1939 TÜRK-ING~ L~ Z-FRANSIZ ~TT~ FAKI *
ISMAIL SOYSAL
19 Ekim 1939'da Ankara'da Türkiye, Ingiltere ve Fransa aras~ nda
imzalanan Yard~ mla~ma Andla~mas~~ (Traite d'Assistance Mutuelle) Türkiye'nin Bat~ l~~ Devletlerle yapt~~~~ilk ittifak ba~~ t~d~ r. Andla~ma, Ikinci Dünya
Sava~~~yakla~~ rken, 1939 bahar~ nda Italya ve Almanya'n~ n (Mihver
Devletleri) Akdeniz ve Balkanlarda yaratt~ klar~~ tehlikeyi gözönünde
tutarak, a~a~~da ayr~ nt~ lar~ yla inceleyece~imiz üzere, bir yandan Türkiye ile
Ingiltere ve Fransa'n~ n savunma gereksinimlerini kar~~lamak, öte yandan
Balkanlar~ n güvenli~ini, özellikle Yunanistan Romanya'n~ n korunmas~ n~~
sa~lamak, ancak bu yüzden Türkiye'nin Sovyetler Birli~i ile sava~a
sürüklenmesi olas~l~~~ n~~ da önlemek gibi girift ve karma~~ k sorunlar~~
düzenliyordu. Dünya Sava~~~ ~~ Eylül'de ba~lam~~, Ankara Andla~ mas~~ da 39
gün sonra yürürlü~e girmi~ti.
~~ o Haziran 1940 günü Italya'n~ n müttefiki Almanya'n~ n yan~ nda,
Ingiltere ve Fransa'ya sava~~açmas~ yla sava~~durumu Akdeniz'e yay~l~ nca,
hukuksal bak~ mdan, Türkiye için "casus foederis" ortaya ç~ km~~, onun
Ingiltere ve Fransa yan~ nda sava~a kat~lmas~~ gerekmi~ ti. Nitekim, Ingiliz ve
Frans~z Hükümetleri bunu resmen Türk Hükümetinden istemi~ ti. Ne var ki,
o s~ rada Fransa çökmü~, Mare~al Petain Hükümeti Almanya ile bir silah
b~ rak~~~ m~~ sözle~mesi yapm~~, böylece Ingiltere yaln~z kalm~~t~ . Türkiye ise
Müttefiklerinden bekledi~i silahlar~~ henüz alamam~~t~. Öte yandan,
Almanya ile 1939 A~ustosu ve Eylülünde ba~~ tlad~~~~Sald~ rmazl~ k ve
Dostluk Andla~malar~~ çerçevesinde yak~n ili~kiler sürdüren Sovyetler
Birli~i'nin de ne yapaca~~~pek belli de~ildi. Bu durumda Türkiye'nin hemen
sava~a girmesi Ingiltere'ye bir ~ey kazand~ rmayaca~~~gibi, Balkanlar~~ ve
Yak~ n Do~uyu tehlikelere atabilirdi. I~te bu ko~ ullar içinde Türk Hükümeti,
* Bu incelemeyi, tarihin belgelere dayan~larak yaz~lmas~~ gerekti~ini ömrü boyunca
isteyen, bunu kendi yap~ tlanyla kan~ tlayan eski Ba~ kan~ m~z Aziz Karal'~ n unutulmaz an~s~~ için
sunuyorum.
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Ankara Andla~mas~ na ekli "Sovyet Çekincesi"ni ileri sürerek, 26 Haziran
1940 günü "sava~~d~~~ " müttefik durumunu aç~ klam~~t~.
Türkiye, ertesi y~ l 18 Haziran 194.1'de Almanya ile bir Sald~rmazl~k
Pakt~n~~yapm~~t~. O s~ rada Alman Ordusu Trakya'da Türk sm~nna gelmi~~
bulunuyordu. Bir Alman sald~r~s~na kar~~~Türkiye'nin yard~m~na ko~acak
bir kuvvet yoktu. O nedenle Türkiye tarafs~ z durumunu sürdürecek, ancak
bu tarafs~zl~~~ n Müttefikler için anlay~~l~~(o zamanki deyimi ile hay~ rhak,
bienveillant) ~asma özen gösterecekti.
1943 sonlar~ nda Müttefik Büyük Devletler (Amerika Birle~ik Devletleri, Ingiltere ve Sovyetler Birli~i) Türkiye'yi sava~a• sokmak zaman~n~n
geldi~i kan~s~ nda idiler. Nitekim, 28 Kas~m - ~~ Aral~k 194.3'de Tahran
Konferans~ nda Roosevelt, Churchill ve Stalin bu yolda bir ça~r~da
bulunulmas~n~~kararla~t~nnca, karar 5-7 Aral~ kta Kahire Konferans~nda
Roosevelt ve Churchill taraf~ ndan Inönü'ye bildirilmi~ , o da gerekli silahlar
verilmesi ko~ulu ile, Türkiye'nin sava~a kat~lmas~n~~kabul etti~ini söylemi~ti.
Ancak silahlar~ n verilmesi bir kez daha geçikecek, Türkiye de o nedenle
sava~a kat~lmayacakt~.
Sava~ta Almanya'n~n yenilece~i belli oldu~u bir s~rada, Türkiye,
Ingiltere ve ABD'nin ça~r~s~~üzerine, 2 A~ustos 194.4'de Almanya ile siyasal
ili~kilerini kesmi~~ve 23 ~ubat 1945 günü de Almanya ve Japonya'ya sava~~
ilan etmi~ ti. Bununla birlikte, herhangi bir askersel eyleme giri~memi~ti.
Zaten böyle bir ~eye gerek kalmam~~t~. Sava~~ilan~~Türkiye'nin Müttefiklerin
yan~~s~ra Birle~mi~~Milletlerin San-Fransisco Konferans~ na kat~labilmesi için
öngörülmü~tü.
2. Dünya Sava~~~sona erince üçlü Ittifak~n ne olaca~~~sorusu akla
geliyordu. Alman ve Italyan sald~r~lar~~ dü~ünülerek yap~lan bu ittifak~n
varolu~~nedeni ortadan kalkm~~~gibi görünüyordu. Bununla birlikte, ba~~ th
üç Devletten hiç biri ona son vermemi~ti. Andla~man~n 15 y~ll~k süresi de
bitmemi~ti.
:.?~, da var ki, SSCB sava~ tan sonra Türkiye'ye kar~~~politikas~n~~
de~i~tirip 19 Mart 1945'de sundu~u bir nota ile, 1925 Sald~rmazl~k Pakt~na
son verece~ini bildirince ve bir kaç ay sonra da Türkiye'den toprak
istemlerinde bulununca, Üçlü ittifaktan ba~ka tutan* olmayan Türkiye
Ingiltere'ye ba~vurarak bu ittifak~n geçerlili~ini do~rulatmakta yarar
görmü~tü. 1939 Andla~mas~n~ n 1. Maddesinde genel olarak "bir Avrupa
devletinin sald~r~s~"ndan söz edildi~ine göre, bunu ileri sürmek hukuksal
bak~mdan olanakl~~ idi. Nitekim Ingiltere D~~i~leri Bakan~~Beyin 22 ~ubat
194.6'da Türk-Sovyet gerginli~ine de~inen bir aç~klama yaparak "....Türki-
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ye ile bir andla~mam~z bulundu~unu söylemeliyim" demi~, "Türkiye'nin
bir devletin uydusu durumuna gelmesini de~il, ba~~ms~zl~~~ n~~ korumas~n~~
istediklerini" belirtmi~ti. 22 Mart 1946 günü de, Avam Kamaras~nda bir
milletvekilinin Bulgaristan'da Türk s~n~r~ na do~ru asker y~~~ld~~~~haberleri
üzerine, Hükümetin 1939 Andla~mas~~ uyar~nca ne önlem ald~~~~yolundaki
bir sorusuna D~~i~leri Devlet Sekreteri Mac Neil "Bu andla~ma bir Avrupa
devletinin (Türkiye'ye) sald~ r~s~ na kar~~d~ r" demekle, onun geçerli oldu~unu vurgulamak istemi~tir.
1947'de Truman Doktirini ile ABD Türkiye'yi koruyucu rol alma~a
ba~lay~nca art~k Üçlü Ittifaktan sözetme~e gerek kalmayacakt~. Türkiye
1952'de NATO'ya kat~l~ nca da onun güvenlik sorunu kökünden çözülmü~~
oluyordu. I954'de Üçlü Pakt~ n 15 y~ll~ k süresi dolmu~tu. Gerçi ona Ba~~ tl~~
Devletlerden herhangi biri son verdi~ini bildirmedi~i için, yürürlü~ü
kendili~inden uzam~~~say~labilirdi. Ancak, art~ k Ittifak varolu~~nedenini
yitirmi~, tarihe malolmu~tu.
1939 Türk-Ingiliz-Frans~z Ittifak~~ üzerinde Türkiye'de derinli~ine bir
inceleme yap~lm~~~de~ildir. Oysa, onun haz~rlan~~lyla ilgili belgelerin hemen
hemen tümü ~ ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~ n~n ç~kard~~~~"Documents on
British Foreign Policy"nin 3. dizisinin V.,VI. ve VII. ciltlerinde yer alm~~t~ r.
Biz bu üç ciltte yakla~~ k 250 belgeyi inceledi~imiz gibi, D~~i~leri Bakanl~~~m~zca 1973'de yay~ mlanan belgesel be~~ciltlik kitaptan "Montreux ve Sava~~
Öncesi Y~llar~~( I 935-1939)"ba~l~kl~~olan~ ndaki belgeleri, ayr~ca andla~maya
ekli olan gizli ekleri de gözden geçirdik. Fransa D~~i~leri Bakanl~~~n~ n
ç~kard~~~~"Documents Diplomatiques Français" dizisindeki belgeler ise,
bugüne de~in ancak 30 Nisan 1939 gününe dek uzanan (Cilt XV) dönemi
kapsad~~~ ndan, konurpuz için yeterince yararl~~ olmam~~t~ r. Bununla
birlikte, ~ ngiliz Belgelerinde Üçlü ~~ttifakla ilgili olarak Frans~z Hükümeti ile
yap~lan yaz~~ma ve görü~melere geni~~ölçüde yer verildi~inden incelememiz
için her hangi bir bo~luk ve duraksama ortaya ç~kmam~~t~ r. öte yandan,
sava~tan sonra Amerika Birle~ik Devletleri D~~i~leri Bakanl~~~m~zca yay~ mlanan Alman Ar~ivleri aras~ nda konumuzla ilgili bir çok belge gözden
geçirilmi~tir. Tüm bu belgelerden ba~ka Bat~da yay~mlanan çe~itli an~larda
incelememize yararl~~ bilgilere rastlanm~~t~r. Yaz~ m~z~n sonuna en önemli
belge ve yap~ tlar~~gösteren bir kaynakça koyuyoruz.
~ ncelememiz, k~sa bir giri~ten sonra, yedi ayl~k bir dönemi kapsamakta
olup 7 Nisan 1939'da Italya'n~ n Arnavutluk'u istila etmesi ve 13 Nisan'da
Ingiltere ile Fransa'n~ n Yunanistan ve Romanya'ya güvence vermeleri
üzerine, Akdeniz ve Balkanlarda güvenli~i güçlendirici önlemler almak için,
Bell~ten C. XLVJ, 24
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~ngiltere ile Türkiye aras~ nda yap~lan görü~melerin tüm a~amalar~ n~,
Fransa'n~ n bu görü~melere kat~lmas~ n~; 12 May~ s'ta Ingiltere ve 23
Haziranda Fransa ile imzalanan ortak demeçleri; Sovyetler Birli~i ile
giri~ilen temaslar~ ; Balkan Devletleriyle yap~ lan dan~~malar~ ; Almanya ve
Italya'n~ n tepkilerini; 26 Eylül-16 Ekim'de Moskova'da yap~lan TürkSovyet görü~ melerini ve 19 Ekim'de imzalanan Türk-Ingiliz-Frans~z
~ ttifak~ n~ n, o zaman gizli tutulan ekleriyle birlikte, hükümlerini göstermektedir.
TÜRKIYE'N~ N BATILILARLA YAKLA~MASI:
1 935-1938

Türkiye, Avrupa'da bulutlar~n kararma~a ba~lad~~~ , özellikle Italya'n~ n geni~leme emellerinin aç~~a vuruldu~u 1934 y~l~ ndan sonra, Sovyetler
Birli~i ile dostluk ve dayan~~mas~ n~~ bozmaks~z~n, ~ ngiltere ve Fransa ile
ili~kilerini güçlendirmek e~ilimini göstermi~ ti. Nitekim, 1935 y~l~~ sonlar~ nda
~ talya Habe~i~tan'a sald~ r~nca Türk Hükümeti, ~ngiltere ve Fransa'y~~
izleyerek, Milletler Cemiyeti çerçevesinde al~ nan yapt~r~m kararlar~na
kat~lm~~, ayr~ca bu yapt~ r~mlar yüzünden Italya'n~ n bir sald~ r~s~~olas~l~~~ na
kar~~~~ ngiltere ile geçici bir ittifak anla~ mas~~ ba~~ tlam~~t~. Arkas~ndan, 1936
yaz~nda Montreux Bo~azlar Konferans~ nda Ingiltere ile görü~~ve anlay~~~
birli~i ortaya ç~km~~ , Türk-Ingiliz i~birli~inin geli~ece~i anla~~lm~~t~ . Gene
1936 yaz~ nda Ispanya içsava~~~ba~lay~ nca Türk Hükümeti ~ngiltere ve
Fransa'y~~ izlemi~~ve ertesi y~ l Akdeniz'de Italyan korsanl~ k eylemlerine kar~~,
Nyon ve Cenevre Anla~malar~~ çerçevesinde, bu iki bat~l~~devletle i~birli~i
yapm~~t~~1.
Hitler Almanyas~n~n ilk a~amada Avrupa'daki Almanlar~ n birli~ini
( 1938 Mart'~ nda Avusturya'n~ n, Eylül'de Südetlerin ba~lanmas~ )
gerçekle~tirdikten sonra, do~uya do~ru geni~lemek istedi~i belli olmu~tu.
Buna kar~~~Fransa ve Sovyetler Birli~i, 1935 Yard~mla~ ma Pakt~~gere~i ve
korumak istedikleri küçük devletlerle i~birli~i içinde, önlemler almaya
çal~~~ yordu. ~ ngiltere ise, henüz yat~~t~ rma politikas~~ güdüyor, hiçbir
devletle savunma pakt~~ yapmaya yana~m~ yordu. öte yandan, 1936
I Türkiye'nin 1934-1937 döneminde Bat~l~ larla i~birli~i için bak. Ismail Soysal,
"Türkiye'nin Bat~~ Ittifak~na Yöneli~i (1934-1937)" Türk Tarih Kurumu, Belleten C. XLV,
say~~ 177, Ankara, 1981

1939 TÜRK-INGILIZ-FRANSIZ ITTIFAK'

371

Ekim'inden beri Italya'n~n Almanya ile olu~ turdu~u "Roma-Berlin Mihveri"nin bir sald~ r~c~~ ittifaka dönü~mesini önlemek ümidiyle, Ingiltere ve
Fransa, Italya ile iyi ili~kileri sürdürmeye çal~~~yordu. Örne~in Ingiltere,
Akdeniz'de "statu quo"yu korumak üzere, Italya ile 2 Ocak 1937
Centilmenlik Anla~mas~ n~~ 1938 Nisan'~ nda Paskalya Anla~mas~~ ile
geli~tirmekte yarar görmü~tü.
Jeopolitik durumu nedeniyle, Türkiye'nin beklenen sava~ taki önemi
Almanya gibi, Sovyetler Birli~ince ve Bat~l~larca da biliniyordu. Nitekim,
Avrupa'da durum a~~rla~~ rken Türkiye ile Bat~l~lar aras~ nda bir siyasal
ba~~ t yap~lmas~~ yolunda ilk somut giri~im 1938 Eylül'ünde Fransa'dan
gelmi~ ti. O s~ rada, Türkiye ile Fransa aras~ ndaki Sancak uyu~mazl~~~~1937
yaz~ nda iki devletin anla~mas~~ ile sona erdirilmi~, Hatay Devleti 2 Eylül
1938'de kurulmu~~bulunuyordu.
Giri~im, Eylül ortalar~nda Fransa D~~i~leri Bakan~~ M. Bonnet'in
Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Suad Davaz'a verdi~i yaz~l~~ bir öneri
biçiminde olmu~ tu. öneride, taraflardan biri sava~a tutu~ursa, öteki tarafin
ona anlay~~~gösteren bir tarafs~zl~ k gütmesi, gerekti~inde dan~~malar
yap~lmas~, taraflar~ n ülkeleri üzerinde birbirine kar~~~ dü~manca ö~ütler
kurulmas~n~n engellenmesi (Türkiye-Suriye aç~s~ ndan) öngörülüyordu.
Gerçi 4 Temmuz 1938'de Ankara'da imzalanan Türk-Frans~z Dostluk
Andla~mas~ nda da buna benzer hükümler vard~ . Ancak, o andla~ma
Avrupa'daki geli~ meler gözönünde tutularak de~il, ikili ili~kiler aç~s~ ndan ve
dar kapsaml~~ olarak dü~ünülmü~ tü. Zaten andla~ ma TBMM'nce henüz
onaylanm~~~olmad~~~~gibi, Türk Hükümeti, Hatay Türkiye'ye ba~lanarak,
bu sorunun kökünden çözümünü ye~ledi~i zaman andla~ma metnini 1938
sonlar~ nda geri alacak ve bir kenara b~ rakacakt~.
Büyükelçi Davaz Frans~z önerisi üzerine Ankara'ya gelmi~~ve bunu
hükümete sunmu~tu. O s~ rada Atatürk hasta idi. Bayar Hükümeti öneriyi
incelemi~~ve bir kar~~~öneri tasar~s~~ haz~ rlam~~t~. Hükümet böyle bir siyasal
ba~~ta Ingiltere'nin de kat~lmas~ n~~istiyordu. Bu iste~ini Frans~z Hükümeti
ile birlikte Ingiliz Hükümetine de duyurmu~tu. Ingiliz D~~i~leri Bakan~~
Halifax, ilkin olumsuz görünen tepkisinden sonra, Eylül sonlar~nda izinden
Ankara'ya dönen Ingiliz Büyükelçisi Sir Percy Loraine ile Aras'a gönderdi~i
mesajda, "uluslararas~~ durumdaki geli~melerin böyle bir önerinin ele
al~ nmas~ na olanak verebilece~ini, hatta ona ivedilik kazand~ r~laca~~n~"
bildirmekle görü~melere aç~ k kap~~ b~ rakm~~, ayr~ca bu konuda Yunan
Hükümetiyle de dan~~ malara giri~ilmesi yolundaki dü~ünceye kat~ld~~~ n~~
bildirmi~ti.
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Aras son geli~meleri 2 Ekim'de Atatürk'e anlat~p Fransa ve ~ngiltere ile
üçlü bir siyasal ba~~t yap~lmas~~için Onun onam~n~~alm~~t~~2. Bunun üzerine,
Aras 7 Ekim'de Halifax'a gönderdi~i mesajda, bu konuda görü~~birli~inden
duydu~u sevinci bildirirken, "ortak ç~ karlarla ilgili sorunlarda Türkiye'nin
Ingiltere ile temas ve dayan~~may~~sürdürece~ini" belirtmi~ti. öte yandan,
Davaz Paris'e dönünce Fransa D~~i~leri Bakanl~~~~ile temasa geçmi~, Aras'~n
Bonnet'ye daha önce bildirdi~i üzere, Türkiye'nin ~ngiltere'nin de kat~lmas~~
gereken böyle bir ba~~t~ n hiçbir devlete kar~~~olmamas~n~~ (savunma
niteli~i), bundan ba~ka Hatay sorununun daha önce kesin bir çözüme
ba~lanmas~n~~istedi~ini anlatm~~t~ r. Bu arada Atatürk ~~ o Kas~m'da
ya~am~n~~yitirmi~tir.
Frans~zlar, Ingiltere'nin ~u s~rada böyle bir anla~maya yana~mad~~~n~,
ancak anla~man~n ayr~~ayr~~ikili olarak gerçekle~tirilebilece~ini bildirmi~~ve
~~4 Kas~m'da Davaz'a bir tasar~~vermi~ti. Bunda, ~imdilik Türkiye ve Fransa
aras~nda (Bonnet ve Davaz) yap~ lacak bir mektup veri~imi (Exchange des
Lettres) ile, iki ülkenin genel siyasetlerini ilgilendiren konularda s~k s~k bilgi
al~~veri~inde bulunaca~~ , iki hükümetin tutumlannda uyum sa~lanaca~~,
taraflarca Türk-Ingiliz ili~kilerinin geli~mesinin arzu edildi~i belirtiliyordu.
Görülüyor ki, bu a~amada Fransa Türkiye'yi kendi yan~nda tutmak
istiyor. Ba~ka deyi~ le, Türkiye Almanya'ya kaymasa bile, onun tarafs~z
politika gütmesini önlemek istiyordu.
Türk Hükümeti Fransa ile giri~ilen bu görü~melerden zaman~ nda
Ingiltere'ye haber veriyordu. Ancak Ingiltere gene de bir yaz~l~~ ba~~ta
(andla~ma, anla~ma hatta demeç) yana~m~ yordu. Nitekim Büyükelçi Sir
Percy yeni D~~i~leri Bakan~~Saraco~lu'na 27 Kas~ m 1938 günü yollad~~~~
mektupta ~öyle demi~ti 3 .
"Bir kez böyle bir andla~ma, bugünkü Ingiliz-Frans~z ve Ingiliz-Türk
dostlu~una yeni bir ~ey eklem9,ecektir. öte yandan, Ingiltere ve Fransa'n~n Türkiye ile
bir andla~ma yapmalar~ , bu iki ülkenin Yunanistan ile benzeri bir andla~ma
imzalamalann~~gerektirebilir. Bu durumda, Yunanistan'~n da görü~melere kat~lmas~~
gerekece~inden, sonunda dörtlü bir andla~ma ortaya ç~kacakt~ r. Böyle bir anla~ma ise
Almanya ve Italya taraf~ ndan kötü karplanacakt~ r. Çünkü Almanya bu anla~may~~
kendisine kar~~~bir yemberleme siyaseti gibi görecek, Italya da dört Akdeniz ülkesinin
aralar~nda Italya'ya kar~~~bir s~usete giri~tikleri izlenimini edinecektir. Italya'n~ n böyle
bir izlenime kap~lmas~n~~önlemek için onu dayap~lacak anla~maya sokmak formülü akla
gelirse de, bu da ortaya genel nitelikte bir Akdeniz Pakt~~konusunu ç~karacakt~ r ki,
2
3

D~~i~leri, "Montreux ve Sava~~Y~llan", Ankara, 1973, s. 188
D~~i~leri, Ibid, s. ~ go-~~91
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Italya'n~n çok tarafl~~bir anla~may~~kabule haz~r olaca~~~ku~kulu oldu~u gibi, Ingiltere
Hükümeti de bugünkü ko~ullar içinde bu tip bir andla~ ma istememektedir".
Öte yandan, Fransa Türkiye'nin Hatay'~ n Türkiye'ye ba~lanmas~~
istemine henüz olumlu bir tepki göstermemi~ ti. Onun bu duraksamas~~1939
bahar~na dek sürecek, o yüzden Türk Frans~z görü~meleri de ilerlemeyecekti. Ancak 1939 bahar~ nda Avrupa'da tehlikeler büsbütün art~ nca Hatay
için, Ingilizlerin de az çok özendirmesiyle, bir anla~ma yolu aç~lacakt~.
Nitekim, Bonnet 6 Nisan 1939'da kendisiyle Paris'te görü~ en Ingiltere'nin
Ankara Büyükelçisi Sir Percy'ye uluslararas~~ geni~~sorunlar kar~~s~ nda art~ k
Türklerle anla~maya niyetli olduklar~n~~ belli etmi~ti 4 .

ÇEKOSLOVAKYA VE ARNAVUTLUK'UN ISTILASI
(15 Mart-7 Nisan)
VE TÜRK-INGILIZ TEMASLARI:
11-13 NISAN 1939
Almanya'n~ n 15 Mart'ta, Çekoslovakya'y~~ ortadan kald~ rmas~ ndan 8
gün sonra Italya'n~n Arnavutluk'u istilas~, art~k Avrupa'da genel bir sava~~n
kaç~n~lmaz oldu~unu göstermi~ti. Mihver'in bu birbirini izleyen sald~ r~lar~~
kar~~s~ nda ba~l~ca devletlerin tepkileri ~öyle olmu~tu:
Fransa tela~~içinde, Ingiltere ve Sovyetler Birli~i ile birlikte, Mihver'in
yeni sald~ r~lar~ na kar~~~çareler ar~ yor; Ingiltere, yat~~t~ rma siyasetini art~k
kesinlikle terkediyor, 31 Mart'ta Polonya'ya tek yanl~~ güvence veriyor;
Fransa da, 13 Nisan'da Fransa-Polonya ittifak~ na dayanarak, güvencesini
Mühih Konferans~~ kararlar~ ndan beri Bat~l~lar~n
do~ruluyor; 30 Eylül 1938
gev~ekli~inden yak~nan, hatta onlar~n Almanya'y~~ Rusya'ya sald~ rtmak
istemelerinden ku~kulanan Sovyetler Birli~i, Alman Hükümetini Çekoslovakya'n~ n istilas~~nedeniyle, 19 Mart'ta protesto ediyor, Londra ve Paris ile
temasa geçerek, Ingiltere, Fransa, Polonya, Romanya ve Türkiye ile
birlikte, bir savunma cephesi kurulmas~~ önerisinde bulunuyor; ancak,
Ingiliz Hükümeti, Fransa, Sovyetler Birli~i ve Polonya ile ortak bir demeçle
yetinilmesini istiyor ve Balkanlar~ n güvenli~i için ayr~~ bir yol ar~yor;
Türkiye, Italya'n~ n Arnavutluk'a yerle~ mesini Balkanlarda Italya'n~ n bir
köprü ba~~~gibi görüyor ve oradan Yunanistan'a sald~r~ya geçmesinden
kayg~lan~yor, Bulgaristan'~ n Mihver'e alet olmas~n~~önlemek için Roman~ ngiliz Ar~ivleri (Documents on British Foreign Policy, 3. Seri) C.V, Appendix 1
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ya'n~ n Güney Dobruca konusunda Bulgaristan'a hiç de~ilse bir vaatte
bulunmas~~gere~ine inan~yor ve Ingiltere ile Fransa'n~ n Balkanlarda daha
kararl~~ olmas~n~~ bekliyor; topun a~z~ ndaki Polonya ve Almanya'n~ n
Romanya s~n~rlar~ na yakla~t~~~~bir s~ rada "revisioniste" Macaristan ve
Bulgaristan'~ n emellerinden çekinen Romen Hükümeti, deste~i Bat~l~lardan
bekliyor; Polonya gibi Romanya da, Sovyetlerin, müttefik s~fat~yla da olsa,
topraklanna girmesinden korkuyor; Yunanistan, Ingiltere ile Fransa'dan
yard~m bekliyor ve Türkiye ile dayan~~ mas~n~~art~r~yor; Yugoslavya ise ~~937
y~l~nda Bulgaristan ve Italya ile ba~~tlad~~~~Dostluk Andla~malanndan beri
Balkan Pakt~~içinde daha ba~~ms~ z bir tutuma girmi~~olarak ve 1938'de
Avusturya'n~n Almanya'ya ba~lanmas~ ndan (Anschluss) sonra Almanya
ile, Arnavutluk'un i~gali üzerine de Italya ile kom~ u olman~n yaratt~~~~
korkuyla, ayr~ ca Mihver'in siyasal ve ekonomik bask~s~~kar~~s~nda, Bat~l~lardan az çok uzak duruyor.
Ingiliz ve Frans~ z Hükümetleri bu durumda, Polonya'dan sonra,
Yunanistan ile Romanya'ya da tek yanl~~güvence vermeyi ve bunu 13
Nisan'da aç~klamay~~kararla~unnca, ona Türkiye'nin de kat~lmas~n~~
istemi~lerdi. Ingiliz D~~i~leri Bakan~~Halifax ~~~~Nisan'da Ankara Büyükelçisi
Knatchbull-Hugessen'e yollad~~~~bir yönergede s~talya'n~ n Yunanistan'a
kar~~~giri~ebilece~i bir sald~r~~yüzünden Türkiye'nin ortadaki andlgrnalara
göre (1934 Balkan Pakt~ , 1933 ve 1938 Türk-Yunan Andla~malan) bir
yard~m yükümlülü~ü do~mamakta ise de, ~imdi Ingiltere ve-kabul ederseFransa ile birlikte verilecek güvenceye kat~l~p kat~lmayaca~~n~~12/13 Nisan
gece yar~s~na dek bildirilmesini istemi~ ti. Frans~z Hükümeti bu giri~imi
destekledi~ini 12 Nisan'da Ingiliz Hükümetince bildirilmi~ti.
Halifax 12 Nisan'da Ankara Büyükelçisine, Saraco~lu'na iletilmek
üzere, yollad~~~~bir yönergede 6, Mihver'in Avrupa'y~~egemenli~i alt~na
almak iste~ini belirttikten sonra, Ingiltere'nin Akdeniz bölgesinde Italya'
n~n do~rudan, ya da dolayl~~bir tehdidine kar~~~Türkiye'ye yard~ma kararl~~
oldu~unu, buna kar~~~Türkiye'nin de bir Italyan-Ingiliz sava~~ nda onun
yard~m~na gelmesi gerekti~ini, bu temel üzerine kar~~l~kl~~yükümlerin
görü~ülebilece~ini, öte yandan bir Alman sald~r~s~ na kar~~~Ingiltere ve
Fransa'n~n, Polonya ile birlikte, Romanya'ya bir güvence vermeyi
dü~ündüklerini, Türkiye'nin de bu güvenceye kat~ lmak isteyip istemedi~ini
bilmek, ayr~ca Bulgaristan'~n hiç de~ilse tarafs~zl~~~n~~sa~lamak konusunda
Türkiye'nin ne dü~ündü~ünü ö~renmek istedi~ini, Ingiliz Hükümetinin
3
6

Ingiliz Ar~ivleri, Ibid, s. 167
Ingiliz Ar~ivleri, Ibid, s. 179
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haz~rlayaca~~~tasar~~metnini yak~nda gönderece~ini duyurmu~ tu. Büyükelçi
de bu önerileri 13 Nisan'da bir muht~ ra (Aide-Wmoire) ile Saraco~lu'na
iletmi~ ti. Gene o gün Fransa Büyükelçisi Massigli, Ingiliz önerilerine
Fransa'n~n da kat~ld~~~ n~~ telefonla Bakanl~k Genel Sekreteri Menemencio~lu'na bildirmi~ti.
Bu Ingiliz önerisi üzerine Türk Hükümeti, Cumhurba~kan~~ Inönü'nün
Ba~kanl~~~nda 13 Nisan'da hemen toplan~ p konuyu olumlu biçimde ele
alm~~~ve Türkiye'nin s~ k~~ ili~kiler sürdürdü~ü kom~usu Yunanistan için
Italya'ya kar~~~ yard~m yükümlü~ü üstlenmesinin TBMM'nin onam~ m
gerektirdi~ini, Türkiye'nin kendi güvenli~i i~inin de Ingiltere ile dostça ele
al~nabilece~ini kararla~t~rm~~t~r. Haz~ rlanan tutanak metninin alt~na Inönü
kendi el yaz~s~~ ile, "Italya'n~ n Yunanistan'a bir sald~r~s~nda Türkiye'nin
otomatik olarak harekete geçmesi yükümü ancak TBMM'nin onay~~ ile
üstlenilebilir. O nedenle yeni yükümlerin Meclise anlat~ labilir de~er ve
nitelikte olmas~~zorunludur" notunu koymu~ tu. Hükümetin bu karan 7üzerine Saraco~lu, 13 Nisan'da Ingiliz ve Frans~ z Büyükelçilerine, Türk
Hükümetinin, Yunanistan ile Romanya'ya güvence verilmesi giri~imine
sempati göstermekle birlikte, TBMM'nden yetki almadan ve Türkiye için
böyle bir yükümlülük kar~~l~~~ nda kendi güvenli~i bak~ m~ndan bir güvence
sa~lamadan öneriyi kabul edemeyece~ini, ancak Ingiltere ve Fransa'n~n
yay~mlayacaklan demece "Yunan Hükümetiyle yak~n ili~kileri bulunan
Türk Hükümetine bu demeçten bilgi verilmi~tir"diye bir tümce eklenebilece~ini bildirmi~ ti. Saraco~lu, bu arada, Ingiliz Büyükelçisine "bize neden
Italya'ya kar~~~güvence vermeyi dü~ünüyorsunuz da Almanya'ya kar~~~
dü~ünmüyorsunuz?" diye sormu~tu.
Gene 13 Nisan'da Hükümetin bu karar~ ndan Londra Büyükelçisi
Aras'a bilgi verilirken, D~~i~leri Bakanl~~~, Ingiliz Büyükelçisine ~öyle bir
yaz~l~~ara yan~ t~~göndermi~ti: "Türk Hükümeti Yunanistan'~n bütünlü~üne
büyük önem vermektedir. O nedenledir ki, Yunanistan ile kar~~l~kl~~
savunma ba~~ tlanm~z vard~ r. Ancak bir Italyan sald~r~s~na kar~~~Yunanistan'a otomatik bir yard~ m konusu Türkiye için yeni bir yükümlülük ortaya
koyacakt~r. Bu da TBMM'nin onay~n~~gerektirir. Büyükelçinin sorusunun
ikinci bölümünü (Romanya'ya güvence verilmesi konusu) Bakan~ m~z sözlü
olarak yan~tlam~~~bulunmaktad~r".
Halifax Türk Hükümetinin tepkisini ö~renir ö~renmez, o ak~am
yollad~~~~ba~ka bir telgrafta, "Türkiye'ye bir Alman sald~r~s~na kar~~~ da
güvence verilebilir, yeter ki Türkiye Romanya'ya verilecek güvenceye de
D~~i~leri, Ibid, s. ~ g~~
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kat~ls~ n ve Almanya'ya kar~~~bizimle kar~~l~ kl~~yükümlülük üstlenmeyi kabul
etsin" demi~ti. Saraco~lu bu yeni bildiri üzerine ~ngiltere'nin (ve Fransa'
n~n) Türkiye ile kapsaml~~bir ittifak yapma e~ilimi gösterdi~ini anlayarak,
~ngiliz Büyükelçisine bundan ho~nutlu~unu göstermi~, bu arada, bir sava~~~
gözönünde tutarak, Türkiye'nin maddesel yard~ mlara gereksinim duydu~unu da belirtmi~ti 8.
Böylece, 1 ~~ -13 Nisan'da Türk-~ngiliz temaslar~, ~ngiltere'nin önce dar
kapsaml~~ bir giri~ imi, bunu Türkiye'nin iyi kar~~layarak yap~lacak ba~~ tta
Türkiye'nin özel durumu gere~i kimi ko~ullar~ n öngörülmesini istemesi ve
buna da ~ngiltere'nin anlay~~~göstermesi üzerine, olumlu biçimde h~zla
geli~mi~, Fransa da bunu desteklemi~~art~ k anla~ma ko~ullar~~ üzerinde
görü~melere giri~ilmesine gelinmi~ti ki, bu da bir ay sürecek ve ilk a~amada
12 May~s 1939 günü Türk-~ ngiliz Demecinin aç~klanmas~~ sonucunu
verecekti.
~~te Türkiye ile bu ilk görü~~al~~veri~i yap~l~nca, ~ ngiltere Ba~bakan~~
Chamberlain ve Frans~z Ba~kan~~ Daladier 13 Nisan'da Yunanistan ve
Romanya'ya tek yanl~~güvence (garanti) verdiklerini resmen aç~ klam~~lard~.
Yap~ lan demeçlerde, Türkiye'nin deste~inden ~imdilik sözedilmemi~ti.
Bununla birlikte, özellikle Romanya'ya verilen güvence, bir sava~~durumunda ~ ngiliz-Frans~z yard~m~~ancak Bo~azlar üzerinden yap~labilece~inden, buna Türkiye'nin deste~inin, onunla ba~~ tlanacak bir anla~ma
çerçevesinde, sa~lanaca~~~varsay~ m~ na dayan~yordu. Saraco~lu, Türkiye'
nin kimi ödünler kar~~l~~~ nda, bunun kabul edilebilece~ini Bat~l~lara
hissettirmi~~bulunuyordu.
A~a~~da görülece~i üzere, Türk-~ ngiliz görü~meleri Ankara'da D~~i~leri
Bakan~~ Saraco~lu ve kimi kez Menemencio~lu ile ~ ngiltere Büyükelçisi
Knatchbull-Hugessen aras~ nda olacak, geli~ melerden Londra Büyükelçisi
Tevfik R. Aras'a da bilgi verilecekti. Fransa Büyükelçisi Massigli ise bu
konuda, Londra ile Paris aras~ ndaki temaslar~n ~~~~~ nda, ~ ngiliz meslekta~~~
ya da Saraco~lu ve Menemencio~lu arac~l~~~~ile görü~meleri izleyecek,
hemen her nokta üzerinde Fransa'n~ n onam~n~~bildirecekti. Bu arada, Hatay
sorunu üzerindeki Türk-Frans~z görü~ meleri Paris ve Ankara'da taraflar~n
büyükelçilerince yürütülecek, Fransa Hatay'~n Türkiye'ye b~rak~lmas~ na
raz~~ oldu~u zaman, Türk-~ngiliz Demecinin t~ pk~s~~ 23 Haziran 1939'da
Türkiye ile Fransa aras~ nda aç~ klanacakt~. Tüm bu görü~meler ve veri~ilen
metinler Frans~zca yap~lmi~, ikili demeçlerin ve andla~ malar~n geçerli
metinleri de Frans~zca olmu~tur.
8

Ingiliz Ar~ivleri, Ibid. s. 187
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TÜRK-~ NGIL~ Z DEMEC~ NE GÖTÜREN GÖRÜ~MELER:
Nisan-May~s
~ ngiliz Hükümetinin 13 Nisan'da Ankara Büyükelçisi arac~l~~~~ile
iletti~i yaz~l~~öneriye, Türk Hükümetinin yan~ t~n~~ Saraco~lu 15 Nisan'da
Knatchbull-Hugessen'e yollam~~t~~9. Türkiye'nin Avrupa'daki geli~meleri
nas~l de~erlendirdi~ini ve ~ ngiltere ile hangi ko~ ullar çerçevesinde bir
anla~ma yap~laca~~n~~ gösteren bu iki sayfal~ k belgede, Mihver'in Avrupa'y~~
egemenli~i alt~ na almak istedi~i, küçük devletlerin tehlikelerle kar~~la~ t~~~,
Italya'n~ n Akdeniz'e egemen olmas~~ olas~l~~~ n~n Ingiltere gibi Türkiye'yi de
tehdit etti~i, bu durumda iki ülkenin ç~ karlar~ n~n birbirine ko~ut oldu~u
belirtildikten sonra, ~öyle denilmektedir:
"Türkiye ~imdiden Mihver' e kar~~~aç~kca bir tutum içine girerse ve Mihver
Devletleri de bir genel sava~~açmakta kararl~~ iseler,, bu, k~sa sürede tüm dü~man
kuvvetlerinin Bo~azlara yönelmesi sonucunu verecektir ki, böyle bir durumda Türkiye
Mihver'in bütün bask~s~n~~üzerine çekmi~~olur. O nedenle, Türk Hükümetinin ~ngiltere
ve, ilerde Fransa ve Sovyetler Birli~i'ninyapaca~~~gerçek yard~m~ n önceden saptanmas~n~~
istemesi do~ald~r, bu nokta giri~ece~i haz~ rl~klar için de zorunludur.
"Türk Hükümeti, bugünkü durumunun gerektirdi~i bir karara varabilmek için
Sovyetler Birli~i'nin tak~naca~~~tutumu kesinlikle bilmek zorundad~ r. Bu konuda
Moskova nezdinde yap~lan giri~im henüz Türk Hükümetini ayd~nlat~c~~ nitelikte bir
sonuç vermemi~tir.
"Öte yandan, Bo~azlar~n savunmas~~için Türkiye'ye dü~ecek yük öylesine a~~r ve
önemlidir ki, Türk kuvvetlerini Romanya'n~n yard~m~na yollamak ne olanakl~, ne de
ortak ç~karlara uygundur.
"Bunun gibi, Türkiye'nin hemen Mihver Devletlerine kar~~~bir tutum içine
girmesinin Bulgaristan'a gere~inden büyük bir önem kazand~rmas~ndan ve onu
uzla~mazl~~~a itmesinden korkulur. Balkan dayan~~masm~n sürdürülmesi ve bu bölgede
Mihver'in etkisinin engellenmesi, Türkiye'nin genel bar~~a yapaca~~~en etkin katk~~ olup
onun bu yolda bugüne de~in oynad~~~~rolü sürdürmesinde yarar vard~r.
"Bugün için yukar~da aç~klanan dü~ünceler ~öyle özetlenebilir:
"I.Durumun geli~mesine göre gerekli hareketi haz~rlamak üzere, Türkiye'nin
genel bar~~~için Ingiltere'ye ko~ut ya da ona yak~nl~k gösteren ( sympathique) bir politika
güttü~ünü aç~kca belli etmek ve, bunun yan~~ s~ra, Mihver Devletleri Akdeniz'de ya da
Balkanlar'da bir sald~r~ya geçmedikçe, Türklerin tarafs~zl~~~n~~sürdürece~ini göstermek;
9
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"2. Mihver Devletlerin karadan bir sald~r~s~na kar~~~Bo~azlar~n savunmas~~
amac~yla gerekli haz~rl~klar-ki Türkiye bu haz~rl~klara ~imdiden ba~lam~~t~r-için
Ingiliz yard~m~;

"3.Sovyetler Birli~i'nin i~birli~inin sa~lanmas~na çal~~~lmas~;
" 4.Türkiye'nin Bulgar-Romen uyt~~mazl~~in~~ çözmek üzere giri~ti~i çabalara
Ingiltere'nin deste~inin sa~lanmas~;
"5.Bir yard~mla~ma ba~~t~nda Türkiye ile Ingiltere'nin ortak eylemi öngörülece~ine göre Ingiliz muht~ras~nda 13 Nisan) sözü geçen tasar~n~ n Türk Hükümetine
bildirilmesi;
"6. rukandaki konular ve bu konuda yap~lan görü~meler üzerinde kesin bir
gi zlili~in sa~lanmas~".
Halifax 15 Nisan Türk bildirisine verilmesi gereken yan~ t~~ ~~9 Nisan'da
Büyükelçisine bildirmi~, Frans~z Hükümetine de bilgi vermi~ti. Bunda Türk
Hükümetinin genel durum üzerindeki görü~ ünün Ingiltere'ninkine uydu~unu, Balkanlar~n güvenli~i için Türk Hükümetinin Balkan Pakt~ n~ n dört
devleti ile Bulgaristan'~~ yakla~t~ rmak gibi bir rol oynamak ve Mihver
Devletleri Akdeniz'de ya da Balkanlar'da bir sald~ r~ya geçmedikçe tarafs~z
kalmak istedi~inin anla~~ld~~~ n~, ancak sald~r~~ ba~ka bir yerde ba~lasa da,
Türkiye'nin Akdeniz'de ve Balkanlar'da Ingiltere ile i~birli~i dü~ünüp
dü~ünmedi~ini bilmenin önemi oldu~unu, bunun gerekirse gizli tutularak
"Akdeniz'de ya da Balkanlar'da bir sava~a götürecek sald~ r~" (An act of
aggression leading to war in the Mediterranean or the Balkans) diye
anlat~labilece~ini, ortak bir demeç için temel noktalar üzerinde dan~~malar
yap~labilece~ini, Sovyetlerin i~birli~inin sa~lanmas~~ çarelerinin ara~t~ r~laca~~n~, temel noktalarda anla~ ma olursa genelkurmay görü~ melerine
giri~ilebilece~ini belirtmi~~ve bir anla~ maya temel olacak ilkeleri bildirmi~ ti.
Büyükelçi 20 Nisan'da Saraco~lu ile görü~mü~~ve ona ayr~ca bu
çerçevede bir metin vermi~ ti ".
Ingiltere'nin bu yan~t~ ndan iki gün sonra Bakanlar Kurulu, Inönü'nün
ba~kanl~~~ nda ve Genelkurmay Ba~kan~~ Mare~al Fevzi Çakmak'~ n da
kat~lmas~yla, toplan~ p durumu görü~mü~tü t .
Toplant~ da ilk sözü alan Fevzi Çakmak, önce Italyan tehdidine
de~inerek, Balkanlar'da Italya'n~ n dayand~~~~Bulgaristan'~ n Balkan Pakt~~
kar~~s~nda k~ p~ rdayamaz bir duruma gelmesi üzerine, Türkiye'yi yaln~z ~~2
Adadan tehdit edilebilece~ini anlad~~~ n~, ancak bu yeterli olmad~~~~için
1° ~ngiliz Ar~ivleri, ibid. s. 240; D~~i~leri, tbid. 9-195
l~~ D~~i~leri, ibid, s. 196
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1935'de Habe~i~tan'a sald~ rd~~~n~, ~imdi Balkan Pakt~~ hareket edemez
durumda oldu~una göre, bu tehdidin yeniden ortaya ç~kt~~~ n~, bundan
ba~ka Almanya'n~n da güneye do~ru inmesinin Bo~azlar~~ tehdit edece~ini
anlatm~~~ve ~öyle demi~ti:
"Akdeniz'de bir Ingiliz—Italyan sava~~nda Türkiye'nin askersel harekât~~
Adalarda ( Oniki Ada) s~n~rl~~kal~r. Bo~azlara karadan sald~r~~olursa, Türkiye'nin
Ingiliz askerine de~il, modern silah ve gereçlere gereksinimi vard~r. O nedenle,
Ingilizlerin ç~karlar~na uygun olan bu önerilerin kabulü kar~~l~~~nda, yard~m~n
ba~lat~lmas~~ gerekir".
Genel sava~~konusunda Mare~al'in görü~leri de ~öyle olmu~tur:
"Fransa, Ingiltere ve Sovyetler Birli~i askersel haz~ rl~k bak~m~ndan I. Dünya
Sava~~ndaki durumlar~na göre bugün daha zay~ftzr. Ancak, bir y~pratma sava~~na
dönü~ece~i anla~~lan bu sava~ta, onlar~n co~rafya konumlar~~ ve dünyan~n ba~ka
yerlerindeki ili~kileri sonuç üzerinde etkili olacakt~r. I. Dünya Sava~~nda ku~at~lanlar
aras~nda bulunan Türkiye ise, bu defa ku~atanlar aras~na girmekle, daha sa~lam bir yer
tutmu~~duruma gelir. E~er, tarafs~zl~~~~m~z~~koruyarak Ingili zlere ve Solyellere
ba~lanmazsak ortaya ~u durumlar ç~kacakt~r: Ku~atanlar bir y~pratma sava~~~ile
Mihver'i yenerlerse, yenen Ingiltere, her anla~may~~ bizim s~ rt~m~zdan yapabilir.
Almanya yenerse, onun en az~ndan Bo~azlar~n çekicili~ine kap~lmas~~beklenir"
Daha sonra söz alan Bakanlar ~u noktalar üzerinde durmu~lard~ r:
"Ingiltere, Bo~azlar~ n Türkiye'nin elinde bulunmas~n~n kendi yarar~na oldu~unu
anlam~~t~r. Ingiltere bir Ingiliz-Sovyet ittifak~nm ortas~nda yer alabilecek Türki_ye'_ye
kar~~~bu ittifak~~ kötüye kullanamaz. Oysa, Almanlar~n hedefi Bo~azlar~~ ellerine
geçirmek ve Basra'ya inmektir. Sava~~olacaksa, tehlike do~rudan üzerimize gelmeden
önce, cepheyi daha uzakta tutacak biçimde savunma düzeni kurabilmek için IngilizSovyet grubunda bulunmak gerekir. Ingilizlerin niyeti sava~~~önleyerek s~rf Italya ile
anla~mak için manevradan ibaret bulunsa bile, Italya Almanya'dan ayr~larak
Ingilizlerle anla~t~~~~zaman, Ingilizlerin müttefiki olarak bulunmak bizim için do~ru
bir siyaset olur. Bugün sözkonusu olan, Ingiltere taraf~ , Mihver taraf~~ya da larafs~zl~k
diye üç ~~k de~ildir. Bunlardan üçüncüsünü unutmak gerekir. Çünkü, larafs~zl~k
taraflardan birine yarayacak ve gerçekte ötekine kar~~~dü~manca tutum sa~layacakt~ r.
Ingiliz-Frans~ z-Sovyet kombinezonuna girmemiz, Bulgarlar~ n bize kar~~~harekete
geçmelerine kar~~~cayd~r~c~~bir etki yapaca~~~gibi, belki Romanya ve Yugoslavya'y~~ da
Mihver ile i~birli~inden uzak kalmaya özendirecektir".
Toplant~da, "~ ngilizlere 15 Nisan'da verilen muht~ ram~zda ve onlar~ n
yan~tlar~ nda de~inilen ko~ullar çerçevesinde, ilke olarak bir anla~ma
ba~~ tlanmas~, ve Sovyetler ile yapmak üzere oldu~umuz temas sonucunun
sakl~~ tutuldu~unun kendilerine bildirilmesi, bu arada durumun Parti
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Grubuna (C.H.P.) ve TBMM'ne anlat~l~ p onaylar~n~n sa~lanmas~"
kararla~t~ r~lm~~t~.
Bunun üzerine Saraco~lu 23 Nisan'da Ingiltere Büyükelçisiyle
görü~erek 12, Hükümetin olumlu karar~n~~kendisine bildirmi~, ancak bunun
CHP Meclis Grubundan geçirilmesi gerekti~ini söylemi~~ve Türkiye'nin 15
y~l süreli temelli bir andla~ma dü~ündü~ünü anlatm~~t~ r. Bakan iki gün
sonra da (25 Nisan'da) Knatchbull-Hugessen'e resmi bir mektup yollam~~t~.
20 Nisan günlü Ingiliz bildirisine yan~ t olan bu mektupta 13 , Saraco~lu,
taraflar aras~ nda iki haftad~ r yap~lan görü~~al~~veri~i ve veri~ilen metinler
~~~~~ nda Ingiliz Hükümetinin anla~ma için kabul etti~i anla~~lan noktalar~n
~öyle özetlenebilece~ini belirtmektedir:
" I .Herhangi bir Türk-italyanya da Ingiliz-Italyan sava~~~Akdeniz sava~~~say~l~r
ve Türk-Ingiliz yard~mla~mas~n~~gerektirir.
" II.Mihver Devletlerce giri~ilen ve Balkanlara yap~lan herhangi bir sava~~da
Türk-Ingiliz yard~mla~mas~n~~gerektirir.
" III.Türk-~ngiliz anla~mas~na ko~ut ve benzer biçimde bir Ingiliz-Sovyet ve bir
Türk-Sovyet anla~mas~~yap~labilir.
" IV .Türkiye ve Ingiltere Bulgar-Romen uyu~mazl~~~n~~ çözme çabalar~n~~
sürdürecekler, ancak bu olmazsa, Bulgaristan'~n da kendilerine kat~lmas~n~, ya da hiç
de~ilse onun tarafs~zl~~~n~~sa~lamaya çal~~acaklard~r.
"V .Türkiye'nin ekonomik ve silah gereksinimlerinin kar~~lanmas~~ Türk-Ingiliz
yard~mla~mas~n~n etkinli~i bak~m~ndan çok önemli oldu~undan, taraflar, Türkiye'ye
ekonomik, parasal ve sava~~gereçleri yard~m~n~~düzenlemek üzere, Londra'da en k~sa
zamanda görü~melere gir~eceklerdir.
"Vi. Yukar~daki ko~ullar yerine getirilirse, sürekli nitelikte bir Yard~mla~ma
And/a~mas~~( Trait6 d' Assistance Mutuelle) ba~~tlanacak ve iki taraf~n parlamentolar~nca onaylanacakt~r. Bunda, Genelkurmay anla~malar~~ d~~~nda, gizli bir hüküm
bulunmayacakt~r".
Saraco~lu burada Balkanlarla ilgili ikinci paragraf~n ~öyle
de~i~tirilmesini istemektedir:"Mihver Devletlerin sald~ r~s~~ sonucu ba~layan
ve Türkiye'nin güvenli~ini tehdit edici biçimde Balkanlara yay~lan herhangi
bir sava~~Türkiye ile Ingiltere aras~ nda yard~ mla~may~~gerektirir". Bununla,
Türk Hükümeti Balkanlarda yaln~z Türkiye'nin güvenli~ini tehdit eden bir
sava~~için yükümlülük üstlenmek karar~n~~ göstermek istemi~tir.
12
13

D~~i~leri, Ibid, s. 197; Ingiliz Ar~ivleri, Ibid, s. 288
Ingiliz Ar~ivleri, Ibid, s.362
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Saraco~lu bu mektubunda ayr~ca, iki hükümet aras~nda dan~~malar
yap~lmakta oldu~unun ve görü~melerde her zamanki görü~~birli~inin ortaya
ç~kt~~~ n~ n gerekti~inde aç~ klanabilece~ini de bildirmi~ti.
D~~i~leri Bakanl~~~~ertesi gün (26 Nisan) Saraco~lu'nun mektubunun
bir örne~ini Fransa Büyükelçisine vermi~ti.
Ingiliz Büyükelçisi bu mektuptan 26 Nisan'da hükümetine bilgi vermi~,
Halifaxda 29 Nisan'da gönderdi~i telgrafta 14 Saraco~lu'nun mektubunu
genel olarak be~enmekle birlikte, bir an önce bir aç~klama yap~lmas~ n~n
yarar~ na de~indikten sonra, kimi küçük de~i~iklikler istemi~~ve önemli
olarak da, Balkanlar konusunda Saraco~lu'nun de~i~iklik önerisinin,
Yunanistan ve Romanya'ya verilen güvenceler nedeniyle, sak~ncal~~olaca~~n~, çünkü Balkanlar için Türk-Ingiliz yard~mla~mas~mn ba~lat~lmas~~yaln~z
Türkiye'nin karar~na b~ rak~l~rsa ve Türkiye de bu yolda olumlu karar
vermezse, sözkonusu güvencelerin i~lerlik kazanamayaca~~m belirtip II.
paragrafa dokunulmamas~ n~~ rica etmi~tir.
Halifax, gerek Sovyetlerle temaslar~n, gerek Türkiye'ye yap~lacak silah
ve ekonomik yard~m i~inin, ayr~ca Genelkurmay görü~ melerinin zaman
alaca~~n~~ gözönünde tutarak, anla~ma sürecinin ~u dört a~amada olmas~ n~~
önermi~tir.
I.~lk a~amada bir ortak demeç (Joint Declaration) yay~ mlanmas~;
II.Arkas~ndan, Ankara'da gifi~ilecek görü~meler sonunda bir ara
anla~ma (Interim Understanding) yap~lmas~;
III.Bunun üzerine Türkiye'nin sava~~ve ekonomik gereksinimleri
üzerinde Londra'da görü~melere giri~ilmesi;
IV.Son olarak da Ankara'da Ittifak Andla~mas~n~ n görü~ülüp imzalanmas~.
Halifax bu telgrafina bir de ortak demeç tasar~s~~ eklemi~tir. Tasar~,
üzerinde görü~~birli~ine var~lm~~~olan noktalar~~kaps~yor, ancak Balkanlar
konusunu ~imdilik aç~k b~rak~yordu. Bundan ba~ka Saraco~lu'nun mektubundaki "Akdeniz'de bir sald~r~" tümcesi yerine "bir sald~r~" denilmesi
isteniyordu.
Türk Hükümeti tasar~y~~incelemi~, kimi de~i~iklikler yapm~~~ve Meclis
Grubundan geçirdikten sonra 6 May~s'ta ~ ngiliz Büyükelçisine yeni bir
metin vermi~ti 15. Burada da Balkanlar ile ilgili bir paragraf bulunmuyordu.
Saraco~lu, Büyükelçiye bu konunun incelenmekte oldu~unu söylemi~ti.
14

Ingiliz Ar~ivleri, Ibid, s. 364
Ar~ivleri, Ibid, S. 446

15 Ingiliz
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Halifax 9 May~s'ta Knatchbull-Hugessen'e Türk demeç tasar~s~nda
Ingiltere aç~s~ndan eksiklikleri (Akdeniz'de sava~~durumu ve Balkanlar)
belirten bir telgraf göndermi~ti. Ertesi gün Büyükelçi Saraco~lu ile
görü~erek, her iki nokta üzerinde Ingiliz görü~ünü kabul ettirmi~ti. Böylece
metin kesin biçimde yeniden kaleme al~nm~~ t~ r.
Bu arada Fransa Hükümeti haz~rlanan demeci iyi buldu~unu, ona
kat~lmak istedi~ini, böylece demecin üçlü olmas~ n~n Mihver Devletlerini
daha çok etkileyece~ini Ingilizlere bildirmi~ti. Ingiltere de bu öneriyi
destekliyordu.
Bunun üzerine, ~~o May~s'ta, Ingiliz ve Frans~z Büyükelçileri Sarac*
lu'nu birlikte ziyaret edip durumu görü~mü~tü. Saraco~lu öneriyi ilke
olarak iyi kar~~lam~~, ancak Hatay'~ n gelece~i (Türkiye'ye ba~lanmas~ )
üzerinde kesin bir karara var~lmadan buna olanak göremedi~ini, demeçlerin ikili olarak ayr~~ ayr~~ ve zaman~~gelince imzalanabilece~ini söylemi~ti.
Bundan sonra, ~~1-12 May~s'ta Londra ile Paris aras~nda konuya bir çare
bulmak için ivedi temaslar olmu~, Frans~z Hükümeti, 20 Haziran'a dek
Hatay'~n Türkiye'ye geçmesini kabul etti~i yolunda demece ayr~~ bir
paragraf konulmas~na yana~m~~, ancak Türk Hükümeti kesin bir güvence
göremeyince, Frans~zlarla yap~lacak demecin Hatay sorununda anla~maya
var~lmas~na de~in ertelenmesi gere~ini Fransa ve Ingiltere'ye
duyurmu~tur 16 .
TÜRK-INGILIZ ORTAK DEMECIN~N
AÇIKLANMASI: 12 May~s 1939
Ortak Demeç (I3claration Commune) 12 May~s'ta TBMM'de
Ba~bakan Dr. Refik Saydam taraf~ ndan aç~klan~ p oybirli~i ile bir "Heyeti
Umumiye" karar~~ olarak kabul edilmi~ tir 17 . Ingiliz Hükümeti de o gün
demeci parlamentoda aç~ klam~~t~ r.
Demecin metni ~öyledir:
Türkiye ve Büyük Britanya hükümetleri birbirleriyle s~k~~dam~malarda
bulunmu~lard~r. Aralar~nda geçen ve bugün de sürdürülmekte olan görü~meler, her
zaman oldu~u üzere, görü~~birli~ini ortaya koymu~tur.
iki devletin kendi ulusal güvenlikleri yarar~na olarak kar~~l~kl~~ yükümleri
içerecek uzun süreli kesin bir anla~ma ba~~tlamalar~~kararla~t~r~lm~~t~r.
Ingiliz Ar~ivleri, Ibid, S. 448, 465, 505, 516, 518, 522, 523
Bu "Mü~ terek Beyanname"nin Frans~zcadan Türkçeye yap~lan resmi çevirisi,
TBMM'nin 1093 say~ l~~ karar~~ olarak Düstur'da yay~ mlanm~~ t~r. Bak. Tertip III, C. 20 s. 631
16

17
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Bu kesin anla~man~n yap~lmas~na de~in, Türkiye Hükümeti ve Büyük
Britanya Hükümeti, ortaya ç~kacak bir sald~r~~eyleminin Akdeniz bölgesinde bir sava~a
neden olmas~~durumunda birbirleriyle edimsel biçimde i~birli~i yapmaya ve ellerinden
gelen tüm yard~m ve deste~i birbirlerine göstermeye haz~r bulunduklar~n~~aç~klarlar.
Gerek bu demeç, gerek öngörülen anla~ma hiçbir ülkeye kar~~~yöneltilm~~
olmay~p gerekti~inde Türkiye'ye ve Büyük Britanya'ya kar~~l~kl~~bir yard~m ve destek
sa~lamay~~amaçlamaktad~r.
" 5. Kesin anla~man~n yap~lmas~ndan önce, kar~~l~kl~~yükümlerin i~lerlik
kazanmas~n~~gerektirecek ko~ullar~n daha aç~k biçimde belirlenmesi ve kimi sorunlar~n
daha derin bir inceleme gerektirdi~i her iki hükümetçe kabul edilmektedir. Bu inceleme ~u
s~rada sürdürülmektedir.
"6. iki hükümet Balkanlarda güvenli~in sa~lanmas~~gere~ini kabul ederler. Bu
hedefe en k~sa zamanda varmak için dan~~malara giri~mi~lerdir.
"7.~uras~~da kararla~t~r~lm~~t~r ki, yukar~da yaz~l~~hükümler iki hükümetten her
birinin, bar~~~n güçlendirilmesindeki genel yarar~n gere~i olarak, ba~ka hükümetlerle
anla~malar ba~~
~tlamas~n~~engellemez".
Görülüyor ki, 3. maddede Akdeniz'de yaln~z imzac~~ taraflardan birine
sald~ r~~ durumunda de~il, taraflardan birinin güvence verdi~i (Ingiltere'nin
Yunanistan'a verdi~i güvencesi gibi) ya da korumay~~üstlenece~i bir ülkeye
yap~lan sald~ r~~ yüzünden (Italya ile) sava~a sürüklenmesi durumunda da
yard~mla~ma yükümü, Ingiltere'nin istedi~i biçimde, ortaya konulmu~tur.
Bu hüküm üçlü Anla~maya da (Md.2) geçecektir.
Böylece, Akdeniz bölgesinde yard~mla~ ma yükümü Türkiye ile Ingiltere aras~ nda 12 May~s'tan, Türkiye ile Fransa aras~ nda da Türk-Frans~z
Ortak Demecinin yap~ld~~~~23 Haziran'dan ba~ lamak üzere, geçerlilik
kazanm~~, 19 Eylül 1939 Ittifak Andla~mas~yla da üçlü bir biçime girerek
geçerlili~ini sürdürmü~tür.
Buna kar~~l~ k, demeçte Balkanlar'~ n güvenli~i konusundaki 6. madde
~imdilik genel ve kapal~~ bir anlat~ mla yaz~lm~~t~ r. Onun içeri~ini aç~ kl~~a
kavu~turmak için, a~a~~da anlat~laca~~~üzere, daha sonra uzun görü~meler
yap~lacakt~ r. Bu görü~melere, Balkan Devletleri ve Sovyetler Birli~i ile
giri~ilen temaslar ~~~ k tutacakt~ r. Bununla birlikte, "Balkanlar'da güvenli~in
sa~lanmas~" derken Ingiltere ve Fransa'n~ n Yunanistan ve Romanya'ya
verdikleri güvenceye i~lerlik kazand~ rmak üzere, Türkiye'nin de bir yüküm
üstlenmesi gerekece~i ku~kusuz biliniyordu. Böyle bir yüküm ancak Üçlü
Andla~man~n 3. maddesinde yer alacakt~ r.
Demeçte, bir Avrupa Devletinin (Almanya) Türkiye'ye, ya da
Ingiltere'ye sald~ r~s~~ durumu ile ilgili bir hüküm yoktur. Bu konuda da ilerde
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Ingiltere ve Fransa ile uzun görü~meler olacak ve Üçlü Andla~maya Türkiye
için kesin yard~ m (Md. ), Ingiltere ve Fransa'ya sald~r~~durumunda ise üç
devletin dan~~malar yapmas~~ ve Türkiye'nin hiç de~ilse anlay~~l~~(bienveillant) tarafs~zl~k gütmesi (Md.5) öngörülecektir.
Ba~bakan Saydam, Mecliste demeci aç~ klarken ~unlar~~söylemi~ti 18 :
"Ülkemizi, gelece~in tehlikeli olgular~ndan olanakl~~ ölçüde uzak tutmak,
Avrupa'da ve tüm dünyada ba~gösteren kar~~~kl~klar önünde bar~~ç~~tutumumuzun içten
bir göstergesi olan tarafs~zl~~~~korumak Cumhuriyet Hükümetinin güttü~ü siyasetin
temeli idi. Ancak, olaylar~n Balkan yanmadas~na geçmesi ve Akdeniz güvenli~inin
ulusal ya~am~m~zda kendisini yeniden duyurmas~~an~ndan ba~layarak, Hükümetimiz
ciddi bir güvenlik sorunu kar~~s~nda kalm~~~ve bu güvenli~i tehlikeli rastlant~lara
b~rakmaks~zzn, ilgisiz ve tarafs~z bir durumda bulunman~n olanaks~z oldu~u kan~s~na
varm~~t~r. Hükümetimizle Ingiltere Hükümeti aras~nda anlaml~~dan~~malar ba~lam~~~ve
bar~~~ve güvenlik için birle~en görü~lerimiz iki ülkenin gelece~i bak~m~ndan daha temelli
ve daha sürekli bir i~birli~inin gere~ine inanc~~ortaya koymakta gecikmemi~tir. Bunun
içindir ki, amac~m~z~~ anlat~rken "bar~~~ve güvenlik" sözcüklerini kulland~m.
"Büyük kom~umuz ve dostumuz Sovyetler Birli~i ile s~k~~ve içtenlikle temaslar
sürdürüyoruz. Ortak amaç ve ç~karlanm~z, önümüzdeki i~birli~i yolunun ba~tan ba~a
aç~k oldu~unu bize kan~tlam~~~ve Say~n konu~umuz Potemkin'in Ankara'da geçirdi~i
günler aram~zda tam bir görü~~ve anlay~~~birli~i oldu~unu ve yar~nki siyasetimizin de bu
temel üzerinde geli~ebilece~ini göstermi~tir".
D~~i~leri Bakanl~~~n~ n Türk-Ingiliz Demecinin aç~ klanmas~ndan birkaç
gün önce elçiliklere yollad~~~~genelge Türk Hükümetinin politikas~n~ n
dayand~~~~gerekçeleri daha çok aç~kl~~a kavu~turmaktad~ r 18 .
"Cumhuriyet Hükümeti, Hitler rejiminin ba~~ndan beri Almanya'da yaratt~~~~
dinamizmi tam bir tarafs~zl~kla karplam~~tt. Daha sonra Roma ile Berlin aras~ndaki
yakla~may~~da gene böyle karplayarak bu iki devletle ve özellikle Almanya ile ekonomik
ç~karlanm~z~n gerektirdi~i dostluk ili~kilerini, büyük devletler aras~ndaki
uyu~mazl~klar~~kendilerine b~rakarak, sürdürmekten geri durmam~~t~.
"Almanya'n~n Alman topluluklar~n~~birle~tirme eylemi, Milletler Cemiyetinin
ba~ans~zl~~t sonucunda do~an yeni ö~retilerin kaç~n~lmaz bir gere~i idi. Türkiye buna
kar~~~ilgisiz kalm~~, edimsel ve hukuksal durumlar~~oldu~u gibi kabul ederek,
Almanya'ya dostlu~unun olumlu kan~tlar~n~~ vermi~tir.
"Olaylar~n böylece geli~mesi Münih Konferans~na dek sürmü~~ve Südet bölgesinin
i~gali, Münih kararlar~, büyük devletler aras~nda uzla~ma giri~imleri Hükümetimizce
gene tarafs~zl~kla
18
19

Ay~ n Tarihi, May~s 1939
D~~i~leri, ~ bid, S. 203
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"Alman siyasetinin bizim için ilk ilginç göstergesi Çekoslovak Devletinin ortadan
kald~r~lmas~yla ba~lam~~t~r. Hitler'in ö~retisi bir "ya~am alan~" ö~~retisine dönü~ünce
kom~ular~n~~ve daha uzaktaki devletleri, bu geni~lemen~n hangi yeni ö~~retilerle nerelere
varaca~~n~~dü~ündürmeye ba~lam~~t~r. Bununla birlikte, Türk Hükümeti, Çek sorununu
da Türkiye'nin Almanya ile olan ili~kilerini etkileyecek olgu saymam~~t~r.
"Olaylar~n kayg~~verici geli~mesi as~l bundan sonra Almanya'n~n Romanya ya
zorla kabul ettirdi~i ekonomik anla~ma ve Almanya'y~~ yak~ndan izleyen müttefiki
Italya'n~n Arnavutluk'u i~gali ile ba~lam~~~ve Mihver Devletlerin hangi araçlarla hangi
hedeflere varmak istedi~ini bize göstermi~tir.
"Balkan Antant~'m zay~flatmak, böylece Bulgaristan't umutlara dü~ürüp
yar~ madan~n güvenli~ini bozmak, ekonomi alan~ nda ba~~ml~l~k' ~~art~rmak ve sonunda ne
~rk, ne ekonomik bak~m~ndan herhangi bir gereksinim olmaks~z~n, zaten oralarda
yarat~lan bask~l~~durumu askersel i~gale dönü~türmek, böylece genel bir tertibin çok h~zl~~
geli~meye elveri~li a~amalar~n~~ olu~turmak üzere giri~ilen hareket önünde güvenlik
önlemleri almakta geci kmenin, ülkemizi onar~lmas~~olanaks~z büyük tehlikelere atmak
sonucunu verirdi.
"Bugün Türkiye'nin co~rafya konumu, askersel durumu, al~nacak güvenlik
önlemleri içinde ona büyük bir rol verirken, yar~n~n tehlikeleri önünde bu rolün gere~ini
yapmaktan çekinmekle, Hükümetimizin ulusuna kar~~~ödevini yapmam~~~olmas~~gibi bir
sonuç do~urmas~~ do~ald~r.
"Cumhuriyet Hükümeti, daha 2. Refik Saydam Kabinesinin kurulu~u an~nda bile
d~~~siyaset program~n~~tam bir tarafs~zl~~~a dayatm~~~iken, son bir ayl~k geli~meler art~k
tarafs~z kalma olana~~~kalmad~~~n~~ ve kurulan güvenlik cephesine Türkiye'nin
kat~lmas~n~n bir zorunluk oldu~unu göstermi~tir.
" ingili zlerle görü~melerimiz politikam~z~n aç~kça onlara yönelmesi yolunda
geli~mektedir. Frans~zlarla da buyolda ili~kilere giri~ilmektedir. Sovyetlerle de bugünkü
dostlu~u ileri götürmeyi kararla~t~ rm~~~bulunuyoruz".

SOVYETLER B~ RLI~I ~ LE TEMASLAR:
Nisan-May~s
Italya'n~ n Arnavutluk'u istilas~~ üzerine ii Nisan'da Türk-~ ngiliz
temaslar~~ ba~lad~~~~zaman Türk Hükümeti, buna ko~ut olarak Sovyetler
Birli~i ile de görü~üp bir anla~maya var~labilece~ine inan~yordu. Çünkü
Orta Avrupa'da ve Balkanlar'da Mihver Devletlerin tehdidi kar~~s~ nda
~ ngiltere, Fransa ve Sovyetlerin ç~ karlar~~ özde~~görünüyordu. Nitekim, 15
Mart Çekoslovakya darbesinden yakla~~k bir ay sonra ~ ngiltere ve Fransa ile
Belleten C. XLVI,

25
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Sovyetler Birli~i aras~nda ittifak görü~meleri ba~lam~~ t~. Sovyet Hükümeti
Balt~ k Denizi'nden Türkiye'ye uzanan Do~u Avrupa'da geni~~bir savunma
zinciri kurulmas~ n~~ önermi~ ti.
Türk Hükümeti ~ ngilizlerle Ankara'da giri~ilen görü~melerden, i~in
ba~~ ndan beri Sovyetler Birli~i'ne haber vermeye ba~lam~~t~ . Zaten, 1925
Türk-Sovyet Sald~ rmazl~ k Pakt~'n~ n ~~ 929 Uzatma Protokolünde bu konuda
~öyle bir hükmü vard~:
"Taraflardan her biri, öteki tarafa bildirmeksizin onun kara ya da denizden
do~rudan do~ruya kom~usu olan devletlerle siyasal ba~~tlar yapmay~~amaçlayan
görü~melere giri~memeyi ve bu gibi anla~malar~~ancak sözkonusu taraf~n onamas~~ ile
yapmay~~ yükümlenir".
Gerçi Sovyetler buna her zaman uymam~~t~, ama Türkiye titizlikle
uymu~tu.
Nitekim, ~ ngilizlerle 11-13 Nisan'da ilk görü~~al~~veri~i üzerine
Saraco~lu bundan Ankara'daki Sovyet ~~güderi Bayan Olga Nikitnikova'ya
hemen bilgi verdi~i gibi, Moskova Büyükelçisi Apayd~ n'a da I 3 Nisan'da bir
telgraf gönderilerek, Litvinora bunlar~~ anlatmas~~ ve Sovyetlerin Avrupa
durumu üzerinde ne dü~ündüklerinin ö~renilmesi istenilmi~ti 2°. Öte
yandan, yukar~da de~indi~imiz üzere, Saraco~lu 15 Nisan'da ~ ngiliz
Büyükelçisine verdi~i metinde, Sovyetler Birli~i'nin i~birli~ini de sa~lamak
zorunlu~unu belirtmi~, ayr~ca bir Türk-Ingiliz anla~mas~~ konusunda karara
var~labilmek için Sovyetlerin tak~ naca~~~tutumu bilmek gerekti~ini
vurgulam~~t~. 25 Nisan mektubunda ise, Türk-Ingiliz anla~mas~ na ko~ut bir
Ingiliz-Sovyet anla~mas~~gerekti~ini bildirmi~ ti.
Saraco~lu 26 Nisan'da Ingiliz Büyükelçisi'ne, Türkiye'nin Sovyetlerle
yapmay~~ dü~ündü~ü anla~man~ n, Türk-Ingiliz Andla~mas~~ gibi geni~~
kapsaml~~ bir andla~ma de~il, yaln~z Balkanlar ve Karadeniz bölgesi için yani
Sovyetler Birli~i'nin Polonya ve Balt~ k s~ n~ rlar~ n~~ kapsam d~~~~ b~ rakacak
biçimde olmas~ n~~ istedi~ini söylemi~ti 21.
Bu arada 15 Nisan'da, Sovyet I~güderi, hükümetinin mesaj~ n~~ sunmak
üzere görü~ tü~ü Inönü'ye Balkanlar ve Karadeniz bölgesinde ortaya ç~ kan
yeni durum üzerinde dan~~ malarda bulunmak için D~~i~leri Bakan~~
Saraco~lu'rM Tiflis ya da Batum'a davet etmi~ti 22. Türk Hükümeti buna
birkaç gün sonra verdi~i yan~ tta Sovyetlerle görü~melerin Ankara ya da
Istanbul'da olmas~ n~~ önermi~, Sovyetler de bunun üzerine Saraco~lu'nu
20 D~~i~ leri, ~ bid, s. 195 ve 216
21 ~ ngiliz Ar~ivleri, ~ bid, s. 336
22 D~~i~leri, ~ bid, S. 217
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Moskova'ya ça~~rm~~t~. Saraco~lu ise bu durumda ilk önerilen Batum'a
gitmeyi ye~ledi~ini, 2o Nisan'da ~~güdere bildirmi~ti. Ancak bu ziyaret i~i
uzayacak, Eylül'e kalacakt~.
Böyle bir ziyaretten önce, Sovyet Hükümeti D~~i~leri 134ani Yard~mc~s~~
Potemkin'i Ankara, Sofya, Bükre~~ve Var~ova'da temaslar yapmakla
görevlendirmi~ti. Potemkin gezisine 28 Nisan'da Ankara'dan ba~layac.akt~.
~~926-1929 y~llar~nda Ankara'da Büyükelçilik müste~arl~~~~yaprn~~~olan
Potemkin, Moskova'dan ayr~lmadan önce Türkiye Büyükelçisi Apayd~n'a
Sovyetlerin ötedenberi toplu güvenlik yanl~s~~oldu~unu, o nedenle ~ngiltere,
Fransa ve Türkiye ile birlikte bir savunma düzeni kurmaya çal~~t~klar~n~,
Türkiye'nin hakl~~isteklerini kar~~lamak gerekece~ini, Ankara'dan sonra
u~rayaca~~~Sofya ve Bükre~'te, Bulgaristan ile Romanya'n~n aras~n~~
bulmaya çal~~aca~~n~, Türkiye'nin de buna yard~mc~~olmas~n~~bekledi~ini
söylemi~ti 23 .
Potemkin Ankara'da 28 Nisan'dan 5 May~s'a dek bir hafta kalm~~.
Türk devlet adamlar~yla giri~ti~i görü~meler olumlu geçmi~ti. Potemkin
Bat~l~larla Moskova'da yap~lan görü~meleri, Saraco~lu da ~ngilizlerle
Ankara'da giri~ilen görü~meleri anlatm~~; Potemkin Türk-t ngiliz
görü~melerinin Moskova görü~melerine ko~ut kalmas~n~~istemi~ti. Saraco~lu'nun 5 May~s'ta ~ngiliz Büyükelçisi'ne anlatt~~~na göre 24 Potemkin
Akdeniz bölgesi için Türk-~ngiliz görü~birli~ini çok iyi kar~~lam~~, Balkanlar
konusundaki Türk-~ngiliz yakla~mas~n~~da do~ru bulmakla birlikte, BulgarRomen uyu~mazl~~~n~n i~leri engelleyebilece~ini, bunun çözüme
kavu~turulmas~na yard~mc~~olaca~~n~~söylemi~, Saraco~lu bir ~ngilizFrans~z-Sovyet Yard~mla~ma Pakt~~yap~l~rsa Türkiye'nin buna sonradan
de~il, kurucu üye olarak, s~n~rl~~sorumlulukla, ba~~nda kat~lmak istedi~i,
kendisine duyurmu~, Potemkin Sovyetlerin Türkiye'ye maddesel yard~m
yapabilece~ini bildirmi~, Almanya'n~n Romanya'ya bir sald~r~s~~durumunda Sovyetler Birli~i onu korumak için eyleme geçerse Türkiye'nin yard~m~na
güvenip güvenemeyece~ini sorunca, Saraco~lu Bulgaristan'~n tutumu belli
olmad~kça buna kesin yan~t verilemeyece~ini kendisine anlatm~~, ziyaret
sonunda yay~mlanan ortak bildiride "...uluslararas~~sorunlar Türk-Sovyet
ili~kileri üzerinde görü~birli~i oldu~u" belirtilmi~ti. Ba~bakan Saydam da
TBMM'nde Potemkin ~le yap~lan görü~melerin "...i~birli~i yolunun aç~k
oldu~unu ka~udad~~~n~" belirtmi~ti. Ankara'da öyle bir izlenim edinilmi~ti ki,
Moskova'daki üçlü görü~melerle, Türk-~ngiliz görü~meleri uyum içindedir,
23
24
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Türkiye Bat~l~larla Sovyetler aras~ nda Bo~azlar nedeniyle bir mente~e rolü
oynayabilecek ve Mihver'e kar~~~savunma cephesini güçlendirmi~~olacakt~ r.
Potemkin'in Sofya, Bükre~~ve Var~ova temaslar~~ ne Bulgaristan'~~
Romanya'ya yakla~t~ rmak ne de Romanya ile Polonya'y~~ Almanya'ya kar~~~
Sovyetler Birli~i'ne ba~l~~ tutmak amac~na yararl~~ olmu~tu.
Potemkin bu geziyi yapt~~~~s~ rada, toplu güvenlik yanl~s~~ ~ ngiltere ve
Fransa ile dostlu~u korumaya çal~~an Litvinof un 3 May~ s'ta çekilmesi ve
yerine Molotov' un getirilmesi, Büyük Devletler aras~ndaki ili~kiler aç~s~ ndan
önemli sonuçlar do~urmu~ tur. ~öyle ki:
14 Nisan'da Moskova'da Ingiliz-Frans~z-Sovyet görü~melerinin
ba~lamas~ndan üç gün sonra Sovyetler, Berlin'de Almanlarla ikili ili~kilerin
geli~tirilmesi yolunda bir sondaj yapm~~t~. May~s ba~~ nda Molotov D~~i~leri
Bakan~~ olunca, Bat~l~ larla Moskova görü~meleri a~~r bir tempo ile
sürdürülürken, Almanya ile temaslar~~ h~zland~rm~~t~. Taraflar~n Moskova
ve Berlin'deki büyükelçilerince sürdürülen bu çok gizli temaslarda Sovyetlerin Almanya ile bir uzla~~~arad~klar~, sava~tan sonra yay~ mlanan belgelerden
anla~~lacakt~ . Öyle görülüyor ki, Molotov ve Stalin Bat~l~larla bir ittifak
yap~ p bir Alman sald~ r~s~ n~~ üzerine çekmektense, sald~ r~y~~hiç de~ilse sava~~n
ilk y~llar~nda Bat~ya yöneltmek, bu arada haz~ rl~ k için zaman kazanmak,
ayr~ca Do~u Avrupa'da Polonya, Balt~ k Ülkeleri ve Romanya'da toprak
elde etmek gibi taktik ve f~rsatç~~ bir tutum içine girmek istemi~ ti. Zaten
Bat~l~larla görü~meler, bir yandan ~ ngiltere'nin duraksamalar~~ ve bir Alman
sald~r~s~ na kar~~~hangi devletlerin savunulaca~~~konusu (Polonya, Romanya,
Türkiye'den ba~ka Finlandiya, Hollanda, ~sviçre'nin girip girmeyece~i), öte
yandan, savunma sistemi gere~i, Sovyet kuvvetlerinin topraklar~ na girmesine Polonya'n~ n kar~~~ ç~kmas~~ gibi nedenlerle, Temmuz ay~ nda ç~ kmaza
girmi~, A~ ustos'ta Moskova'ya gelen Ingiliz-Frans~z askersel heyetinin
Mare~al Voro~ilov ile giri~ti~i görü~meler de ertelenmi~ti.
Buna kar~~l~ k, Alman-Sovyet görü~meleri h~zla geli~mi~~ve 23 A~ustos'
ta beklenmedik bir anda, Ribbentrop Moskova'da Molotov ile bir
sald~ rmazl~k pakt~~ imzalam~~t~. Böylece, ~~ Eylül'de ba~layacak 2. Dünya
Sava~~'n~ n ilk iki y~l~n~ n yazg~s~~ de~i~ecekti.
~~te bu geli~meler ortaya ç~ kmadan, ~~2 May~s'ta Türk-Ingiliz demeci
aç~kland~~~~zaman Sovyetler Birli~i bunu olumlu kar~~lam~~t~. Zaten onlar
için önemli olan Balkanlar~n güvenli~i konusundaki 6. madde kesin bir
formül getirmemi~ti. "Dan~~malar" yükümü bir esneklik ta~~ yordu. Oysa 23
A~ustos Alman-Sovyet Sald~ rmazl~k Pakt~ 'ndan sonra, Sovyetlerin politikas~, a~a~~da de~inilece~i üzere, Bat~l~lara kar~~~oldu~u gibi, Türkiye'ye kar~~~
da de~i~ecekti.
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TÜRK-ING~ Liz DEMECINE MIHVER
DEVLETLERININ TEPKISI
Demeç, Berlin ve Roma'da ku~kusuz olumsuz bir tepki uyand~ rm~~ t~ .
ndaki
yorumlar bunu yans~ t~ yordu. Almanya için Türkiye hem
Bas~
Bo~azIar'a sahip olmak, hem de Ortado~ u yolu üzerinde bulunmak gibi
nedenlerle çok önemli idi. Alman Hükümeti Türkiye'yi hiç de~ilse tarafs~z
tutmak istiyordu. Bunu sa~lamak üzere elindeki en büyük koz ticaret
ili~kileri idi. Türk d~~~ticaretinin yakla~~ k yar~s~~Almanya ile yap~l~yordu. 25
Ticaret Anla~mas~ yla Almanlar~ n Türkiye'yi politik bak~ mTemmuz 1938
dan da Almanya'ya ba~~ml~~ tutabilmek olana~~ m elde etmek istedi~i
sonradan aç~ klanan belgelerden belli olacakt~. 16 Ocak 1939'da Türkiye'ye
aç~lan ~~ 5o milyon Markl~ k kredinin de amac~~bu idi. Türkiye kimi mallar~ n~,
özellikle tütününü satacak ba~ ka pazarlar bulmakta zorluk çekiyordu.
Ingilizler ~ . Dünya Sava~'~ ndan beri Türk tütünü al~~ kanl~~~m yitirmi~ti.
I~te bu ko~ ullar içinde Alman Hükümeti eski Ba~bakanlardan von
Papen gibi çok yetenekli ve kurnaz bir ki~iyi Ankara'ya Büyükelçi atam~~,
von Papen 27 Nisan 1939'da görevi ba~~ na gelmi~ ti. Iki hafta sonra TürkIngiliz Demeci yay~mlan~nca, von Papen'in tüm çabas~~ bu ara ba~~ t~ n kesin
andla~maya dönü~ mesini önlemek, ya da böyle bir andla~mamn ko~ullar~n~~
Almanya için daha az zararl~~ k~lmak olacakt~.
von Papen'in 28 Nisan'da Saraco~lu'na yapt~~~~ilk ziyareti, Ingiliz
Büyükelçisi, Saraco~lu'ndan ald~~~~bilgiye göre, ~öyle anlat~yordu 25 :
von Papen Almanya'n~ n bar~~~istedi~ini, Danzig sorunu d~~~ nda
Polonya'da gözü olmad~~~ n~ , komünizm nedeniyle Sovyetlerle dostlu~un
olanaks~z bulundu~unu, Çekoslovakya'y~~ Almanya'n~n ortas~ na saplanan
co~rafya durumu nedeniyle, bir tehdit olarak gördü~ü için eyleme geçti~ini,
Fransa ile dost kalmak istedi~ini, Macaristan ve Bulgaristan'~~kendisi için
kullanmay~~ dü~ünmedi~ini, Italya'n~ n Arnavutluk'u i~gal etmekle bir ~ey
yapt~~~ n~~ göstermek istedi~ini belirtip "Türkiye Almanya'n~ n dostu kald~~~~
sürece hiçbir devletin, özellikle Italya'n~n Türkiye'ye dokunamayaca~~ n~"
söylemi~; Saraco~lu ise, Türkiye'nin dostluklar~ nda ba~lant~l~~ duruma
dü~mek istemedi~ini bildirip "Türkiye Almanya'n~ n dostu olmazsa Italya'
n~n ona sald~rmas~ n~~m~~isteyecek?" diye sorunca von Papen sözlerinin yanl~~~
anla~~ld~~~~için özür dilemi~; Saraco~lu bu arada Türkiye'nin Italya ile bir
sava~ tan korkusu olmad~~~ n~~ belirtip "nedenlerinin birincisi üslerinden uzak
kalacaklar~ , ikincisi onlar~ n Italyan, bizim Türk olmam~zd~r" demi~;
25
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Büyükelçi Almanya'n~ n istedi~i ~eyin yaln~ z ekonomik ili~kileri ilgilendirdi~ini, bununla birlikte ~ ngiltere, Fransa ve Sovyetler Birli~i Almanya'y~~
çember içine almak isterse Hitler'in sabnn~n ta~aca~~n~~bildirmi~; Saraco~lu
Türkiye'nin de bar~~~istedi~ini, ama Romanya'ya verilen son ültimatom
(ekonomik konuda) ve Arnavutluk'un istilas~~Türkiye'yi çok kayg~ land~rd~~~n~, bir geni~leme ba~lang~c~~olan Arnavutluk darbesinin Mihver'in ortak
plan~~gibi göründü~ünü, o nedenle Türkiye'nin beklenmedik olaylara kar~~~
önlemler almak zaman~~ geldi~ine inand~~~n~~ ve dost ülkelerle temaslara
giri~ti~ini, ~ngilizlerle ön görü~ melerin sürdürüldü~ünü anlatm~~; von
Papen Türkiye'ye nas~ l bir güvence verilebilece~ini sorunca da, art~ k sözle
güvence döneminin geride kald~~~n~~söylemi~ . Bunun üzerine von Papen
"Mussolini'nin Türkiye için bir dostluk demeci vermesi" önerisinde
bulunmu~, Saraco~lu ise "böyle bir ~ey Türkiye'yi ancak k~zd~ rabilir" demi~~
ve ~u üç soruyu sormu~: "a) Almanya Balkan Pakt~'n~n varl~~~n~~ ve
güçlendirilmesini istiyor mu? (von Papen bunu "evet" diye yan~tlam~~)
Almanya ve Italya'n~ n Balkanlarda yeni eylemlere geçmek emeli var m~?
Almanya Akdeniz'de bir sava~ a geçmek niyetinde mi?" (von Papen
bunlan da "asla" diye yan~ tlam~~); Saraco~lu, son olarak ~ talya Oniki
Aday~~tahkim etti~i ve Arnavutluk'u i~gal etti~i sürece Türkiye'nin hiçbir
güvenceye inanmayacarz~n~~bildirmi~.
von Papen D~~i~ leri Genel Sekreteri Menemencio~lu ile 7 May~ s'ta
yapt~~~~görü~mede 26 bir Türk-Ingiliz anla~mas~n~n haz~rland~~~~yolundaki
bas~ n haberlerinden sözederek, böyle bir ~eyin (Avrupa'da) güçler dengesini
bozaca~~n~~ve sava~~tehlikesini art~raca~~n~~söylemi~; Menemencio~lu'nun
bu • anla~ma görü~melerinin Arnavutluk'un istilas~ndan sonra ba~lad~~~ n~ ,
geri dönmenin sözkonusu olmad~~~n~~ bildirmesi üzerine de, "~ talya ve
Bulgaristan Balkan Pakt~'na kat~lsa, Almanya'da Balkan ülkelerinin d~~~
s~n~rlar~~için güvence versek?" demi~, ancak Menemencio~lu bunun
üzerinde durmam~~t~r.
von Papen, Türk-Ingiliz Demecinin aç~klanmas~~ üzerine, May~s
ortas~nda, dan~~ malarda bulunmak için Berlin'e hareketinden önce Saraco~lu ile görü~mü~ tü. Ingiliz Büyükelçisinin Saraco~lu'ndan ald~~~~bilgiye
göre 27, bu görü~ mede von Papen, Türkiye'nin kendini ~ngiltere ile kesin bir
andla~ma ile ba~lamamas~ n~~istemi~, e~er bunu yapmak zorunda kal~rsa, hiç
de~ilse "sald~r~n~n tan~m~n~ n metne konulmas~n~~ önermi~, bu arada
Almanya'n~n Türk mallar~n~~almayabilece~i tehdidinde bulunmu~, Sarac!
26
27
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o~lu da, Almanya'n~n ticaret ili~kilerinde çok dürüst davranmad~~~ n~, zaten
Türkiye gibi bir pazar bulamayaca~~n~~ söylemi~, Ingiliz Büyükelçisi bunlar~~
Londra'ya bildirirken, Almanya'n~ n Türk-Ingiliz Ortak Demecine tepkisi
çok sert olmayaca~~n~ n anla~~ld~~~ n~~ da belirtmi~ ti.
Italya'n~n tepkisi daha gösteri~li olmu~tu. Italyan Hükümeti Türkiye'
nin kararl~~ tutumu kar~~s~nda Ankara'da bir bask~~ yap~lamayaca~~n~~
bildi~inden, daha çok Ingiltere'yi s~ k~~ t~ rmaya çal~~m~~t~. Nitekim, May~s
sonlar~nda Mussolini, Roma'daki ~ ngiliz Büyükelçisi Sir P. Loraine arac~l~~~~
ile, Türk-Ingiliz Demeci konusunda ayd~nlat~lmas~n~~ istemi~ti. Ingilizler
ancak 9 Haziran'da D~~i~leri Bakan~~ Kont Ciano'ya bilgi vererek, demecin
Balkanlar'da Balkan Pakt~~ gibi güven ortam~ na yard~ mc~~ olaca~~ n~~ ve
Türkiye'nin Akdeniz'de güvenli~ini art~raca~~n~~ belirtmi~, Ciano ise demeci
Mihver için "dü~manca" buldu~unu bildirmi~ti. öte yandan, Italya
Yugoslav Hükümetine, "Balkan Pakt~'ndan çekilmeniz zaman~~ geldi"
diyerek bir k~~k~ rtmada bulunmu~tur 28 .
Türk-Ingiliz Demecinden on gün sonra Almanya ile Italya, 22 May~s
1939 da, Çelik Pakt~~imzalam~~t~. Andla~ma, Roma-Berlin Mihveri'ni
sava~a yönelten bir ba~~ t niteli~i ta~~yordu. Ku~kusuz, bu ittifakla, güçlü
olan Almanya Italya'n~ n daha çok kendisine ayak uydurmas~n~~sa~layacakt~.

BALKAN DEVLETLERININ TEPKILERI
Türk Hükümeti, Türk-Ingiliz görü~meleri ve haz~ rlanan ortak demeç
üzerinde Balkan Pakt~~üyeleri Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya'ya,
arkas~ndan da Bulgaristan ve Sadâbâd Pakt~~ Devletlerine (~ rak, Iran,
Afganistan) bilgi vermi~ ti.
Bulgaristan, Türk-Ingiliz Demecinden ku~kusuz tedirgin olmu~tu.
Çünkü, ~ngiltere'nin (ve Fransa'n~n) 13 Nisan'da Yunanistan ve Romanya'ya güvence vermesinden sonra, Türkiye ile de bir anla~ ma içine girmesi
Balkanlarda statu quo'cular~~güçlendiriyordu. Gerçi Türk-Bulgar ili~kileri
iyi idi. 20 Mart'ta Bulgar Ba~bakan~~Köseivanof un Ankara ziyaretinde bu
dostluk ve anlay~~~havas~~ tazelenmi~ ti. Köseivanof, Türkiye ile dan~~ madan
Bulgaristan'~ n kendini hiçbir serüvene atmayaca~~n~~ vadetmi~ti. Ortak
bildiride de Bulgaristan'~n tarafs~z politikas~~ ve buna Türkiye'nin sayg~s~~
belirtilmi~ti. ~u da var ki, Bulgarlar Romanya'da Güney Dobruca ve
28
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Yunanistan'da Ege k~y~lar~~üzerindeki emellerinden vazgeçmi~~de~ildi.
Mihver Devlederiyle s~k~~ili~kiler sürdürürken, zaman ve f~ rsat kollayacaktl 29

Romanya en çok sevinen Balkan devletiydi. Çünkü Balkanlar d~~~ndan
sald~r~ya giri~ildi~inde, Ingiltere ve Fransa'n~ n verdikleri güvencenin gerçek
bir anlam~~olmas~~yard~m~n Bo~azlardan geçmesine ba~l~~idi ki, Türkiye'nin
bunu kabul etmesi bekleniyordu. Bir Bulgar sald~r~s~na kar~~~ise Türkiye'nin,
Balkan Pakt~~çerçevesinde, zaten bir yükümlülü~ü vard~.
D~~i~leri Bakan~~Gafencu Nisan ba~lar~ nda Paskalya tatilinde Istanbul'a gelip Saraco~lu ile bulu~unca, genel durum üzerinde bir görü~~birli~i
olmu~, Saraco~lu Romanya'ya bir sald~r~~(Almanya, Macaristan ve az
olas~l~ kla Italya'dan sözkonusu) durumunda Türkiye'nin anlay~~l~~tarafs~zl~~~na güvenebilece~ini bildirmi~ti 30. Gerçi, 12 May~s Türk-Ingiliz Ortak
Demeci Balkanlar~n güvenli~i ile ilgili aç~k bir yükümlülük getirmemi~ti.
Türkiye bu a~amada 13 Nisan Ingiliz-Frans~ z güvencelerinin desteklenmesinden sözedilmesine yana~mam~~t~ . Ancak, gidi~~o do~rultuda idi. Nitekim
böyle bir hüküm Üçlü Ittifaka girecekti. Buna kar~~l~k, Sovyetler Birli~i'nin
Romanya'ya sald~r~s~~durumunda Türkiye'nin yard~m~~sözkonusu de~ildi.
Balkan Pakt~ 'na bu konuda Türkiye bir çekince koydu~u gibi, ~~9 Ekim 1939
Üçlü Ittifak~na da koyacakt~. Romanya bunu biliyor ve anl~yordu.
Saraco~lu Istanbul'da Gafencu'ya, Güney Dobruca sorunundan sözederek,
Avrupa ve Balkanlar'da ~u bunal~ml~~dönemde Bulgarlar~n memnun
edilmesinin yarar~n~~bildirmi~ti. Gafencu'nun tepkisi olumsuz, ama eskisinden yumu~ak olmu~tu. Bunun üzerine Saraco~lu, Sofya arac~l~~~~ile
Bulgar Hükümetinden, sorunun Balkan Devletlerinin hakemli~i ile
çözülmesi ko~ulu ile, Bulgaristan'~n Balkan Pakt~' na girmek isteyip
istemedi~ini ö~renmek istemi~ti. Ingiltere'nin de bekledi~i bu idi. Ancak bu
öneriye Bulgaristan yana~mad~~~~gibi, Romanya da, bir toprak sorununun
Macaristan'~n isteklerine de yol açabilece~i gerekçesiyle, gerginlik ve
kar~~~kl~~~n artt~~~~bir s~rada görü~ülemeyece~ini bildirecekti.
Yunanistan da I 3 Nisan ~ngiliz-Frans~ z güvencesine sahip bulunuyordu. Bir sald~r~~Italya'dan (Arnavutluk üzerinden) ya da Almanya'dan
(kuzeyden, Yugoslavya üzerinden) gelebilirdi. Bulgaristan'~n sald~r~s~na ya
da herhangi bir sald~r~ya kat~lmas~na kar~~~ise Türkiye'nin, 1933 Türk2 9 Balkan Devletleri aras~ nda bu dönemdeki ili~kiler için bak. Ismail Soysal, Balkan Pakt
~~
(1934-1941), Türk Tarih Kurumu, Hikmet Bayur'un an~s~na ç~ kar~lacak yap~ t, Ankara, 1982
3° Ingiliz Ar~ivleri, ibid, s. 296 (Gafencu'nun 23-26 Nisan 1939'da Londra'da Halifax ile
görü~melerine ili~kin tutanak).
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Yunan Anla~mas~~ve 1934 Balkan Pakt~~çerçevesinde yükümlülü~ü vard~. ~~2
May~ s Türk-Ingiliz Demecinin 3. maddesinde Akdeniz bölgesinde sava~a
neden olacak bir sald~r~da-ki burada bir Italyan sald~r~s~~öngörülüyorduTürkiye ile Ingiltere aras~nda yard~mla~ma olaca~~na göre, Yunanistan'a
bir Italyan sald~ r~s~ na kar~~~da Türkiye'nin yard~ m~~sözkonusu idi ki, bunun
Yunan Hükümetini sevindirmesi gerekirdi. Oysa, Yunanistan'da Romanya'daki çok olumlu tepki görülmemi~ ti. Metaxas Hükümetinin Mihver'in
tepkilerinden ku~kuland~~~~anla~~lm~~t~.
Yugoslavya'ya gelince, Türk-~ ngiliz Demeci onu büyük bir s~ k~ nt~~ içine
Ocak ay~ nda Bulgaristan ile bir Dostluk
sokmu~tu. Çünkü Yugoslavya 1937
ve Mart'ta da Italya ile bir Dostluk ve Tarafs~zl~ k Andla~mas~~ yapt~~~ ndan
beri Balkan Pakt~~ ile ba~lar~ n~~ az çok zay~flatm~~, 1938'de Almanya ile ve
1939 Nisan'~nda da ~ talya ile kom~u olunca, onlar~n siyasal ve ekonomik
bask~s~~ alt~na girmi~, müttefiki Fransa'n~n etkisinden uzakla~m~~, tarafs~zl~k
siyasetine kaym~~t~ . Bu hava içinde Yugoslav Hükümeti bir Türk-Ingiliz
Demecinin haz~ rland~~~ n~~ ö~renince tela~a dü~mü~tü. D~~i~leri Bakan~~
Markoviç Romanya Büyükelçisine, 8 May~ s'ta, böyle bir demecin ciddi
sorunlar yaratabilece~inden sözetmi~, Türkiye bunu yapmakla Balkan
Pakt~~ Bakanlar Konseyi'nin son Bükre~~toplant~s~ nda birlikte karar
vermeden yeni yükümlülükler al~ nmamas~~ yolundaki ö~ütlemesine de ayk~r~~
davrand~~~ n~~ söylemi~ti 31. Bas~ n da genellikle Almanlar~ n yorumlar~ na
ayak uyduruyordu.
Bununla birlikte, Yugoslav Kral Naibi Prens Paul May~s'ta Roma'y~~
ziyareti -ki Haziran'da da Berlin'e gidecekti- gerçi Yugoslavya'n~n Mihver'e
kayd~~~ n~~ göstermi~~de~ildi. Yugoslavya'n~n Balkan Pakt~'ndan ayr~l~ p
Macaristan ve Bulgaristan ile, Mihver'e daha yak~ n, bir anla~ma yapaca~~~
yolundaki söylentiler de gerçekle~ memi~ti. Zaten Yugoslavlar~n Bulgaristan'a pek güveni yoktu. Markoviç 21 May~s'ta Belgrad'ta Gafencu ile
yapt~~~~görü~mede bunlar~~do~rulam~~ t~~ 32 . Markoviç, Türk-Ingiliz Demecinin Balkanlarla ilgili 6. paragrafimn ilerde nas~ l bir içeri~e sahip olaca~~n~~
sormak gerekti~ini, Yugoslavya'n~ n kimi durumlarda, Balkan müttefiklerini
izlemez duruma girebilece~ini ve demeç konusunda Balkan Pakt~~ Konseyi'
nin özel bir toplant~~yapmas~ na gerek olmad~~~ n~~söylemi~, bununla birlikte
Gafencu'nun demeç ile ilgili olumlu yorumlar~~ ve Haziran'da Ankara'ya
gitti~inde konuyu derinli~ine görü~ me vadi onun ilk olumsuz tepkisini biraz
de~i~tirmi~ti.
3

' ~ ngiliz Ar~ivleri, ~ bid, V., s. 490
~ ngiliz Ar~ivleri, ~ bid, s. 676
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Yugoslavya'n~ n bu tutumuna Türk Hükümetinin tepkisini Saraco~lu
Romanya Büyükelçisine bildirmi~ti 33. Saraco~lu, Türkiye'nin hiçbir
zaman Balkan Pakt~ 'ndan do~an yükümlülüklerinden kaçmad~~~ n~, oysa
Yugoslavya Bulgaristan ile andla~ ma (1937) yaparken müttefiklerine haber
vermedi~ini, ~~talyan-Alman ~~ttifak~ na (12 May~s 1939) hiçbir ele~tiri
yapmayan ve Arnavutluk'un i~galini protesto etmeden kabul eden Yugoslav
Hükümetinin ~imdi Balkanlar~ n güvenli~ini art~ ran bir demeç kar~~s~nda
sinirlendi~ini, e~er bu demeç üzerinde bilgi edinilmek isteniyorsa, Gafencu
arac~l~~~ na gerek olmadan kendilerinin Ankara'ya ba~vurabilece~ini,
Türkiye'nin ~ ngiltere ile girdi~i yoldan dönmesinin sözkonusu olmad~~~ n~~
anlatm~~t~. Saraco~lu ayr~ ca Belgrad'taki Türkiye Büyükelçisine 26 May~s'ta
bir telgrafla bilgi vermi~ ti.
Yugoslavya'n~ n bu tutumu, Türk-~ ngiliz Demecinin (ileride Üçlü
Ittifak~ n) Balkan Pakt~ 'na uygun olup olmad~~~~yolunda tart~~malar~ n
ba~lang~c~~ olacakt~ . Bununla birlikte, Yugoslavya Balkan Pakt~'ndan
çekilmekten kaç~ nacak daha çok Mihver'i kollayarak Büyük Devletler
bloklar~~ aras~nda tarafs~ z bir tutum içinde kalacakt~.
GEÇICI ANLA~ MA HAZIRLI~I:
May~s-Haziran
~~2 May~ s Demeci yay~mland~ ktan sonra, ~ ngiliz ve Türk Hükümetleri,
daha önce anla~t~ klar~~ üzere, bir geçici anla~ma haz~ rl~~~ na giri~mi~lerdi.
Akdeniz bölgesinde sava~~durumu konusunda iki hükümet anla~t~~~ na
ve buna ili~ kin olarak, geçici nitelikte de olsa, kar~~l~kl~~ yükümlülükler
demecin 3. maddesiyle yürürlü~e konuldu~una göre, her ~eyden önce 6.
maddede sözü geçen Balkanlar~n güvenli~i ile ilgili bir formül üzerinde
görü~ meler gerekiyordu.
Ingiliz Hükümeti, Yunanistan ve Romanya'ya verilen Ingiliz-Frans~z
güvencelerine Türkiye'nin kat~lmas~n~~ istiyordu. Türk Hükümeti ise
sorunun o denli basit olmad~~~n~ , Türkiye'nin kendi güvenlik sorunlar~~ da
bulundu~unu ileri sürüyordu. Nitekim, Saraco~lu ~ ngiliz Büyükelçisinin ~~8
May~s'ta verdi~i yan~ tta 34, Türkiye'.nin Balkan Pakt~~çerçevesinde Bulgaristan'~ n Pakt üyelerinden birine sald~rmas~~ durumunda, Bulgaristan'a kar~~~
eyleme geçmesi yükümlülü~ünü an~msatt~ ktan sonra, Ortak Demecin 3.
maddesiyle Akdeniz bölgesinde ç~kacak bir sava~ ta (Italyan sald~r~s~) iki
33
34

Ingiliz Ar~ivleri, Ibid, s. 698
Ingiliz Ar~ivleri, Ibid, S. 694
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devletin Yunanistan'a ayr~ ca güvence vermi~~bulundu~unu, bunun Yunanistan için Ingiliz-Frans~ z güvencesinden daha sa~lam bir ~ey oldu~unu,
çünkü tek yanl~~bir güvencenin her zaman geri çekilebilece~ini, oysa bunun
sürekli nitelik ta~~d~~~ n~~ ve Türkiye'nin yard~ m~n~~ da öngördü~ünü
bildirmi~, ayr~ ca Balkanlar'da bir Alman, Italyan, ya da onlardan yaln~z
birinin sald~r~s~~ ve Romanya'ya Mihver d~~~ ndan bir sald~ r~s~~(Macaristan ya
da Sovyetler Birli~i) durumlar~ nda, Türkiye'nin bugün Bulgaristan ile ilgili
yükümlülü~ü d~~~ nda bir yard~ m sözkonusu olmad~~~ n~~ belirtip ~imdi onun
Ingiltere ile birlikte yeni bir yükümlülük üstlenebilmesi için Türkiye'nin
güvenli~inin de hesaba kat~lmas~~gerekti~ini yazm~~t~.
Bu mektuba verilecek yan~ t için Haziran'da Halifax'~ n büyükelçisine
yollad~~~~mesajda 35 , Saraco~lu'nun görü~ü birçok noktalarda hakl~~görülmekte, ancak RoManya'ya kar~~~giri~ilecek bir Alman sald~r~s~n~ n Bo~azlar'a inmesi tehlikesi nedeniyle, Türkiye'nin güvenli~ini de tehdit edece~i
vurgulanmakta, Italya ya da Macaristan'~ n tek ba~lar~na Romanya'ya
sald~rmalar~~olas~l~~~~pek bulunmad~~~ , Sovyetler Birli~i'nin Romanya'ya
sald~r~s~~ olas~l~~~ nda ise, Türkiye'nin üstlenece~i yükümlülükten ba~~~~k
tutulmas~,için ~ ngiltere ve Türkiye aras~ nda, örne~in mektup veri~imi ile, bir
ba~~ t ortaya konulabilece~i bildirilmi~ ti. Büyükelçi bu mesaj~~ o gün
Saraco~lu'na iletmi~~ve mesajla birlikte gönderilen geçici anla~ma tasar~s~n~~
sunmu~tu.
Tasar~da, Yunanistan ve Romanya'ya ~~ 3 Nisan'da verilen güvencelere
ve 12 May~s Türk-Ingiliz Demecine de~inildikten sonra ~~. maddesinde,
demeç uyar~ nca ~ ngiltere gibi Türkiye'nin de Yunanistan'a bir sald~ r~~
olunca yard~ m yapaca~~; ~ ngiltere ve Fransa'n~ n Romanya'n~ n yard~ m~ na
ko~ tuklar~nda Türkiye'nin de bu yard~ma kat~laca~~, 3. maddede Türkiye
ile ~ngiltere aras~ndaki yard~m ve deste~in nas~l olaca~~n~n uzmanlarca
saptanaca~~~yaz~l~yd~.
Türk Hükümeti ~ ngiliz tasar~s~ n~~inceledi~i s~ rada Romanya D~~i~leri
Bakan~~ (ve Balkan Pakt~~ Konseyi dönem ba~kan~ ) Gafencu Haziran
ortalar~na do~ru Ankara'ya gelmi~ ti. Gafencu, Türkiye'nin Romanya'ya
verilen güvenlere yard~mc~~ olmas~n~~ istemekle birlikte, Türk-Ingiliz
anla~mas~ nda kesin yükümlerin gerginli~i art~ rabilece~i, Yugoslavya'y~~
büsbütün tedirgin edebilece~i ve onu Mihver'in kuca~~ m atabilece~i
kan~s~ nda idi. Kendisi Saraco~lu ile yapt~~~~görü~melerden memnun
kalm~~ t~~ 36 .
55
36

Ingiliz Ar~ivleri, Ibid, S. 740
Ingiliz Ar~ivleri, Ibid, VI, s. 51, 78
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Saraco~lu Ingiliz geçici anla~ma tasar~s~ na 23 Haziran'da Türk
Hükümetinin yan~ t~n~~ yaz~l~~ olarak bildirmi~ti 37 . Bunda Balkanlar konusunda ~unlar belirtiliyordu.
güvenceler
I ngiltere (Fransa ile) Yunanistan ve Romanya'ya verdi~i
ilk
yapaca~~~
~
m~~
için sava~ a girdi~inde, Türkiye'nin ona elinden gelen yard
kez kabul ediliyordu. Bu karar, zaten ortak demecin 3. maddesiyle bir
Italyan sald~ r~s~ na (Akdeniz) kar~~~güvence verilen Yunanistan'dan çok
Romanya için önemli idi.
Buna kar~~l~ k Türk Hükümeti kendisine bir sald~r~~ ya da (Balkanlar'
da) Türkiye'nin güvenli~ini tehdit edici bir sava~~durumunda Ingiltere'nin
yard~ m~n~~ istiyordu. örne~in, Almanya Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye
sald~ rabilirdi, ya da Almanya Yugoslavya'y~~istila eder, böylece Türkiye'nin
güvenli~i tehdit alt~ na girebilirdi. Bu gibi durumlarda, Ingiltere Türkiye'
nin yard~ m~ na ko~mallyd~.
23 Haziran Türk önerileri üzerine Ingiliz Hükümeti 29 Haziran'da
Paris ile temasa geçmi~~ve Türkiye'nin Romanya ve Yunanistan'a yard~ ma
kat~lma karar~n~~ sevinçle bildirdikten sonra, Türkiye'ye sald~ r~~ durumunda
Ingiltere ve Fransa'n~n ona yapaca~~~yard~m konusunda ~u dü~ ünceleri ileri
sürmü~tü 38 :
"Türkiye'ye Sovyetler Birli~inin, ~rak ve Iran'~n sald~r~~olas~l~klar~~ku~kusuz bizi
ilgilendirmez; Bulgaristan' ~n sald~r~s~ nda da yard~ m gerekmez, çünkü Balkan Pakt~~
var. Zaten Bulgaristan' ~~ tedirgin etmemeliyiz. Geriye Mihver Devletleri
kal~r.Do~rudan bir sald~r~~de~il de, Türkiye'nin güvenli~ini tehlikeye sokacak bir sava~~
durumunda yard~ m iste~ine gelince, bu Balkan Pakt~'n~ n öbür üyelerinden birine sald~r~~
demektir ki, Yunanistan ve Romanya için güvenceler zaten varoldu~una göre,
Yugoslavya'ya bir sald~r~y~~ Türkiye'nin kendi güvenli~i için tehlikeli görmesi
sözkonusudur. Böyle olunca biz Balkan Pakt~'na güvence vermek gibi özellikle
Yugoslavya'y~~ korkutan, hatta onu Pala' tan ç~ kmaya sürükleyebilecek bir durum
yaratm~~~oluruz".

37
38

Ingiliz Ar~ivleri, Ibid, s. 147
Ingiliz Ar~ ivleri, Ibid, s. 194
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TÜRK-FRANS~Z ORTAK DEMECI
(23 Haziran 1939)
VE ITTIFAK GÖRÜ~MELERININ
ÜÇLÜ SÜRDÜRÜLMESI
Avrupa'da Mihver'in tehdidi artarken, Fransa Hatay'~n Türkiye'ye
girmesine art~k raz~~olup Türkiye ile bir an önce ittifak içine girmek istemi~ti.
Hatay için görü~ meler Ankara'da Büyükelçi Massigli ile Saraco~lu ve Genel
Sekreter Menemencio~lu aras~nda sonuçland~r~lm~~~ve 23 Haziran'da
Ankara'da "Türkiye ile Suriye aras~ nda toprak sorunlar~n~ n kesinlikle
çözümüne ili~kin Anla~ma" ba~~tlan~ rken, Paris'te de Büyükelçi Davaz ile
D~~i~leri Bakan~~Bonnet Türk-Frans~ z Ortak Demecini imzalam~~t~~39. Bu
demeç Türk-Ingiliz Demecinin tepkisi idi.
Bunun üzerine Fransa Temmuz ba~lar~nda Türk-Ingiliz görü~melerine
kat~l~p bunlar~n art~k üçlü olmas~n~~istemi~ ti. Bu istek taraflarca kabul
edilmi~ti.
7 Temmuz'da Fransa D~~i~leri Bakanl~~~n~ n Ingiltere'ye sundu~u bir
muht~ra ",Frans~ z Hükümeti'nin Türkiye'nin ittifak~ na verdi~i büyük
önemi göstermesi bak~m~ ndan ilginçtir. Bunda Ingiltere'nin görü~lerine ve
~imdiye de~in Türklerle var~lan görü~~birli~ine kat~l~ nd~~~~belirtildikten
sonra, Türkiye'nin Mihver'in Bulgaristan üzerinden bir sald~r~s~~ tehlikesine
kar~~~güvence aramas~n~~hakl~~görmek gerekti~i, yap~lacak anla~mada bu
istek kar~~lanmazsa Mihver'in anla~man~n aç~k yanlar~ ndan yararlanabilece~i, ~ngiltere'nin Bulgaristan'~~ k~~k~rtmamak iste~ini anlamakla birlikte,
bu devletin kollanmakla de~il, kararl~~ davranmakla hizaya getirilebilece~i,
Türkiye'nin Ingiltere ve Fransa ile bir araya gelmesinin Balkan Pakt~'m
sarst~~~~bir s~rada, onun yap~lacak anla~ma ile alaca~~~riskler kar~~l~~~nda,
~ ngiltere ve Fransa'n~ n da yükümlülükler üstlenmesinin do~al oldu~u,
Moskova'da Sovyetlerle yap~lan görü~melerindeki gibi duraksamalar içine
girmekten kaçm~lmak ve Ankara ile görü~melerin uzay~ p gitmesini önlemek
gerekti~i anlat~lm~~~ve Büyükelçi Massigli'ye Ankara'da KnatchbullHugessen ile temasa geçmesi için yönerge verildi~i bildirilmi~tir.
8 Temmuz'da da Frans~ z Hükümeti son Türk önerilerinin, küçük ve
biçimsel bir kaç de~i~iklik yap~ld~ ktan sonra uygun duruma gelece~ini
Londra'ya bildirmi~ti.
39 Bu demeç Düstur'da ayr~ca yay~mlanmam~~t~r. 12 May~s'ta Türk-~ngiliz demeci
konusunda Hükümetçe TBMM'ne verilen bilgilerden, onun t~pk~s~~ bir demecin yak~nda
Frans~zlarla yap~laca~~~anla~~ld~~~~için buna neden görülmedi~i san~lmaktad~r.
40
~ngiliz Ar~ivleri, ~bid, S. 298, 304
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TÜRKIYE'NIN ASKERSEL VE EKONOMIK YARDIM
SISTEMI:
Nisan-Eylül
Türk heyeti Ingiltere ile görü~melere girer girmez, yap~lacak bir ittifak
içinde Türkiye'nin üstlenece~i yükümleri yerine getirebilmesi için yeterince
sava~~gereçlerine, ekonomisini güçlendirmek ve onu Almanya'n~n etkisinden
kurtar~ p Bat~l~lar~n serbest dövizle yap~lan ticaretine uydurabilmek üzere
de, parasal yard~ma gereksinimi oldu~unu duyurmu~tu. Yukar~da de~indi~imiz gibi, Saraco~lu buna 25 Nisan'da Ingiliz Büyükelçisine gönderdi~i
mektupta de~inmi~ti. Bu mektubun bir örne~i de Fransa Büyükelçisine
verilmi~ti.
Ingilizler, Türkiye'nin bu istemini hakl~~görmek ve konuyu görü~meyi
kabul etmekle birlikte, kendi parasal zorluklar~ndan sözetmi~ler, ba~ka
deyi~le, yapabilecekleri yard~m~n s~n~rl~~ olabilece~ini bildirmek istemi~lerdir.
Türk Hükümeti ise, konunun Türkiye için ya~amsal oldu~unu bilerek,
ittifak görü~meleri sürecini bir yandan Sovyetler Birli~i ile temaslar~n
sonucuna, öte yandan bu yard~m i~ine ba~l~~ tuttu~u içindir ki, Ortak
Demeç, Geçici Anla~ma gibi a~amalardan geçilmesi zorunlu~u do~urmu~tu.
12 May~s Demecinin 5. maddesi ile Ingilizlerin ~~ Haziran'da Türk
Hükümetine sundu~u Geçici Anla~ma tasar~s~n~n 3. maddesi de bu konunun
çözümü gere~ini gösteren niyet aç~klamalar~~olmu~tu.
Türk Hükümeti yard~m ile ilgili ilk ayr~nt~l~~istemini 14 Temmuz'da
Ingiltere ve Fransa Büyükelçilerine verilen muhurada "~öylece aç~klam~~t~:
~ . Kar~~l~~~nda sava~~gereçleri almak üzere 35 milyon Sterlinlik kredi.
Silah sanayii kurulmas~~harcamalan da bu paradan yap~ labilir. Silâhlann bir
bölümünün Amerika Birle~ik Devletleri, Belçika ve Isveç'ten yap~lmas~~
gerekecek tir.
Türkiye'ye ekonomisini ve paras~n~~güçlendirmek üzere, 15 milyon
Sterlinlik alt~n verilmesi ve bunun tütünle ödenmesinin kabulü.
Serbest döviz gereksinimini kar~~lamak ve ödemeler dengesini
kurmak üzere, ~~o milyon Sterlinlik kredi.
Birinci ve üçüncü maddelerde sözkonusu 35 + ~~o = 45 milyon SterlinMay~s'~nda Ingiltere'nin açt~~~~kredinin
lik kredi uzun süreli olmal~~ve 1938
(6 milyonu silah, ~~o milyonu ticaret kredisi olarak 16 milyon Sterlin)
ko~ullar~n~n benzeri (dü~ük faiz vb.) kabul edilmelidir.
'~~Ingiliz Ar~ivleri, Ibid, VI, s. 353
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Cumhurba~kan~~Inönü, 16-28 Temmuz'da Ankara'da Genelkurmay
ile görü~meler yapan Frans~z Generali Huntziger'ü 21 Temmuz'da,
Büyükelçi Massigli ile birlikte, kabul etti~inde bu yard~ m konusunun
önemine de de~inerek, ~öyle demi~ti 42 :
"Türkye ~imdi iki ay öncesine göre daha zay~f durumdad~r. Çünkü, Türk-~ngiliz
görü~melerinden önce Almanya'dan sava~~gereçleri geliyordu ve bunlar~~Türk mallanyla
ödüyorduk. Görü~meler ba~lay~nca Almanlar büyük toplam~~ teslimini durdurdu.
~ngiltere'den de henüz bir ~ey gelmiyor".
Inönü bu sözleri söyledi~i s~rada General Kaz~m Orbay
ba~kanl~~~ ndaki bir heyet Londra'da sava~~gereçleri i~ini görü~üyordu.
Ingiliz ve Frans~z hükümetleri Türk istemlerini olanak ölçüsünde
ortakla~a kar~~lamak üzere hemen görü~melere giri~mi~ ti. A~ustos
ba~lar~ nda Paris'te yap~lan görü~melerde özellikle Fransa çabuk davran~ls~ n
istiyordu. D~~i~leri Bakanl~~~~Genel Sekreteri Uger Ingiliz Büyükelçisi
Campbell'e, "Türkiye ile anla~ma i~inde çabuk sonuca varmally~z. Türkiye
Balkanlar'da kilit mevkiindedir. Romanya ve Yunanistan'a verilen güvence
de, Bulgaristan'~~ s~ k~~ t~ rmak da ona ba~l~d~ r. Türkiye'ye verece~imiz sava~~
gereçlerini öncelikle saptamal~ y~z" demi~ ti 43 .
8 A~ustos'ta Saraco~lu Almanlar~ n Türkiye'ye uçak tesliminin de
durdu~unu Ingiliz Büyükelçisine bildirmi~ti. Bu arada, Ticaret Bakanl~~~~
Müste~ar~~ Nazmi Ke~mir heyeti A~ustos sonlar~ nda Londra'da görü~melere
ba~lam~~ t~. 23 A~ustos'ta Alman-Sovyet Sald~ rmazl~ k Pakt~~ yap~l~ nca,
yard~ mla ilgili Ingiliz-Frans~z görü~meleri h~zland~ r~lm~~~ve Ingiliz Büyükelçisi ~~ Eylül'de Türk Hükümetine istenilen yard~ m~ n olanaklar ölçüsünde
kar~~lanaca~~ n~~ bildirmi~ ti 44 .
Konu, a~a~~da de~inece~imiz üzere, Üçlü Ittifak Andla~mas~ na ekli
Özel Anla~ma ile bir formüle ba~lanacak ve bu anla~ma da 19 Ekim 1939'da
yürürlü~e girecekti.

Ingiliz Ar~ivleri, Ibid, S. 435
Ingiliz Ar~ivleri, Ibid, s. 618
44 Ingiliz Ar~ivleri, Ibid, VII. 471, 787
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ÜÇLÜ GÖRÜ~MELER VE ANDLA~MALARIN PARAFE
EDILMESI : 28 Eylül
Türkiye'nin Balkanlar'da kendisine sald~r~~ ya da sald~r~~tehlikesi
üzerine yard~m iste~ini Fransa'n~n olumlu kar~~lamas~n~~da hesaba katan
Ingiliz Hükümeti, haz~rlad~~~~yeni bir tasar~~metnini 4 A~ustos'ta Frans~z
Hükümetine göndermi~ti 45. imzalanacak andla~maya çok yakla~m~~~olan
bu metin art~k "Geçici Anla~ma" de~il, do~rudan do~ruya andla~ma
tasar~s~~ olacakt~. Tasan ve Türkiye'nin iste~i üzerine bunda yap~lan
de~i~iklikler ~öyle özetlenebilir:
~~. Akdeniz Bölgesinde (Italya'n~n) bir sald~r~s~~durumu için Türk-Ingiliz
ve Türk-Frans~z demeçlerinin 3. maddesi hükmü buraya aktar~lm~~t~~ki, bu
hüküm andla~maya 2. madde olarak girecekti. Akdeniz bölgesi kapsam~~
içine Adriyatik ve Çanakkale Bo~az~'n~n girdi~i noktas~nda da görü~~
birli~ine var~lacakt~.
Bir Avrupa devletinin Türkiye'ye ya da Ingiltere ve Fransa'ya
sald~r~s~~durumlar~~ için kar~~l~kl~~yükümlülükler konulmu~tu. Ba~ka deyi~le,
Türkiye Mihver devletlerden birinin (ki en çok Almanya dü~ünülüyordu)
Bulgaristan üzerinden ya da denizden sald~r~s~na u~ray~nca ~ngiltere ve
Fransa onun yard~m~na gelecek; buna kar~~l~k ~ngiltere ve Fransa da bir
Avrupa ülkesiyle (Almanya, Italya) sava~~içine girerse Türkiye onlara
yard~m edecektir. Bu, kar~~l~kl~~olma ilkesinin bir gere~i gibi görünüyordu.
Örne~in, ~ngiltere ve Fransa, Almanya kendilerine sald~r~nca ya da
Polonya'ya verdikleri güvence nedeniyle Almanya ile sava~~içine girince-ki
3 Eylül'de böyle olacakt~- Türkiye'nin de Almanya ile sava~a girmesi
gerekecekti ki, Türk Hükümetinin bunu kabul edip kendisini hemen sava~~n
içine atmas~~ dü~ünülemezdi. Zaten Ingiltere de bunu pazarl~k için ve ilerde
geri çekmek üzere ileri sürdü~ünü Fransa'ya gizlice bildirmi~ti. Nitekim,
maddenin ikinci bölümünü A~ustos sonlar~nda geri al~p yaln~z Türkiye'ye
sald~r~ya ili~kin hüküm kalacak ve bl~~ hüküm andla~maya ~~. madde olarak
girecekti. Ikinci bölüm için ise Türkiye'ye daha az sorumluluk getiren bir
formül bulunacakt~.
~ ngiltere ve Fransa'n~n Yunanistan ile Romanya'ya verdi~i
güvencelere Türkiye'nin de kat~lmas~~ üzerinde anla~maya zaten vanlm~~t~.
Tasar~ya geçen bu hüküm andla~maya, 3. madde olarak, oldu~u gibi
girecekti. Bu durumda Romanya gibi Yunanistan'da (Akdeniz bölgesinde
45
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Italyan sald~ r~s~ ndan ba~ka) Balkanlar'da bir sald~ r~ ya (ki Alman sald~ r~s~~
sözkonusu oluyordu) kar~~~Ingiltere ve Fransa ile birlikte Türkiye'nin
güvencesine sahip oluyordu.
4.Tasar~da, bundan ba~ka, etkin ortak eylemlere giri~mek üzere, üç
devletin dan~~malar yapmas~~ gereken durumlar ~öyle öngörülmü~tü:
Avrupa'da, Balkanlar d~~~ nda, Ingiltere ve Fransa'n~n, güvence
verdi~i (Polonya gibi) ya da korumak istedi~i bir devlet için sava~a
girdiklerinde;
Ya da gene bir Avrupa devleti tarafindan bir ba~ka devlete
(Yugoslavya) sald~ r~ya geçilmesini Ba~~tl~~ Taraflardan biri (Türkiye)
kendisi için tehlikeli durum say~yorsa.
Böylelikle, Türkiye (a) durumunda kesin olmayan bir yükümlülük
üstlenirken, (b) Ingiltere ve Fransa'dan, Türkiye'nin Balkanlar'da kendisi
için tehlikeli sayd~~~~bir durumda (Yugoslavya'ya sald~ r~ ) özde~~düzeyde bir
vaad sa~lamaktad~ r ki, bu hükümler andla~maya 5. madde olarak
girecektir.
Tüm bu durumlar Avrupa'da ortaya ç~ kacak bir sava~~içindi.
Türkiye'nin kom~ular~~ Iran, ~ rak ve Suriye'den ona yap~labilecek bir
sald~ r~ n~ n yükümlülük ortaya koymayaca~~~üzerinde üç hükümetin görü~~
birli~i belli olmu~tu.
Ortak demeçlerin 4. maddesinde yaz~l~~oldu~u üzere ittifak hiçbir
devlete kar~~~de~ildi. Bu da andla~ maya 6. madde olarak girecekti.
Askersel i~birli~i için kurmay görü~meleri yap~laca~~~yolundaki
madde. Bu madde andla~maya girmeyecekti. Çünkü kurmay görü~meleri, o
arada Ankara'ya gelen Frans~z generalleri Weygand, Huntziger, Ingiliz
Generali Wavel ile Mare~al Fevzi Çakmak aras~ nda zaten yap~lmaya
ba~lanm~~t~. Bir sava~ta nas~l bir askersel i~birli~i içine girilece~i konusunda
vard~ klar~~ sonuçlar, andla~maya eklenecek gizli sözle~mede öngörülecekti.
Romanya'ya yap~lacak yard~ m~ n Türkiye'yi Sovyetler Birli~i ile
sava~a sürüklemeyece~i yolunda uygun bir formülün gizli bir mektup
veri~imi ile, andla~maya konulmas~ n~~ Ingiltere kabul etmi~ti. Bu konu
andla~maya ekli 2 say~l~~ protokolde Türkiye'nin istedi~i gibi, daha genel
biçimde bir formüle ba~lanacakt~.
Frans~z Hükümeti, önerdi~i küçük ve biçimsel kimi de~i~ikliklerle
Ingiliz tasar~s~n~~benimsemi~~ve Ankara'da Ingiliz Büyükelçili~iyle birlikte
giri~imde bulunmas~~ için 14 A~ustos'ta Massigli'ye yönerge göndermi~ti.
16 A~ustos'ta tasar~~ metni Saraco~lu'na sunulmu~tu. Türk Hükümeti
metni genellikle iyi bulmu~tu. Saraco~lu, her~eyden önce giri~~kesiminde
Belleten C. XLVI, 26

ISMAIL SOYSAL

402

Milletler Cemiyeti ilkelerine at~f yap~lmas~ na gerek olmad~~~ n~~ ileri
sürmü~tü ki, bu kabul edilecekti. Bundan ba~ka, tasar~ n~n 2. maddesindeki
ikinci ~~ k (Mihver'in ~ ngiltere ve Fransa'ya sald~r~s~ ) için, Türkiye ile
dan~~malar yap~lmas~~ ve Türkiye'nin böyle bir sava~ta hiç de~ilse müttefikleri için anlay~~l~~ bir tarafs~zl~ k gütmesi gibi pek hafif bir yüküm kabul
edilmi~~ve bu, andla~maya 4. madde olarak girmi~ti. Tasar~n~n 4.
maddesinde öngörülen ikinci durumda (Yugoslavya'ya sald~ r~ ) Türkiye iki
a~amal~~ yükümlülük olmas~ n~~(sald~ r~~ birinci çizgiye gelince dan~~ma, ikinci
çizgiye gelince yard~ m) istemi~ti 46 . Bu konuda Alman Kuvvetleri Bulgar ya
da Yunan s~ n~ r~ na var~nca, Türkiye'ye yard~ m~n ba~lamas~~için anla~maya
var~l~ nca, andla~maya ekli gizli bir protokole özel bir hüküm konulacakt~.
23 A~ustos'ta Alman-Sovyet Sald~ rmazl~ k Pakt~~ haberi gelince,
~ ngiltere ve Fransa Ankara ile bir an önce andla~ma i~ini bitirmek
istemi~lerdi. Zaten geriye kalan noktalar yaln~z ~unlard~: Andla~maya,
~ ngiltere ve Fransa'dan birisince son verilirse, onun öbür iki imzac~~aras~ nda
gene yürürlükte kalmas~~ ve andla~ma süresinin tasar~daki gibi 5 y~l de~il, ~~5
y~l olmas~, ad~ na da anla~ma (accord) de~il, andla~ma (traite) denilmesi
yolundaki Türk istekleri. Bunlar da A~ustos sonlar~nda kabul edilmi~ti.
Ayr~ca, Avrupa'da sava~~ç~ kmak üzere oldu~u gözönünde tutularak,
andla~mamn imza günü yürürlü~e konulmas~nda da anla~ma olmu~tu. Bu
ekli I say~l~~ protokolde yer alacakt~.
Bu arada genelkurmaylar andla~maya eklenecek gizli askersel sözle~me
de haz~ rlamaya ba~lam~~t~. Metinler haz~ r olunca, andla~ma ve ekleri 28
Eylül ~~ .939'da Ankara'da parafe edilmi~ti.
MOSKOVA'DA TÜRK-SOVYET GÖRÜ~MELERI:
26 Eylül- ~~6 Ekim
Sovyet hükümetinin A~ustos ortalar~ nda Bat~l~larla ittifak
görü~melerini kesip Almanya ile anla~mas~, Üçlü Andla~maya ko~ut bir
Türk-Sovyet ittifak~~ yap~ labilmesi i~ini ku~kusuz zorla~t~ rm~~t~. Ancak Türk
Hükümeti, imzaya haz~ r duruma gelen Üçlü ittifak ile ba~lant~l~~ olmasa
bile, ona ters dü~meyen bir Türk-Sovyet ittifak~~ yap~lmas~~ umudunu
yitirmemi~~ve Sovyet Büyükelçisi ile Ankara'da yap~lan görü~melerin
~~~~~ nda, bir andla~ma tasar~s~~ haz~ rlam~~t~. Zaten Sovyet Hükümeti de
D~~i~leri Bakan~~ Saraco~lu'nu görü~meler için Moskova'ya davet etmi~~
bulunuyordu.
46
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26 Eylül'de ba~layan Saraco~lu-Molotov görü~melerine, Alman
D~~i~leri Bakan~~Ribbentrop'un beklenmedik bir anda Moskova'ya gelmesi
üzerine, ara verilmi~ ti. 27-28 Eylül'de Molotov-Ribbentrop görü~meleri bir
dostluk andla~mas~~ imzalanmas~~ ile sonuçlan~ rken, bunun Türk-Sovyet
ili~kilerini ç~ kmaza sokaca~~~belli olmu~tu.
Nitekim, ~~Ekim'de Stalin'in de haz~r bulundu~u toplant~da, Saraco~lu beklenmedik önerilerle kar~~la~m~~t~ . Stalin:
üçlü andla~ma tasar~s~ n~n 3. maddesinde, Yunanistan ve Romanya'
ya, ~ ngiliz ve Frans~z güvenceleri uyar~ nca, yap~lmas~~ öngörülen yard~ ma
Türkiye'nin kat~lmay~ p ~ ngiltere ve Fransa ile sadece dan~~malara
giri~mesinin ve,
Sovyet çekincesine ili~kin 2 say~l~~ protokole, onu daha kesin duruma
getirmek üzere, bir f~kra eklenerek, ~ ngiltere ve Fransa'n~n SSCB ile bir
sava~a giri~mesi durumunda, Üçlü Ittifak~ n böyle bir sava~~sürecince geçersiz
say~lmas~mn Türkiye (dolay~s~yla, ~ngiltere ve Fransa) tarafindan kabulü
ko~uluyla, SSCB'nin Türkiye ile Bo~azlar, Karadeniz ve Avrupa Türkiye'sine yöneltilecek bir sald~r~ya kar~~~yard~mla~ma pakt~~ yapabilece~ini,
Balkanlar için bir dan~~ma yükümlülü~ü koyulmas~ n~~ ve ~ ngiltere ile Fransa
için de Türkiye'nin istedi~i üzere Üçlü Ittifak tasar~s~ ndaki 2 say~l~~ protokole
\ ko~ut bir çekince (pakt~n Türkiye'yi ~ngiltere ve Fransa ile sava~a
sürükleyemeyece~i) eklenmesini kabul edebilece~ini bildirmi~, ancak böyle
bir çekinceye kar~~l~k kendilerinin de, Sovyet-Alman Sald~ rmazl~ k Pakt~'n~ n
bir gere~i olarak, pakta bir Alman çekincesi koyulmas~~ gerekti~ini sözlerine
eklemi~tir.
Saraco~lu bu önerileri so~uk kar~~lam~~, ama Ankara'ya duyuraca~~n~~
söylemi~, bu arada Türk-Sovyet Yard~mla~ma Pakt~'na bir Alman çekincesi
konuldu~u zaman (Almanya Türkiye'ye sald~ r~nca SSCB'nin Türkiye'ye
yard~m etmeyece~i) pakt~n anlam~~ kalmayaca~~n~~ belirtmi~ti. Bunun
üzerine Stalin ilk iki öneride ~srar etmi~, Alman çekincesinden vazgeçer
görünmü~tü.
Stalin daha sonra Bo~azlar statüsüne de~inmi~~ve Montreux
Sözle~mesine ayk~r~~ nitelikte ~~~maddelik bir protokol tasar~s~~ sunmu~tu.
Bununla, Sovyetler Birli~i, Üçüncü Devletlere ilintili sava~~ve yard~ mc~~
gemilerin Karadeniz'e giri~lerinin k~s~tlanmas~ n~, ayr~ca Sovyet gemilerinin
ve uçaklar~n~ n geçi~lerinde önbildiri sürelerinin azalt~lmas~ n~~ istiyor; daha
da önemlisi, gerek üçüncü devletlerle ilintili sava~~gemilerinin geçi~i
konusunda, gerek Bo~azlar statüsünde de~i~iklik gerekti~inde, Türkiye'nin
SSCB ile birlikte karar vermesi ko~ulunu getiriyordu.
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Saraco~lu sert bir tepkiyle kar~~lad~~~~Bo~azlar rejimiyle ilgili bu
önerileri Ankara'ya sormaya bile gerek görmeden reddetmi~~ve çok yanl~~
Montreux Sözle~mesinin yaln~z iki imzac~s~ mn iste~i ile
de~i~tirilemeyece~ini bildirmi~ti. Onun bu tutumu hükümetçe de do~ru
görülecekti.
Buna kar~~l~k, Türk Hükümeti, ~ ngiliz ve Frans~z hükümetlerine
Sovyetlerin Üçlü Pakt'ta yapt~ rmak istedi~i de~i~iklikleri benimsetmek için
yo~un bir çaba göstermi~~ve bunu sa~lam~~ t~ .
Türk-Sovyet görü~melerini izleyen Ribbentrop, Moskova'daki Alman
Büyükelçili~i arac~l~~~~ile yapt~~~~giri~imlerde, Türkiye'yi Üçlü ~ ttifaktan
cayd~rmak üzere, Sovyetleri özendiriyor, böylece Türkiye'nin sava~ta
tarafs~zl~~~n~~ sa~lamaya çal~~~yordu.
13 Ekim'de görü~meler yeniden ba~lay~nca, Molotov hem Alman
çekincesinde, hem de Bo~azlar'a ili~kin önerilerinde ~srar etmi~ti. Bu Sovyet
tutumu 16 Ekim'de yap~lan son toplant~da da de~i~meyince, görü~meler
kesilmi~~ve Saraco~lu 17 Ekim'de Moskova'dan ayr~lm~~t~~47.
Bu durumda, Ba~bakan Dr. Refik Saydam üçlü Ittifak Andla~mas~ n~ ,
hiçbir de~i~iklik yap~lmaks~z~n, Ankara'da 19 Ekim'de (Saraco~lu'nun
dönü~ünden bir gün önce) ~ngiliz ve Frans~z Büyükelçileriyle imzalam~~t~.
Sovyetler Birli~i, Türkiye'nin Bat~l~larla birlikte Balkanlar konusunda
yükümlülükler almas~n~ , özellikle Romanya'ya yap~lacak yard~ma kat~lmas~ n~~ ku~kusuz iyi gözle görmemi~ti. Bununla birlikte, 2 say~l~~ protokolle
Sovyetler Birli~i için çekince konulmu~~olmas~~onun kayg~s~n~~ azaltm~~t~.
Görülüyor ki, ne Türkiye'nin istedi~i gibi Üçlü ittifaka ko~ut, ne de
Sovyetlerin istedi~i gibi, Türkiye'yi Sovyetler Birli~ine ayak uyduracak bir
Türk-Sovyet yard~mla~ma pakt~~ yap~lamam~~t~. Çünkü Alman-Sovyet
Sald~rmazl~k Pakt~~ tarihin beklenen do~rultudaki ak~~~n~~ de~i~tirmi~ti.
Andla~man~n imzas~ndan birkaç hafta sonra Molotov, TASS Ajans~ na,
"Türkiye'nin bu andla~ma ile tarafs~zl~k politikas~n~~bir kenara itip Avrupa
sava~~n~n ortas~na girdi~ini, onun bu tutumunun Sovyetler Birli~i'nin
istedi~i politika olmad~~~n~, Sovyetlerin ise sava~~de~il bar~~~istedi~ini, bu
politikas~n~n onun kom~ular~yla ili~kilerinde temel olaca~~n~" aç~klam~~t~.

47 Bu dönemde yap~ lan Türk-Sovyet görü~meleri için bak. D~~i~leri, ibid, s. 2 ~~6-247 ve
Feridun Cemal Erkin, Türk-Sovyet Ili~kileri ve Bo~azlar Meselesi, Ankara, 1968, s. 154-184
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ÜÇLÜ ITTIFAK ANDLA~MASI VE EKLERI:
~ g Ekim 1939
Andla~maya iki protokol eklidir (Metinlerini a~a~~da veriyoruz). 3
say~l~~protokol ile Askersel Sözle~ me ise gizli tutulmu~tur. Ayr~ca Türkiye'ye
yap~lacak parasal yard~ mlarla ilgili bir özel anla~ma imzalanm~~t~r.
~imdi s~ras~yla bu ba~~tlar~ n niteliklerine de~inebiliriz:
~~ . Yard~mla~ma Andla~mas~~ve ekleri TBMM'nce 8 Kas~m ~~g3g'da
3738 Say~l~~Yasa ile onaylanm~~t~r 48 . ~~say~l~~protokol uyar~nca-Hükümetin
siyasal sorumlulu~u alt~nda-imzas~~günü yürürlü~e konulan andla~ma onay
i~lemlerinin bitmesi üzerine 16 Kas~m'da hukuksal bak~ mdan da yürürlü~e
girmi~tir.
Yukar~da, andla~ma üzerindeki görü~meler anlat~l~ rken, onun hükümlerinin hangi amaçlarla konuldu~u az çok aç~kl~~a kavu~mu~tu. ~imdi
bunlar~~metin üzerinden s~ras~ yla özetleyebiliriz:
. madde, Türkiye'ye kar~~~bir Avrupa devletinin (Almanya sözkonusu) sald~r~s~~durumunda Ingiltere ve Fransa'n~ n onun yard~m~ na gelmesini
gerektirmektedir ve bu yard~m~ n, Balkanlar'da askersel eylemin Bulgar ya
da~~ Yunan s~n~r~na eri~mesi an~nda ba~layaca~~~da gizli tutulan 3 say~l~~
protokolde yaz~l~d~ r.
2. maddede, Akdeniz bölgesinde bir Avrupa devletinin (Italya
sözkonusu) sald~r~s~~üzerine, Ingiltere ve Fransa'n~n ya da Türkiye'nin
sava~a sürüklenmesiyle, kar~~l~kl~~ yard~ m öngörülmektedir. Bu sald~r~~
Italya'n~ n üç devletten birine kar~~~do~rudan eyleme geçmesiyle olabilece~i
gibi, bir ba~ ka Akdeniz ülkesine sald~r~~sonunda da ortaya ç~ kabilirdi. En
çok Yunanistan sözkonusu olmakla birlikte, Ingiltere'nin müttefiki M~s~r,
Fransa mandas~ ndaki ülkeler ya da Yugoslavya için de Italya ile sava~a
giri~ilebilirdi. Ba~ka deyi~le, Italya'n~ n Akdeniz'de bir sald~r~s~~üzerine üç
devletten biri sald~r~ lan ülkenin korunmas~~için eyleme geçerse 2. madde
kapsam~nda sava~~ba~lam~~~demektir, yard~mla~ ma yap~lacakt~r.
"...Sava~ a sürükleyen bir sald~r~" anlat~m~~gerçekte, Ingiltere ve Fransa
istedi~i için kullan~lm~~ sa da, maddede denge kurmak üzere, Türkiye ile
ilgili ikinci paragrafa da konulmu~tur.
48 Ankara Andla~mas~~ ve ekli 1. ve 2. say~ l~~ protokollerin Türkçe yasal metinleri için bak.
Düstur, Ter. III, C. 21, s. 15; Frans~zca asil ve ~ ngilizce çevirisi için bak. Milletler Cemiyeti,
Andla~malar dizisi, Cilt 200, s. 167, Kütük No. 4689. Her nedense Düstur'da andla~maya ba~l~~
özel anla~man~ n metni bulunmamaktad~ r. Oysa, BM andla~ malar dizisinde onun metni de
konulmu~tur. Bizim oradan çevirdi~imiz Türkçesi için bak. Ismail Soysal, Türkiye'nin Siyasal

Andla~malar~ , Cilt I, Bölüm XXXVII, Ankara 1982
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Bu madde bir bak~ ma Akdeniz'de Italya'ya kar~~~"statu quo"yu
güvence alt~ na alan bir hükümdür.
~~ o Haziran ~~ 94o'da Italya, Ingiltere ve Fransa'ya sava~~aç~ p eyleme
geçince (do~rudan sald~ r~ ) Türkiye için "casus foederis" olmu~ tu, Italya'ya
kar~~~sava~ a girmesi gerekirdi. Ancak, yaz~m~z~ n ba~~nda de~indi~imiz
üzere, Türk Hükümeti "Sovyet çekincesi"ni ileri sürüp "sava~~d~~~" kalm~~t~.
Italya'n~ n A Ekim 194o'da Yunanistan'a sald~ r~s~ n~n da, Türkiye'yi
harekete geçirmesi gerekti~i akla gelebilirse de, Türk Hükümeti "sava~~d~~~"
kalma karar~n~~ sürdürdü~ünden bir eyleme geçmemi~, bununla birlikte
Bulgaristan'~n da Italya'n~n yan~~ s~ ra Yunanistan'a sald~ rmas~n~~ önlemek
için, Balkan Pakt~~ uyar~nca, onu uyarm~~, k~ p~ rdatmam~~t~ r.
Italya'n~ n Türkiye'ye sald~ r~s~n~~ öngörmekte olan 2. paragraf~n
uygulanmas~~ durumu ortaya hiç ç~kmam~~t~ r.
madde, Ingiltere ve Fransa'n~ n 13 Nisan'da Yunanistan ve
Romanya'ya verdi~i güvenceler gere~i sava~a girdiklerinde Türkiye'nin
buna yard~ mc~~ olmas~ yla ilgilidir. Romanya için bu yard~m~n, Bo~azlardan
geçi~i kolayla~ t~ rmak biçiminde olaca~~~görü~meler s~ ras~nda anla~~lm~~ t~:
Romanya 1940 sonbahar~ nda Mihver'in bask~s~~sonucu Transilvanya'
n~ n bir bölümünü Macaristan'a, Güney Dobruca'y~~ da Bulgaristan'a
b~ rakacak ve Alman-Italyan-Japon ittifak~ na kat~lacakt~. Böylece bir "casus
belli" ortaya ç~ kmayacak ve üç devletin yard~m~~ sözkonusu olmayacakt~~
Almanya'n~n 1941 Nisan'~nda Yunanistan'a sald~ r~s~~ kar~~s~ nda Türkiye'nin hareketsiz kalmas~~ da onun daha önce "sava~~d~~~ " durum içine
girmesindendi. Ancak, gene de Bulgaristan'~, Balkan Pakt~~çerçevesinde,
tutmak bak~ m~ ndan Yunanistan'a yararl~~ olmu~tu.
madde bir Avrupa devletinin (Almanya sözkonusu) Ingiltere ya da
Fransa'ya sald~ r~s~~durumuyla ilgilidir ve ~ . maddede öngörülen Türkiye'ye
sald~ r~~ durumunun kar~~l~~~d~ r. ~u var ki, 1. maddede, Almanya'n~ n
Türkiye'ye sald~ r~s~~ yard~mla~may~~ gerektirirken, bu maddede yaln~zca
dan~~malar yap~lmas~~ve Türkiye'nin iki müttefiki için hiç de~ilse anlay~~l~~
(hay~ rhah, bienveillant) tarafs~zl~ k gütmesi öngörülmektedir.
Almanya, Ingiltere ve Fransa'ya do~rudan sald~r~da bulunmam~~t~ r.
Ancak, ~~ Eylül ~~939'da Polonya'ya sald~ r~ya geçmesi üzerine, bu devlete
güvence veren iki Bat~l~~ devlet Almanya'ya sava~~açm~~ t~ r. Böyle bir durum
ise 5. maddenin kapsam~ na girmektedir.
maddenin ilk paragrai~~ Almanya'n~ n Ingiltere ve Fransa'n~ n
korumay~~ kararla~t~ rd~ klar~-Yunanistan ve Romanya d ~~~ ndaki-Avrupa
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devletine (Polonya gibi) sald~ r~s~~ üzerine onlar~ n sava~a girmesiyle ilgilidir.
Böyle bir durumda, Türkiye ile dan~~malara giri~ ilip ortak bir eylem i~i ele
al~nacakt~ r.
Andla~ma imzaland~~~~s~ rada, Polonya'ya sald~ r~~ nedeniyle, Almanya
ile Ingiltere ve Fransa aras~nda sava~~1,5 ayd~ r ba~lam~~~bulunuyordu.
Türkiye ile müttefikleri aras~ nda dan~~malar ku~kusuz sürdürülmü~ tü.
Ancak, ortak bir eylem sözkonusu olmam~~ t~ . Polonya çoktan parçalan~ p
yokedilmi~ti. Kald~~ ki, Türkiye herhangi bir eylem için ne haz~ rd~~ (silahlar
teslim edilmemi~ ti), ne de ondan böyle bir ~ey istenilmi~ ti. Öyle anla~~l~yor
ki, bu paragraf, bir cayd~ r~c~l~ k etkisi yaps~ n diye, gerçek dü~üncenin
üstünde bir anlat~ mla kaleme al~ nm~~ t~ r.
Ikinci paragraf ise, Türkiye'nin iste~i uyar~nca, Almanya'n~ n Yugoslavya'ya bir sald~r~s~~ öngörülerek konulmu~ tu. Çünkü böyle bir sald~ r~y~~
Türkiye kendi güvenli~i için tehlikeli sayaca~~ m müttefiklerine görü~meler
s~ ras~ nda anlatm~~ t~. ~ u da var ki, 6 Nisan 194~ 'de Almanya Yugoslavya'ya
sald~ rd~~~~zaman Türkiye "sava~~d~~~ " durum içinde bulunuyordu. Bir ortak
eylem sözkonusu olmam~~t~.
madde andla~man~ n bir savunma pakt~~ oldu~unu göstermektedir.
madde, Türkiye'nin iste~i üzerine, Andla~ mamn, imzac~lar~ndan
birinin ayr~lmas~~ ya da onu uygulamaktan kaç~ nmas~~ gibi bir durumda,
ötekiyle geçerli kalmas~~ dü~ünülerek konulmu~ tur. Bununla, Türkiye'nin
özellikle Ingiltere ile ba~lar~~ s~ k~~ tutmak istedi~i anla~~lmaktad ~ r. Nitekim,
sava~ tan sonra, Türkiye Sovyet tehditleriyle kar~~la~~ nca, 1946'da Ingiltere
bu andla~maya ba~l~l~~~ n~~belirtip Türkiye'yi destekleyecektir.
madde silah b~ rak~~~ m~~ (Mütareke, Armistice) ve bar~~~ n birlikte
yap~lmas~n~~ öngörmektedir. Türkiye sava~a girmemi~, o nedenle silah
b~ rak~~~ m~ na kat~lmas~~ sözkonusu olmam~~t~ r. 1945'te kuramsal olarak
Almanya'ya sava~~ilan~~ onu bar~~~ görü~ melerine kat~ lmaya da hak
kazand~ rabilirdi. Ancak Almanya ile bar~~~andla~mas~~ yap~ lmayacakt~ .
madde andla~man~n onay i~lemleri, yürürlü~e giri~i ve süresiyle
ilgilidir. Ekli ~~ say~l~~ protokol de andla~ man~ n hemen yürürlü~e konulmas~~
içindir. Bunlara yukar~da de~inmi~~bulunuyoruz.
2 say~l~~ protokol diplomasi tarihimize "Sovyet Çekincesi" (ihtirazi
kay~ t) olarak geçmi~ tir. Bu çekince, andla~man~ n Türkiye'ye yükledi~i
yükümlerin onu Sovyetler Birli~i ile sava~a sürüklenmesini önlemek için
konulmu~ tur. Çekince, Ingiltere'nin bir ara ileri sürdü~ü gibi yaln~z
Romanya'ya yard~ m yüzünden Sovyetlerle ç~ kacak bir uyu~mazl~ k için
de~il, Türkiye'nin istedi~i gibi geni~~ve genel biçimde olmu~tur. Metni de
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gizli bir mektup veri~imi ile de~il, Türkiye'nin önerdi~i üzere, aç~k tutulmu~~
ve andla~man~ n ayr~lmaz bir parças~~ say~lm~~ t~r.
1940 Haziran'~ nda Türkiye Italya'ya kar~~~sava~a girmesi gerekirken
bu çekinceyi ileri sürmü~ tü. Gerçekten sava~a girmesi onu Sovyetler Birli~i
ile silahl~~ bir uyu~mazl~~a sürükler miydi? Belki sürüklemezdi. Ancak o
s~ rada Almanya ile anla~ ma içindeki Sovyetler Birli~i'nin ne yapaca~~~
bilinmiyordu. Kald~~ki, Haziran'da Fransa ezilmi~, Ingiltere yaln~ z kalm~~t~.
Üstelik Türkiye'ye gerekli silahlar henüz teslim edilmemi~ti. Sava~a girmesi,
bir i~e yaramayaca~~~gibi, onu ilerde büyük tehlikelere atabilirdi. Nitekim
Türkiye'nin bu tutumu Ingiltere tarafindan da anlay~~la kar~~lanacakt~ .
Anla~maya ekli 3 say~l~~gizli protokolde, sava~ ta Ingiltere ve Fransa'n~n
Türkiye ile askersel i~birli~inin ve ona yapacaklar~~ yard~ m~n, bir Avrupa
devletince giri~ilen sald~r~n~ n Bulgaristan ya da Yunanistan s~n~r~ na
(Bulgaristan'~ n Yugoslavya ya da Romanya ile, Yunanistan'~ n Yugoslavya
ve Arnavutluk ile s~n~rlar~ ) eri~mesiyle ba~layaca~~ , ba~ka deyi~le, bu
sald~r~n~n Türkiye s~ n~r~ na varmas~ n~~beklemeden harekete geçecekleri
yaz~l~d~ r.
Anla~man~ n eklerinden bir ba~kas~~ olan-ki gizli de~ildir-özel anla~ ma
ise nedense Düstur'da, öbür metinlerle birlikte yay~ mlanmam~~t~r. Oysa, bu
anla~ma Ingiltere ve Fransa'da aç~kland~~~~gibi, ~ ngiliz Hükümetince
Milletler Cemiyetine gönderilen metinler içinde bulundu~undan, MC
Kütti~iihe, de geçirilmi~~ve yay~mlanm~~t~r.
Özel anla~maya göre, iki bat~l~~devlet Türkiye'ye:
a) Silah ve sava~~gereçleri sat~ n almak üzere % 4 faizli ve 20 y~l süreli 25
milyon Sterlinlik bir kredi açmay~;
13) Türkiye'nin ekonomik durumunu güçlendirmek üzere % 3 faizli ve
y~l süreli 15 milyon Sterlin de~erinde alt~ n teslim etmeyi, bunun
kar~~l~~~n~ n tütün vb. gibi mallarla ödenmesini kabul etmeyi;
c) Türkiye'nin Ingiltere ve Fransa'ya olan borçlar~n~ n ödenmesinde
kullan~ lmak üzere % 3 faizli toplam 3,5 milyon Sterlin kredi açmay~~
yükümlenmi~tir.
20

Görülüyor ki, Türkiye'nin istedi~i a) 35; b) 15; c) ~~o = 6o milyon
yerine, 43,5 milyon Sterlinlik kredi aç~lm~~t~ r ki, bu o zamanki ölçülere ve
Sterlinin de~erine göre oldukça önemlidir. Ayr~ca faizler dü~ük, ödeme
ko~ullar~~ da elveri~lidir.
Özel anla~man~ n 6. maddesi, Türkiye'nin üçlü Ittifak Andla~mas~ yla
üstlendi~i yükümlerin (gerekti~inde sava~a girmek) ancak gerekli sava~~
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gereçlerinin, 25 milyon Sterlinlik kredi kar~~l~~~, ona teslimi, 15 milyon
Sterlinlik alt~ n~n verilmesi ve borçlar~n~ n ödenmesi için ayr~lacak 3,5 milyon
Sterlinlik kredinin aç~lmas~~ ko~ ulu ile, yerine getirilebilece~ini hükme
ba~lam~~t~ r.
~ ngiltere ve Fransa Türkiye Merkez Bankas~na 28 Ocak 1940 günü 15
milyon Sterlinlik 55 ton alt~n~~ (1982 y~l~ ndaki de~eri yakla~~k 750 milyon
dolar) teslim edince, D~~i~leri Bakan~, ~ ngiliz ve Frans~z Büyükelçilerine
yollad~~~~mektuplarda, böylelikle Üçlü Ittifak~ n tüm hükümlerinin uygulanmaya konuldu~unu bildirmi~tir.
Türkiye müttefikleriyle birlikte sava~ a girerse, yeni sava~~gereçleri
verilmesi için yeni anla~malar yap~lmas~~ da hükme ba~lanm~~t~ r(Md. 3).
Sözkonusu kredilerin ödeme ko~ullar~n~ n düzenlenmesi için öngörülen
üç uygulama anla~mas~~ 8 Kas~m 1940 günü Paris'te imzalanm~~ t~ r 49
Ittifak Andla~mas~ na ekli gizli bir ba~~ t da Askersel Sözle~me
(Convention Militaire) olmu~ tur. Sözle~ me, Dr. R. Saydam ve Ingiliz ve
Frans~z Büyükelçilerinden ba~ ka, 18 Ekim'de Ankara'ya gelmi~~olan
~ ngiltere ve Fransa'n~n Orta Do~u Kuvvetleri Komutanlar~~General Wavell
ve General Weygand taraf~ ndan da imza edilmi~tir.
On maddelik bu sözle~mede, dü~mamn sald~ r~s~~durumunda, nerelerde,
hangi hedefler için nas~ l eyleme geçilece~i ayr~~ ayr~~ gösterilmi~tir.
Sözle~menin hükümleri ~öyle özetlenebilir:
E~er bir Avrupa devletinin (Almanya, ~ talya) sald~ r~s~ na Bulgaristan'~n da kat~laca~~~anla~~l~ rsa, Türkiye onu k~m~ ldatmayacakt~ r. ~ ngiltere
ve Fransa da Türkiye ile i~birli~i yapacakt~ r.
~ talya sald~ r~ya geçerse, Üç Müttefik Oniki Aday~~hemen tehlikesiz
duruma getirecektir. Harekat, Ingiliz-Frans~ z deniz ve hava kuvvetlerinin
deste~i ile, Türk kuvvetlerince gerçekle~ tirilecektir.
Yunanistan'a bir sald~r~~ durumunda, ~ngiltere ve Fransa'n~ n
deste~inin yan~~s~ra, Türkiye Bulgaristan'~~tutacak, Yunan silahl~~kuvvetleriyle Selanik'te ba~lant~~ ve i~birli~i yap~lacakt~ r.
Türkiye, ülkesi üzerinde (demiryollar~ , liman ve hava alanlar~nda)
ve Marmara Denizi'nde Müttefik Kuvvetler ula~t~ r~m~n~~kolayla~t~ racakt~ r.
Romanya'ya sald~ r~y~~ kar~~lamak herkesten önce Romen Kuvvetlerine dü~mekle birlikte, bu devlete yard~ m edilecek; Türkiye Bulgaristan'~~
tutmakla ve geçi~leri kolayla~t~ rmakla dolayl~~ olarak, ~ ngiliz-Frans~z
kuvvetleri ise, olanak ölçüsünde, do~rudan do~ruya yard~m edecektir.
t~ r.
49 Bu Anla~malar TBMX. Fnce 19 Kas~m 1942 günü 4171 say~ l~~ bir yasa ile onaylanm~~
Bak. Düstur, Ter. III, Cilt 23, s. 196
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Do~u Akdenizin Yak~ ndo~u için önemi nedeniyle ve Türkiye
k~ y~lar~= korunmas~, ayr~ca Akdeniz'de gidi~~geli~in güvenli~i için deniz
üstünlü~ü korunacakt~ r.
Türkiye'ye olanakl~~ ölçüde yap~ lacak maddesel yard~ m, birlikte
hareketin bir gere~i say~lacakt~ r.
Gizli haberlerin toplan~ p veri~ilmesinde i~birli~i yap~lacakt~ r.

TÜRKIYE, INGILTERE VE FRANSA ARASINDA
YARDIMLA~MA ANDLA~ MASI
( TraiM d' Assistance Muluelle)
Ankara, 19 Ekim 1939
( Devlet Ba~kanlar~ n~ n adlar~~
Ulusal güvenlikleri yarar~na, kar~~l~kl~~ nitelikte bir andla~ma ba~~
~tlamak ve
sald~ r~ ya kar~~~koymak için, birbirlerine kar~~l~ kl~~ yard~ m sa~lamak istediklerinden,
( Temsilcilerin adlar~~
Madde
Türkiye'ye kar~~~bir Avrupa Devletince giri~ilecek bir sald~ r~~sonucunda, Türkiye
bu devletle sava~~durumuna girdi~inde, Fransa ve Birle~ik Krall~k, edimsel olarak,
Türkiye ile i~birli~i yapacaklar ve ona ellerinden gelen tüm yard~ m ve deste~i ( aide et
assistance ) göstereceklerdir.
Madde

2

I. Bir Avrupa devletince giri~ilip Akdeniz bölgesinde Fransa ve Birle~ik
Krall~~~n kar~~acaklar~~ bir sava~a sürükle yen bir sald~ r~~ durumunda, Türkiye, edimsel
olarak, Fransa ve Birle~ik Krall~ k ile i~birli~i yapacak ve onlara elinden gelen tüm
yard~ m ve deste~i gösterecektir.
2. Bir Avrupa devletince giri~ilip Akdeniz bölgesinde Türkiye'nin kar~~aca~~~bir
sava~a sürükleven bir sald~ r~~eylemi durumunda, Fransa ve Birle~ik Krall~k, edimsel
olarak, Türkiye ile i~birli~inde bulunacaklar ve ona ellerinden gelen tüm yard~m ve
deste~i göslereceklerdir.
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Madde 3
Fransa ve Birle~ik Krall~ k taraf~ ndan, 13 Nisan 1939 günlü demeçlerle
Yunanistan ve Romanya'ya verilen güvence/er ( garanti es) yürürlükte kald~~~~sürece, bu
iki güvenceden biri ya da öteki nedeniyle Fransa ve Birle~ik Krall~k sava~a giri~tikleri
durumda, Türkiye, edimli olarak, Fransa ve Birle~ik Krall~k ile i~birli~i yapacak ve
onlara elinden gelen tüm yard~m ve deste~i gösterecektir.
Madde 4
Fransa ve Birle~ik Krall~k, birine j~t~__~la ötekine kar~~, 2. ve 3. meddeler
hükümlerinin uygulanmas~~gerekmeksizin, bir Avrupa devletince yap~lan bir sald~r~~
sonucunda, bu devletle sava~a giri~irse, Ba~~th Yüksek Taraflar hemen dan~~malarda
bulunacakt~r. Ancak, ~uras~~ da kararla~t~nlm~~hr ki, Türkiye böyle bir durumda
Fransa ve Birle~ik Krall~k kar~~s~nda, hiç de~ilse, anlay~~l~~( bienveillant) bir
tarafs~zl~ k güdecektir.
Madde 5
Yukar~ daki 3 maddenin hükümlerine zarar verilmeksizin:
Gerek bir Avrupa devletince, Ba~~th Yüksek Taraflardan biri hükümetinin,
sald~r~ya kar~~, kendi onam~~ ile, ba~~ms~zl~k ve tarafs~zl~~~n~~korumaya yard~m~~
yükümlendi~i bir ba~ka Avrupa devletine kar~~~giri~ilen bir sald~r~~durumunda,
2. Gerek bir Avrupa devletince giri~ilip öteki bir Avrupa devletine kar~~~
yöneltilmi~~olmakla birlikte, Ba~~tl~~Yüksek Taraflardan biri hükümetinin görü~üne
göre kendi güvenli~i için bir tehdit say~lan bir sald~r~~durumunda,
Ba~~tl~~Yüksek Taraflar etkin görülecek her ortak eyleme giri~mek üzere hemen
dan~~malarda bulunacaklard~r.
I.

Madde 6
Bu andla~ma hiçbir devlete kar~~~yöneltilmi~~de~ildir. Onun amac~, sald~r~ya kar~~~
koymak için, Türkiye'ye Fransa'ya ve Birle~ik Krall~~a, gerekti~inde, kar~~l~kl~~bir
yard~m ve destek sa~lamakt~r.
Madde 7
Bu and/a~man~n hükümleri Türkiye ile öbür iki Ba~~ /iz Yüksek Taraftan her biri
aras~nda iki tarafl~~yükümlülük olarak da geçerlidir.
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Madde 8
Babil! Yüksek Taraflar bu andla~ma= uygulanmas~~sonucu olarak sava~a
giri~mi~~bulunurlarsa, silâh b~rak~~~m~~ ya da bar~~~için birlikte karar vereceklerdir.
Madde 9
Bu andla~ma onaylanacak ve onay belgeleri olanakl~~en k~sa sürede ve e~zamanda
Ankara'da sunulacakt~ r. Andla~ma bu sunu~~günü yürürlü~e girecektir.
~tlanm~~t~r. Ba~~tl~~Yüksek Taraflardan
Bu andla~ma 15 y~ll~ k bir süre için ba~~
unu, bu sürenin bitiminden 6 ay önce öbür
inde
oldu~
hiç biri andla~maya son vermek iste~
k
yeni
bir
süre için kendili~inden uzam~~~olacak
iki tarafa bildirmezse, andla~ma 5 y~ll~
ve böylece gidecektir.
A~a~~da imzalar~~bulunan yetkili temsilciler i~bu andla~may~, onun hükümlerini
kabul ederek, imza etmi~ler ve mühürlemi~lerdir.
Ankara'da, 19 Ekim 1939 günü, üç örnek olarak yap~lm~~t~r.

R. Massigl~~
H. M. Knatchbull-Huges sen
Dr. Refik Saydam

PROTOKOL. NO: 1
A~a~~da imzalar~~bulunan yetkili temsilciler, bugünkü andla~may~~imzalan~r
imzalanmaz yürürlü~e koymak konusunda kendi hükümetlerinin anla~m~~~bulunduklar~ n~~
saptam~~lard~r.
l~bu protokal,Fransa, Birle~ik Krall~k ve Türkiye aras~nda bugün ba~~tlanan
andla~ma= ayr~ lmaz bir parças~~sayzlacakt~r.
Ankara'da, 19 Ekim 1939'da üç örnek olarak yap~lm~~t~ r.
( in~zalar)
PROTOKOL NO.

2

A~a~~da imzas~~bulunan ve yöntemine göre bu konuda yetkili /al~nm~~~olan
temsilciler, Fransa, Birle~ik Krall~ k ve Türkiye aras~ndaki andla~may~~imza ettikleri
s~rada ~unu kararla~t~rm~~lard~ r:

1939 TÜRK-~ NGIL~ Z-FRANSIZ ~TTIFAKI

413

Yukar~da ad~~geçen andla~ma uyar~nca Türkiye taraf~ ndan üstlenilmi~~olan
yükümlülükler, bu ülkenin So~yet Sosyali st Cumhuriyetleri Birli~i ile sildhl~~ bir
uy~~~mazl~~~a sürüklenmesine neden olacak ya da böyle bir sonucu verecek bir eyleme onu
zorlayamayacakt~r.
i~bu protokol, Fransa, Birle~ik Krall~ k ve Türkiye aras~ nda bugünkü
andla~man~n ayr~lmaz bir parças~~ say~lacakt~ r.
Ankara'da, 19 Ekim 1939, üç örnek olarak yap~lm~~t~r.
( imzalar)

41 4

ISMAIL SOYSAL

BA~LICA KAYNAKLAR
—Academie Diplomatique Internationale, Paris "Dictionnaire Diplomatique", C. IV, "Turquie" maddesinde Ismet Inönü'nün "La neutralit de la
Turquie au Cours de la 2. Guerre mondiale" adl~~ yaz~s~~ ve Titulesco'nun
"Trait Anglo-Turc et le Pacte d'Entente Balkanique" adl~~ yorumu.
Ba~bakanl~k, Bas~ n-Yay~ n Gen. Md., Ay~n Tarihi
British Stationary Office, "Documents on British Foreign Policy 1919'939", London, Third Series, Cilt V, VI, VII
—Department of State, "Documents of German Foreign Policy, 1918-1945,"
Washington, Cilt X
Department of State, "Nazi-Soviet Relations, 1939-1941", Washington,
1948
—D~~i~leri Bakanl~~~, "Montreux ve Sava~~öncesi Y~llar~~ (1935-1939)",
Ankara 1973
D~~i~leri Bakanl~~~, Ar~iv. "Andla~malar", Ankara
â nos Jours",
Duroselle, Prof. J.B. Paris, "Histoire Diplomatique de 1919
Paris 1981
Eden, Anthony, "The Eden Memoirs", London 1962
Erkin, F. C. "Türk-Sovyet Ili~kileri ve Bo~azlar Meselesi", Ankara, 1968
—Europe Nouvelle (Revue), "Le Pacte Anglo-Turco- Français", Paris 21
ve 28 Ekim 1939 say~s~~
Knatchbull-Hugessen, "Diplomat in Peace and and War", London, 1949
Massigli, Renk, "La Turquie devant la Guerre" Paris, 1964
—Ministere des Affaires EtranOres, "Documents Diplomatiques Français,
1932-1939", Paris, Cilt XV
Papen (von), "Memoirs", London 1952
Soysal, Ismail, "Türkiye'nin Siyasal Andla~malar~ " Cilt I (1920-1945),
Ankara, 1982
—Tahsin, Prof. Hasan "Le Pacte Tripartite Anglo-Franco-Turc", Paris
1940
—Woodward, Sir Llewellyn, (Ed), "British Foreign Policy in the Second
World War", London, 1970-71

