilinen sevimlili~i, sosyete adam~~olarak rahatl~~~~ve
d~~~görünü~ündeki zerafet ondan beklenene uyuyordu. Almanya'da onun
etkileyici bir konu~mac~~oldu~u da söyleniyordu. Ama, her~eyden önce,
ele~tirel bir yap~ya sahip dinleyiciler, belagatinin üstün niteliklerini kabul
etseler bile, konu~masmm içeri~inin ö~elerini bir araya getirme konusunda
güçlük çekiyorlard~. Papen, halk~n gözünde, hem "usta casus", hem sivrilmi~~diplomat, hem nazik bir kavalye ve güzel kad~nlardan ho~lanan adam,
hem kendini be~enmi~~erkeklere mahsus "Herrenclub" (Almanya'da sadece
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erkeklerin üye oldu~u kulüp Ç.N.) mensubu, hem becerikli politikac~, hem de
utanma-s~k~lma tan~mayan entrikaa, velhas~l bin renkli parlak bir imgeye
sahip olan ve o zamana kadar pek çok ki~iyi teshir etmi~~olan biriydi. Dünya bas~n~n~n sansasyonel dedikodulan ile magazin haberlerinde ona pek
çok marifet atfedilmi~ti. Bunlar~n ba~~nda, Birinci Dünya Sava~~'nda
Washington'da askeri ata~e iken sözde havaya uçurdu~-'u, Amerikal~lara ait
Black Tom cephaneli~i öyküsü ve Hitler'in iktidara getirilmesi olay~~geliyordu. Kimilerine göre Hitler'in sad~k bir müridi idi; ba~kalar~na göre, 30
Haziran 1934 tarihinde, Heydrich ve Himmler'in ölüm komandolanndan
son anda kurtulan, hayat~na mal olabilecek "tarihi" Marburg nutkunda
nasyonal sosyalizmi cesaretle ele~tiren kimseydi. Reich'~n Ba~bakan~~ ve
daha sonra Ba~bakan Yard~mc~s~~oldu~u dönemde sab~k yak~n çal~~ma arkada~lar~~Bose ve Jung'un amirleri için öldükleri, kendisinin ise
Hindenburg'un veya Hitler'in korumas~~sayesinde kurtuldu~u, Viyana'daki
en yak~n çal~~ma arkada~~~olan, k~z~n~n ni~anl~s~~Baron von Ketteler'in S.S.
taraf~ndan Avusturya'n~n ilhak edildi~i gün öldürüldü~ü ve cesedinin Tuna nehrine at~ld~~~~öyküleri anlat~llyordu. Bütün bu olaylardan hemen bir
kaç gün sonra ise, aç~kça izlenen ve ölüm tehdidi alt~nda olan bu adam~n,
yeniden Führer'inin emri alt~na girdi~i ~a~k~nl~kla gözlemleniyordu.
Gerçe~e sad~k kalmak için ~uras~m belirtmeliyim ki, bilfiil diplomatik
meslekte hiç bulunmam~~~olan Papen, en yüksek düzeyde diplomatik
(know-how'a) ustali~a sahipti. insanlarla temas~nda muhataplanm çok etkileyen ve arkada~~kazanmas~m bilen ho~~ve gönül al~c~~bir tavr~~vard~. Frans~zca ve ~ngilizce dillerindeki rahatli~~~do~açlama ile yap~lan yemek konu~malarinda da i~ini kolayla~t~r~yordu. Hiçbir zaman s~k~c~~de~ildi ve salon
toplant~lar~n~n aranan bir davetlisiydi. Ama, i~birli~i yapt~~~m~z uzun y~llar
boyunca, onda eski bir Reich Ba~bakan~ndan hakl~~olarak beklenen
metodlu ve düzenli siyasal kavramlarm varl~~~n~~bo~una arad~m. 1939-1943
aras~nda geçirme durumunda kald~~~= ve ço~u kez Türkiye'nin dü~manlarmuz yan~nda sava~a girmesi sonucunu verebilecek say~s~z krizde, ço~u
kez inisyatifi bana b~rak~yordu; ama, bütün telkinleri de te~ekkürle kabul
eyliyordu.
Papen ile ili~kilerim, parti ile aramdaki ili~kilerin daha da gerginle~ti~i
ve Ribbentrop'un Berlin'de onun da ki~isel durumuna zarar verme~e ba~lad~~~~izlenimini edindi~i andan itibaren so~uma~a ba~lad~. Ba~lang~çta
sürekli olarak kendisine ula~an ve partinin Türkiye'deki grup ~efinden ve
partinin üst kademe elemanlanndan gelen ve artan bir ~ekilde ço~alan
~ikayetlere kar~~~beni koruma~a çal~~t~. Ama tepkileri ve lehimdeki giri~im-

250

HANS KROLL - PULAT TACAR

leri zamanla azald~~ve zay~flad~; nihayet, partiye benim Ankara'da kalmamla
ilgilenmedi~ini hissettirdi.
1943'te Ankara'da Ribbentrop'un k~zkarde~i ve kay~n biraderinin yabanc~~diplomatlarla hizmete ait gizli meseleleri konu~makla kalmad~ klar~n~,
benim kordiplomatikteki ve Türkler nezdindeki konumumu gerçek d~~~~
iddialarla baltalamak için tüm çabalar~~harcad~klar~n~~gözlemleme olana~~n~~
buldum. Durumu Papen'e bildirdim ve buna bir son verilmesini istedim.
Papen kaçamak yollar arad~. Ribbentrop ve onun kaymi konusunda ne
dü~ündü~ünü biliyordum; ama Frau Jenke, ne de olsa D~~i~leri Bakan~n~n
k~zkarde~iydi ve onun kaprislerini ve entrikalann~~ idare etmem gerekmekteydi. "Su son y~llarda Naziler'den neler çekti~imi bir dü~ünün. En yak~n
arkada~lar~m~~ve meslekda~lar~m~~ kur~una dizdiler ve suda bo~dular ve ben
görevimde kalma~a devam ettim" dedi. Sözünü kestim ve "Say~n Büyükelçi, sizinle son derecede aç~k bir ~ekilde konu~mama müsaade edin. Dürüst
olan herkes bu tutumunuz nedeniyle sizi ele~tiriyor" dedim. Bu sözlerim
üzerine Papen, kamç~~ yemi~~gibi sinirli bir ~ekilde koltu~undan kalkt~, bürosunda a~a~~~yukar~~yürüdü ve nihayet bana solgun bir yüzle "Kolay de~il.
Size tek bir ~ey söyleyebilirim. Reich'~n ölmü~~ba~kan~na (Hindenburg'a)
etti~im yeminle kendimi hala ba~l~~ hissediyorum" dedi. Yüzündeki ifade,
von Papen'i o günden itibaren dü~manlar~m aras~nda sayabilece~imi bana
göstermekteydi. O tarihten sonra, partinin ve Ribbentrop'un iste~i do~rultusunda çaba harcad~; benim Ankara'dan ayr~lmam~~ ve Barselona Ba~konsoloslu~unda k~za~a çekilmemi sa~lay~ncaya kadar da rahat etmedi. 1943
Nisan ay~nda Papen Berlin'deyken yedi y~ldan fazla bir zamand~r görev
yapt~~~m Ankara'y~~ üç gün içinde terketme emrini ald~m. Kendimi ola~an
diplomatik usullere uyma zorunda hissetti~im yan~ t~n~~verdim. Bunun üzerine Papen'den, onun dönü~ünü beklemem gerekmedi~i yolunda bir telgraf ald~m. Ne Ribbentrop'un emirlerini, ne de Büyükelçinin tavsiyelerini
dinledim ve Papen'in dönmesini bekledim. Istanbul'da uçaktan inerken
gözleri bana tak~l~nca, orada bulunmam~n yaratt~~~~tats~z izlenimi yüzünde
görmek mümkündü. Kente gitmek için otomobiline binerken yolda kendisine tarizde bulunaca~~m~~ tahmin ediyordu. Bu nedenle deniz ata~esi Amiral Marwitz'in de otomobile binmesini istedi. Ama bu da benim
dü~ündükleriimi kendisine söylememe engel olmad~; bana verdi~i cevapta
bin dereden su getirerek geri ça~~r~lmam konusundaki sorumlulu~unu
inkâr etti.
Çok de~erli bir meslekta~~olarak be~endi~imiz Büyükelçili~in bas~n
ata~esi Seiler, Istanbul'da yay~mlanan Türkiye Postas~~ "Türkische Post" adl~~
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Almanca gazetede yay~mlanmak üzere haz~rlanan, yedi y~ll~k çal~~malar~m~~
objektif bir biçimde anlatan bir makale tasla~~n~~Büyükelçiye sundu~unda,
bunun dörte üçünü çizdi ve geri kalan~n~n da dört hafta sonra yay~mlanmas~na izin verdi.
Bununla birlikte, Türkiye'deki arkada~lar~m~n bana daha sonra bildirdiklerine göre, Papen, ayr~l~~~mdan k~sa süre sonra özel bir konu~mada,
benim Ankara'dan ayr~lmama izin vermesinin a~~r bir hata oldu~unu söylemi~. K~sa zaman içinde, parti ve Ribbentrop kavrni kar~~s~nda tek ba~~na
kald~~~n~~ve yüre~indekileri kimseye söyleyecek durumda olmad~~~n~, özellikle siyasi çah~malar~~için destek veya te~vik görmedi~ini farketmi~.
Bir kaç ay sonra -ben Barselona'dayd~m ve Ribbentrop'un kini beni
orada da izliyordu- Papen bana, geç kalm~~~bir te~ekkür olarak, çok samimi
bir ithaf ile imzalad~~~~fotograf~n~~ gönderdi. Yakla~an ulusal felaket nedeniyle ki~isel görü~~farkl~l~klar~m~z~~ unuttuk ve genel durum hakk~nda yeniden mektupla~t~k. Ülkemizin gelece~i hakk~nda oldu~u gibi, kendi gelece~imiz konusundaki kötümserli~imize ra~men, 1943 ve 1944'te, birbirimizi
bir daha hangi ola~anüstü ko~ullarda görece~imizi tahmin edemezdik. Bu
da 1946 y~l~n~n Paskalya yortusunun Cuma gününde, Nürnberg'de sava~~
suçlar~~tutukevinde gerçekle~ecekti.
H_ANS KROLL'UN ANILARINDA TÜRKIYE'YI ILGILENDIREN BA~KA BÖLÜMLERIN ÖZET~~
Belgrad Büyükelçili~i
Hans Kroll 1953 y~l~nda Belgrad'a Federal Almayan Büyükelçisi olarak atan~r ve 4 ~ubat 1953 tarihinde göreve ba~lar. Yugoslav Cumhurba~kan~~Büyükelçi Hans Kroll'u 12 ~ubat 1953 tarihinde kabul eder. Mare~al
Tito hafif Avusturya aksam ile Almanca olarak yapt~~~~konu~mas~nda Yugoslavya'n~n Balkanlar'da bar~~~ve Balkan ülkeleri aras~ndaki i~birli~ine
verdi~i önemi vurgular:
Tito bana" Federal (Alman) Hükümetinin, Balkan politikas~~hakk~nda
ne dü~ündü~ünü söyleyebilir misiniz? Tahmin edebilece~iniz gibi, geçmi~teki trajik güçlüklerden sonra Yugoslavya için Balkanlar'~n birinci derecede
önemi var" dedi. Ba~kan bu soru ile ilk temas~m~zda siyasal görü~~de~i~~
toku~una girerek ili~kilerimizin temel meselelerinden birine de~inmi~~oluyordu. Belgrad'a hareketimden önce D~~i~leri Bakanl~~~ndan genel siyaset
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konular~nda talimat alamam~~t~m. Bonn, Almanya Anla~mas~~(Deutschland
Vertrag) ve Avrupa Savunma Birli~i konulariyle çok me~guldü
...Diplomatik hizmete dönmemden itibaren kesin talimat= olmadan, kendi
kaynaklar~ma dayanarak, Almanya'n~n siyasetinin temel sorunlar~~ hakk~nda
Avrupa'n~n en önemli siyaset adamlar~ndan birine, görevli oldu~um ülkede
ilk kez görü~~bildirecektim. Bu benim ya~ad~~~m en son örnek de de~ildi.
Zamanla ve zorunluluk kar~~s~nda kendi talimat~m~~kendim saptar duruma
geldim...
Tito'ya ~unlar~~söyledim: "Say~n Cumhurba~kan~, Almanya'n~n gelecekteki Balkan politikas~~hakk~nda ard dü~üncem olmadan ~u hususlar~~
belirtmek isterim. Yeni Almanya art~k büyük bir ülke de~ildir. Eski zamanlardan farkl~~olarak, Balkanlarda özel siyasal ç~karlar~m~z yok. Art~k ekonomik ve kültürel amaçlar~m~z ön plana ç~kt~. Ama uzun y~llara dayanan
deneyimlerim, Balkanlar'da ekonomik politikan~n uzun vadeli krediler
verilmesine dayal~, uzun vadeli bir politikam~z bulunaca~~n~~göstermektedir. Ayn~~ ~ey kültürel projelerimiz aç~s~ndan da söylenebilir. Bu, ayn~~ zamanda eskiden çok büyük kar~~~kl~klara sahne olan bu bölgede bar~~~n yerle~mesini istedi~imiz anlam~na gelir. Zira ne Alman yönetimleri, ne de özel
sektöre mensup i~~adamlar~~ve sanayiciler Balkanlar'da yeni çat~~malar~n
patlak vermesi riskini ta~~mak istemezler." Sözlerime devam ettim: "Yugoslavya, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'dan olu~an dört Balkan ülkesi,
ayn~~siyasal ve askeri güce sahip ülkeler. Bunlardan ikisi, sald~rmak için
ittifak yaparsa, geri kalan ikisi kendilerini savunmak, böylece dengeyi sa~lamak ve çat~~man~n ba~lamas~n~~önlemek için birle~eceklerdir. Bir büyük
güç sahneye girip, bölgenin do~al dengesini bozarsa, durum gerçekten
tehlikeli olacakt~r. Yirminci yüzy~l~n ilk yar~s~n~n ve ondozuncu yüzy~l~n son
yar~s~n~n olaylar~~ bunu kan~tlamaktad~r. Biz Balkanlar'da bar~~~n bozulmamas~n~~ kendi ç~karlar~m~z bak~m~ndan da istedi~imiz için, herhangi bir
yabanc~~ gücün bu bölgeye yerle~mesini ve bar~~ç~~ geli~meleri ve yerine
oturmu~~durumu bozmas~n~~istemeyiz"...
Bu arada Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye aras~nda Üçlü Balkan
Pakt~~akdi haz~rl~klar~~son a~amas~na gelmi~ti.
"Yugoslav Hariciye Müste~ar~~Bebler, ben ona sormadan, Üçlü Pakt
hakk~nda ilgi çekici bilgiler verdi. Pakt, bir dostluk anla~mas~ndan biraz
daha güçlü, ama Atlantik Pakt~~ biçimindeki bir antla~madan biraz daha
zay~f olacakt~. Askeri i~birli~i için genel görü~meler birkaç gün içinde ba~layacakt~. Bu konuda Türkiye ve Yunanistan baz~~ çekinceler ileri sürmü~ler-
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di; zira Yugoslavya ile yapacaklan antla~mamn, Atlantik Pakt~~ile ilgili vecibelerine ters dü~memesini istiyorlard~. Öngörülen resmi programa göre
Anda~ma 23 ~ubat 1953 tarihinde Atina'da parafe edilecek, sonra Ankara'da imzalanacak, onay belgeleri Belgrad'da teati edilecekti. Böylece üç
ülkenin prestiji korunmu~~oluyordu
Üçlü Antla~ma 28 ~ubat 1953 tarihinde Ankara'da imzaland~. Anla~man~n metni, en az~ndan yay~mlanan metin beklenene uygundu. Bu bir
dostluk, i~birli~i, dan~~ma ve askeri i~birli~i antla~mas~yd~. Anda~manm
yaymalanmayan bölümü, yani askeri i~birli~inin biçimi ve düzeyi önemli
olan bir bölümü de bulunmahyd~. Anda~mamn bir dostluk anla~mas~~ m~~
yoksa kar~~l~kl~~yard~m pakt~~ m~~oldu~u, bu husus aç~kl~~a kavu~tuktan
sonra anla~~labilecekti. Ama bu sorun da bence akademikti. Bu anda~mamn
sonuçta ne olaca~~, genel durumdaki geli~melere, özellikle Do~u Bloku
ülkeleri ve Sovyetler Birli~i ile ili~kilerin geli~mesine ba~hyd~. Zira Anla~malar da çocuklar gibidir; onlar~~dünyaya getirmek yetmez, yarar sa~lamalar~~için yeti~tirmek ve bakmak gereklidir.
Antla~mamn imzas~~Belgrad için büyük bir diplomatik ba~anyd~. Moskova ile ili~kilerin kopmas~~Yugoslavya'y~~güç durumda, hatta Sovyet i~galine iki ad~m kal~r durumda b~rakm~~t~. Bu nedenle Anda~man~n imzas~~Yugoslavya'n~n içine dü~tü~ü siyasal yalmzl~ktan kurtulmas~~demekti. Stalin'in, Belgrad' ile ili~kilerin kopmas~ndan sonra Molotov'a ~u sözleri söyledi~i hat~rlamyordu: Küçük parma~~m~~kald~r~rsam, Tito'nun i~i biter "...
Moskova Büyükelçili~i
Hans Kroll, Belgrad'dan sonra Tokyo'ya Büyükelçi atanm~~~ ve
Belgrad'dan 1955 ~ubat ay~~sonunda ayr~lm~~t~r. An~lar~n~n Japonya bölümünde Türkiye'ye at~f yok. Büyükelçi Kroll 1958 y~l~nda Tokyo'dan Moskova'ya Almanya temsilcisi olarak tayin edilmi~~ve 8 May~s 1958'de Moskova'ya varm~~t~r. An~lar~n Moskova k~sm~nda da Türkiye'ye a~a~~ya ald~~~m
dolayl~~yollama d~~~nda bir referans bulamad~m:
"Moskova'daki kordiplomatik duayeni yard~mc~s~~Avusturya Büyükelçisi Baron
Bischoff `tu. Birbirimizi Ankara'dan tan~yorduk. Bischoff Atatürk Türkiye'si konusunda yazd~~~~kitapla da tan~n~r. Bu kitab~~Türkiye ve Yak~n Do~u ile ilgilenen
siyasetçilere ve diplomatlara bugün bile tavsiye ederim. Moskova'ya vard~k'~mda
Baron Bischoff herkes taraf~ndan tan~n~yordu; ad~~geçen, ayr~ca Avusturya (ba~~ms~zl~~~n~~kuran, Ç.N.) Devlet Antla~mas~n~~kotaran ki~i olarak ün kazanm~~t~r."
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Hans Kroll'un Moskova'daki görevi 1962 y~l~nda sona ermi~~ve Kroll
1963 y~l~nda emekliye ayr~lm~~t~r.
HANS KROLL'UN NÜRNBERG MAHKEMESINDE TANIKLIKLI~I
~kinci Dünya Sava~~'n~ n sonunda Hans Kroll Barselona'da Ba~konsolostur. Almanya teslim olunca ~spanyol makamlan kendisini Amerikan
makamlar~na teslim ederler. 1946 Ocak ay~nda, Stuttgart yak~n~nda
Hohenasperg ~atosunda enterne edilir. Ailesi gemi ile ülkeye döner ve k~sa
bir enterne edilme döneminden sonra Oldenburg yak~n~ndaki e~inin ailesinin yan~na gider. Kroll, Mart 1946'da radyodan Nürnberg sava~~suçlular~~
mahkemesinde von Papen'in savunma tan~~~~olarak ifade verece~ini duyar.
12 Nisan 1946'da Nürnberg'e do~ru Amerikan askerlerinin refakatinde
yola ç~kar~l~r. Amerikal~lar tan~~a psikolojik bask~~yapmak amaciyle kendisini önce sava~~suçlular~n~n bulundu~u hapishanedeki hücreye koyarlar ve
kald~~~~hücredeki ki~inin as~ld~~~n~~ vurgularlar; orada on gün tutulur; daha
sonra tan~klar~n bulundu~u ve tutukluluk ko~ullar~n~n daha hafif oldu~u
bir binaya nakledilir. Paskalya dolay~siyle yap~lan Cuma ayinine kat~ld~~~~bir
s~rada Papen onun görür ve gözlerinden ya~lar akar. Von Papen'in avukat~, Kroll ile görü~ür ve yapacaklar~~savunmay~~ haz~rlar. Krol, avukata von
Papen'e yard~m etmek istedi~ini, ancak yemin alt~nda verece~i ifadede
sadece gerçekleri söyleyece~ini belirtir. Ruslar Kroll'un tan~k olmas~n~~ kabul etmek istemezler. Mahkeme Kroll'a Türkiye'nin d~~~politikas~~hakk~nda
sorular soramayaca~~na karar verir. Ruslar endi~elerinde hakl~d~rlar. Zira
Kroll soru soruldu~u takdirde, Kremlin yönetiminin Türkiye'yi, Mihver
ülkelerine kar~~~sava~a girmek için sürekli tehdit etti~ini, oysa Almanya'n~n
Türkiye'nin tarafs~z, en az~ndan Sava~mayan Taraf statüsünde kalmas~~için
çaba harcad~~~n~~söyleyecektir. Ama Kroll'un bu dü~üncesi sadece Almanya'n~n Ankara Büyükelçili~inin görü~ünü yans~tmaktad~r; zira Ribbentrop
ve Himmler, Mussolini ve Ciano ile 1941 Balkan harekat~ndan itibaren
Türkiye'yi, mümkün oldu~u takdirde Mihver devletleri safinda sava~a
sokmak hususunda görü~~birli~i içindeydiler ve bu amaçla Ankara'ya bir
ültimatom vermeyi bile kararla~t~rm~~lard~.
Ribbentrop'un avukat~~ da Kroll'a eski D~~i~leri Bakan~~ lehinde tan~kl~k
etmesini ve müvekkilinin her zaman bar~~~ n lehinde oldu~u yolunda ifade
vermesini ister. Kroll, Ribbentrop aleyhinde konu~mayaca~~n~, ancak do~ruyu söyleme yolunda etti~i yemine sad~k kalaca~~n~~ bildirir. Ribbentrop
için tan~kl~~~~gerçekle~mez.
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Von Papen lehinde ifade vermeleri beklenen onun en yak~n arkada~lar~~dahil pek çok Alman ve yabanc~~ ~ahsiyet mahkemeye gelmezler. Savunman~n gösterdi~i tan~klar aras~ndan sadece Kroll oradad~r.
Hans Kroll'un Tan~kl~~~~ile ilgili ifade Zapt~~
"Soru 1: Türkiye'de ne zaman görev yapt~n~z?
Yan~t: 1936 y~l~~sonbaharmdan, Nisan 1943'e kadar önce birinci Müste~ar, daha sonra Elçi unvamyla; Nisan 1939 sonundan, Nisan 1943'e kadar Von Papen ile birlikte görev yapt~m. Her gün, özellikle sabahlar~~ve
baz~~günler ö~lenden sonra da kendisiyle bir kaç saat görü~tüm; bu nedenle Türkiye'deki faaliyeti hakk~nda iyi bilgi sahibiyim.
Soru 2: Von Papen'i daha önce tan~d~n~z m~?
Yan~t: Hay~r, kendisini ilk kez Ankara'da tan~d~m.
Soru 3: Nasyonal Sosyalist Partisinin üyesi oldunuz mu?
Yan~t: Hay~r
Soru 4:Von Papen, Ankara'daki Büyükelçi atand~ktan sonra k~sa bir
ziyaret için Ankara'ya geldi. Bu ziyaretin amac~~neydi?
Yan~t: Von Papen Ankara'ya Türk hükümetiyle tan~~mak ve durum
hakk~nda bilgi almak amaciyle geldi.
Soru 5: Von Papen, o s~rada davran~~lar~~ve ifadeleri ile Almanya'n~n
d~~~politikas~n~, özellikle Polonya politikas~n~~onaylad~~~n~~belirtti mi ya da
bu politikaya kar~~~hareket etmek istedi mi?
Yan~t: Von Papen geldi~i zaman ondan genel durum, özellikle Polonya meselesinin geli~mesi hakk~nda ne dü~ündü~ünü ö~renmek istedim;
zira Hitler'in onu bu konunun ayr~nt~lar~~hakk~nda bilgilendirmi~~oldu~unu saruyordum. Benim bildi~-imden fazla bir ~ey bilmedi~ini, ba~ka bir
deyimle hiç bir ~ey bilmedi~ini görerek hayal k~r~kl~~~na u~rad~m. Hitler'in
d~~~politikas~~ onu endi~elendiriyordu. Polonya sava~~~dahil, kararl~~ ve
inanm~~~bir biçimde sava~~kar~~t~~oldu~unu gösterdi. Bu sava~~n dünya
sava~~na neden olmas~ndan korkuyordu. Bununla birlikte, Polonya meselesinde, Polonya ile bir çat~~man~n ~ngiltere ve Fransa'n~n kaç~n~lmaz biçimde
müdahelesini gerektirece~i hususunda Hitler'i inand~rabilirse, bir uzla~maya var~labilece~ini ümit ediyordu. Bu nedenle raporlar~nda, Ankara'daki
Türk devlet adamlar~~ve Ankara'da görevli di~er diplomatlarla yapt~~~~görü~melerde, Polonya ile giri~ilecek bir sava~~n ~ngiltere ve Fransa'n~n
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müdahelesini gerektirece~i hususunda hiçbir ku~ku bulunmad~~~n~~ö~rendi~inin alt~n~~ çiziyordu. Von Papen bana pek çok kez, "Almanya d~~~ndaki
Alman diplomatlar~n~n hepsi, aç~k ve tart~~maya yer vermeyecek bir ~ekilde
Hitler'in dikkatini bu sonuçlar üzerine çekselerdi, sava~~muhtemelen önlenebilirdi" demi~tir.
Soru 6. Polonya'ya sava~~ilan edildikten sonra, sava~~n Kuzey Avrupa
ülkelerine, Hollanda'ya Belçika'ya ve nihayet Rusya'ya yay~lmas~~ üzerine
Papen'in tepkisi ne oldu?
Yan~t: Von Papen sava~~n duraklad~~~~k~~~aylar~nda, Bat~l~~güçlerle görü~melere ba~lanaca~~n~~ umuyordu; sava~~bat~ya ta~~mrsa bunun bir katliama neden olaca~~n~, o takdirde de arabuluculuk imkan~n~n çok azalaca~~m
biliyordu ve bu nedenle arkada~~~olan Hollanda Elçisi Visser ile yapt~~~~çok
say~da görü~menin sa~layabilece~i olas~~ f~rsatlara çok sevinmi~ti. Hollanda
telkininin ard~nda yatan dü~ünce, sava~~n çok k~sa zamanda, bat~da ilkbahar harekat~~ ba~lamadan önce sona erdirilmesiydi ve bu amaçla Almanya
ile ~ngiltere aras~nda bir görü~me yap~lmas~n~~sa~lamakt~.
Soru 7: Von Papen göre bir uzla~ma nas~l sa~lanacakt~?
Yan~t: Von Papen Müttefiklerin toprak sorunlar~~nedeniyle de~il, ama
kendi dü~üncelerine egemen olan, tek tarafl~~eylemi, yani bir sald~r~~sava~~n~~her zaman için reddeden ilke gere~ince sava~a girdiklerini dü~ünüyordu. Bu nedenle, eski hukuksal durumu (statu quo ante'yi), yani 1938 y~l~~
esas~na geri dönülmesinin, Polonya ve Çekoslovakya'n~n varl~~~n~~ geri getirecek görü~melerin ba~lamas~~için ön ko~ul oldu~unu dü~ünüyordu. Bu
görü~melerin ba~ar~l~~ bir ~ekilde geli~mesi için, Hitler'in d~~~politikas~na ve
y~k~lm~~~bulunan Almanya'n~n imzas~na yeniden güven duyulmas~n~~sa~lamak gerekiyordu. Bu güven nas~l sa~lanacakt~? Bunu sa~layabilmek için,
Almanya'n~n yeniden bir Anayasa devleti haline dönü~türülmesi, Alman
rejiminin önemli bir reformdan geçirilmesi kagmlmazd~. Von Papen, Türkiye'nin bu konuda arac~~ rolü oynayabilmek için çok uygun bir konumda
oldu~unu dü~ünüyordu. Türkiye sava~an taraflar~n ikisinin de güvenine
sahipti. Von Papen Türkler'i arabuluculuk yolunu haz~rlamaya her firsattan yararlanarak te~vik ediyordu. Bu nedenle, Kas~m 1942'de Devlet Ba~kan~~ ~smet ~nönü'nün Türkiye Millet Meclisinde yapt~~~~konu~mada Türkiye'nin bir arabuluculuk için iyi niyetli giri~im yapabilece~ini söylemesini
büyük memnuniyetle kar~~lam~~t~.
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Soru 8: Mihver partnerlerinin ve Hitler'in etraf~nda bulunan kimi
çevrelerin manevralar~na ra~men, Von Papen'in, sava~~n Türkiye'ye yay~lmas~n~~önlemek için çaba harcad~~~n~~biliyor musunuz?
Yan~t: Von Papen'in Türkiye'deki çal~~malar~n~~tek bir cümle ile özetlemek mümkündür. Von Papen kendi misyonunun Almanya'n~n ç~karlar~n~, bar~~~n ç~karlar~~ ile uzla~t~rmak oldu~unu sanm~~t~r. Pratikte bunun
anlam~, sava~~n Türkiye'ye ve Yak~n Do~u'ya do~ru yay~lmas~n~~önlemek ve
Türkiye'yi zaman~~ gelince arabulucu olarak devreye sokmak için gerekli
ko~ullar~~ haz~rlamakt~r. Türkiye'deki be~~y~ll~k görevi s~ras~nda çal~~mas~n~n
temel anlay~~~~bu olmu~tur. ~imdi Türkiye'yi sava~~n d~~~nda tutmak için
sarfetti~i çaban~n ayr~nt~s~na geliyorum. Von Papen'in, Türkiye'nin tarafs~zl~~~n~n Mihver devletleri ve özellikle ~talya taraf~ndan tehdit alt~na al~nd~~~~örne~i ile yetinece~im. (Burada Mahkeme ba~kan~~ tan~~~n bu soru ile
ilgili yan~t~n~~kesmesini talep etti. Tan~k durumu, yani Papen'in bar~~~lehindeki çal~~malar~n~~yeterince izah etmi~ti ve san~k Türkiye'deki faaliyeti
konusunda suçlanmamaktayd~. Savunma sorunun yan~tlanmas~nda ~srar
etti. Ama Mahkeme Ba~kan~~ itiraz~nda direndi. Bunun üzerine savunma:
"Görüyorum ki von Papen'in Türkiye'deki faaliyetinin aç~kça bar~~a hizmet
etme amac~n~~ ta~~d~~~~böylece ispatlanm~~~ve teyit edilmi~tir" dedi. Mahkeme bu beyana itiraz etmedi.)
Soru 9: Von Papen'in Nasyonal Sosyalist Parti ve özellikle Partinin
Ankara'daki yönetimi konusundaki tutumu nas~ld~?
Yan~t: Von Papen Ankara'ya geli~inden itibaren güçlükle gizlenen bir
güvensizlik duygusuyla kar~~land~. Bu hiç te ~a~~rt~c~~de~ildi. Zira hiç kimse
onu Nazi saym~yordu. Zamanla, parti ile ili~kileri, çe~itli nedenlerle gittikçe
gerginle~ti ve 1942'de ciddi bir anla~mazl~k do~du. Parti'nin Türkiye'deki
~efi, parti üyelerinin yapt~~~~bir toplant~da, kendisine kalm~~~olsayd~~Von
Papen'i kur~una dizdirece~ini beyan etti. Söyledi~i bu sözler hakk~nda hesap vermesi istendi~inde ise, von Papen'i sadece temerküz kamp~na att~raca~~n~~söyledi~ini belirtti.
Von Papen'in avukat~= "Yahudi sorunu konusunda ad~~geçenin tutumunun ne oldu~u" sorusuna yan~t: Von Papen, partinin Yahudi kar~~t~~politikas~n~~ reddetti~ini gizlemiyordu; Yahudi göçmenlerle görü~ürdü, Yahudi
doktorlara giderdi ve Yahudi dergilerini sat~n al~rd~, Yahudiler konusundaki tutumu parti ile ili~kilerinin gerginli~indeki temel nedenlerden biriydi."
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Personel politikas~~ile ilgili bir soruya yan~t: "Partinin von Papen'in çal~~ma
arkada~~~olarak yapt~~~~seçimlerden hiç memnun olmad~~~~bilinirdi; 30
Haziran'dan ve Avusturya'n~n ilhak~ndan sonraki geli~meler, Von Papen'in
yak~n çal~~ma arkada~~~olman~n tehlikeli oldu~unu göstermi~tir. Parti, özellikle Ankara'daki Büyükelçili~in, Balkanlar'daki diplomatik temsilciliklerimizde oldu~u gibi bir Nazi karargah~~haline getirilmemesini çok kötü kar~~lad~; Papen yeni çal~~ma arkada~~~istedi~i zaman, bunlar~~nasyonal sosyalizme dü~man oldu~u bilinenler aras~ndan seçerdi; bunlardan iki örnek
vermek gerekise, von Haeften ile Elçilik Müste~ar~~ Trott zu Solz, 20 Temmuz olay~ndan sonra kur~una dizildiler. Parti, Papen'in en yak~n çal~~ma
arkada~~~ve yard~mc~s~~ olarak benim görevimden uzakla~t~r~lmam~~ y~llar
boyu istedi; bu konuda her ay bir giri~imde bulunuldu. 1942 ilkbahar~nda,
partinin Türkiye ~efi ile ~stanbul ve Ankara ~efleri von Papen'i ziyaret ettiler ve parti ad~na beni uzakla~t~rmas~n~~Papen'den istediklerini söylediler;
von Papen'in de yetkili olmad~~~~yan~t~n~~ verdi; ama 1943 ilkbahar~nda
bask~~ çok artt~~ ve Papen bunlara boyun eymek zorunda kald~, böylece ayr~ld~k."
Bilindi~i gibi Von Papen Nürnberg Mahkemesinde beraat eden bir
kaç san~ktan biridir.

B~ R ALMAN D~ PLOMATIN TÜRKIYE ANILARI
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ADOLF H~TLER'~N CUMHURBA~KANI ~SMET ~NÖNÜ'YE
MEKTUBU
Obersalzberg 20 ~ubat 1941
Bay Ba~kan,
Alman Devleti (Reich'~), ~ ngiltere ve Fransa'n~n 3 Eylül 1939 tarihinde
sava~~ilan ederek, Alman halk~ n~, Hükümetinin arzusu hilaf~na, zorla içine
itti~i mücadelede, Avrupa k~tas~nda ~ngiliz etkisini ortadan kald~rmaya
yönelik çabas~m sürdürmektedir. Bu, ~mparatorlu~unu, kuvvet dengeleri
olu~turarak ayakta tutabilmek için, Avrupa halklar~~ aras~na nifak tohumlar~~
ekmeyi ve onlar~~ birbirlerine dü~ürmeyi amaçlayan geleneksel ~ ngiliz yöntemine son vermenin ön ~art~~olacakt~ r.
Avrupa'n~n çe~itli bölgelerini askeri etkisi alt~na alma~a çal~~an ~ngiltere'nin durmak bilmeyen çabalar~, Alman Devletini gereken kar~~~önlemler alma~a zorlamaktad~r; ancak bu geli~me etkilenen bölgede Almanya'n~n
siyasal veya toprak talebi bulundu~u anlam~na gelmez.
Britanya'n~n Yunan topraklar~~ üzerine yerle~me do~rultusunda ald~~~~
önlemlerin gittikçe artan biçimde tehdit edici boyutlara ula~t~~~~ ~u s~rada,
Ekselanlar~na, bu ko~ullar alt~nda önleyici baz~~ eylemlere yönelme karar~n~~
ald~~~m~~bu münasebetle bildirmek istiyorum.
Bu nedenle Bulgar Hükümetine ba~vurarak Alman silahl~~ kuvvetleri
birliklerinin, bu yönde baz~~ ihtiyat tedbirleri almas~na izin vermesini talep
ettim.
Reich ile her zaman dostluk ili~kileri yürütmü~~olan Bulgaristan„ bu
ili~kileri Üçlü Pakta kat~larak daha da s~ k~la~t~rm~~~ve öngörülen önlemlerin
Türkiye'ye kar~~~yönelik olmad~~~ndan emin olarak, sözü edilen eylemlerin
uygulanmas~na onay~ n~~ vermi~tir.
Ekselanslar~, ~u s~rada, ben de en aç~k ~ekilde, Alman eylemlerinin,
Türkiye'nin toprak ya da siyasal bütünlü~üne yönelik olma amac~n~~ hiç bir
~ekilde gütmedi~ini size beyan etme firsat~n~~kaç~rmak istememekteyim. Tam
aksine, halklar~m~z~~zaman~nda birbirine çok yak~n bir biçimde ba~lam~~~olan
büyük ya~am sava~~~ile onun sonucunda uzun y~llar süren yoksullukla mücadele dönemini hatirlayarak, gelecekte de Almanya ve Türkiye aras~nda ger-

260

HANS KROLL - PULAT TACAR

çek bir dostane i~birli~i için tüm ön ko~ullann mevcut bulundu~una dair en
derin inanam hususunda size güvence vermek istiyorum; zira
Almanya'n~n bu bölgelerde hiç bir toprak talebi yoktur. Sözü edilen
tehlikeler ortadan kald~r~l~nca, Alman birlikleri Bulgaristan'~~ve Devlet Ba~kan~~Antonescu `nun iste~ine uygun olarak, ayn~~ ~ekilde Romanya'y~~ terk
edeceklerdir.
Bu sava~tan sonra Avrupa'n~n yaralar~n~~sarmaya yönelik ekonomik
kalk~nma, Almanya ile Türkiye'yi zorunlu olarak birbirlerine yak~ndan
ba~l~~ ekonomik partnerler durumuna getirecektir.Bu ili~kide, Almanya'n~n
sadece sanayi ürünlerinin satmay~~ dü~ünen de~il ve fakat en büyük al~c~~
taraf olarak ortaya ç~kacak olmas~~büyük öneme sahiptir.
Öte yandan, bu sava~tan sonra meydana gelecek olan yeni toprak düzenlemelerinin, Almanya'y~~ hiçbir ~ekilde, Türkiye'nin siyasal amaçlar~n~n
kar~~t~~ durumuna getirmeyece~ine, tamamen aksine, bu anlamda da iki
devlet aras~ndaki yak~nla~man~n hem Türkiye'nin hem de Merkez'in ç~karlar~~lehine olaca~~na inan~yorum.
Binaenaleyh, ~imdi oldu~u gibi gelecekte de Almanya ile Türkiye'yi
kar~~~kar~~ya getirecek herhangi bir nedenin var olmad~~~n~~dü~ünüyorum.
O nedenle, Bulgaristan'a girecek birliklerin, oradaki varl~klar~n~n amac~~
konusunda herhangi bir yanl~~~anlama olmamas~~için — Türk Hükümetinin,
bizi bu tutumumuzu de~i~tirmeye zorlayacak önlemler almay~~ gerekli görmesi durumu hariç, Türk s~n~r~ndan belirli bir mesafede durmalar~~talimat~n~~ verdim. Bununla birlikte, bu durum, Ingilizlerin Yunan topraklar~na
konu~lanma önlemlerine kar~~~koyma karar~m~z~~ de~i~tirmeyecektir.
Ekselanslar~, size bu mektubun tevdiini, Almanya ve Türkiye aras~ndaki ili~kileri hiçbir ~ekilde kötüle~tirmemek, aksine uzun bir gelecekte
mümkün oldu~u kadar iyile~tirmek ve böylece her iki taraf~n ç~kar~na olarak artan biçimde verimli ili~kilere eri~mek hususundaki samimi arzumun
bir i~areti olarak kabul buyurun.
(imza) Adolf Hitler
Ekselanslar~~
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurba~kan~~
~smet ~nönü
Ankara

