CEVAT AÇIKALIN'IN ANILARI:
2. DÜNYA SAVASININ ~LK YILLARI (1939-1941)
Sunu~~
Cevat Aç~ kal~ n Türkiye Cumhuriyeti'nin d~~~ ili~kilerinde önemli sorumluluklar alm~~~seçkin bir diplomatt~ r.
~~go ~~ 'de Istanbul'da do~an, Galatasaray Lisesi'nden sonra Cenevre'de
yüksek ö~retimini tamamlayan Aç~ kal~ n, 1920-1936 y~ llar~ nda D~~i~leri Bakanl~~~'n~ n d~~~ve iç servislerinde çe~itli görevler üstlenmi~; ~~ 936'da Bakanl~ k'ta Elçi payesiyle I. Siyasal Daire Ba~kanl~~~'na getirilmi~~ve bu görevde
iken Montrö Bo~azlar Konferans~ 'na kat~ lan Türk heyetinin Genel Sekreterli~i'ni yapm~~; 1938-1939 y~ llar~ nda, Hatay anavatana ba~lan~ ncaya dek,
Türkiye ad~ na Antakya'da görü~meleri yürütmü~~ve Atatürk'ün emriyle
orada Türkiye'yi Ola~anüstü Delege s~ fatiyle temsil etmi~tir.
Hatay'dan dönü~ünde Bakanl~ k Genel Sekreteri Menemencio~lu'nun
yard~ mc~ l~~~ na atanm~~; bu arada 1939 sonbahar~ nda Saraço~lu'nun Moskova'da Molotof ile yapt~~~~görü~melere kat~ lm~~; 1941 Türk-Alman Sald~rmazl~ k Pakt~~ onay belgelerinin verili~i görevi ile Berlin'e gönderilmi~; 1939
Türk-~ ngiliz-Frans~ z ~ttifâk~~ çerçevesinde Halep ve Hayfa'da Kurmay
görü~melerinde D~~i~leri Bakanl~~~ 'n~ n temsilcisi olarak bulunmu~tur.
194.2'de Moskova Büyükelçili~i'ne atanan Aç~ kal~ n, ertesi y~ l Menemencio~lu'nun D~~i~leri Bakan~~ olmas~~ üzerine, Bakanl~ k Genel Sekreterli~i'ne getirilmi~; bu görevi s~ ras~ nda Eden-Menemencio~lu aras~ nda I. Kahire görü~melerine ve ~ nönü ile Roosvelt ve Churchill aras~ ndaki ikinci
Kahire görü~melerine kat~ lm~~ ; ~~ 944'te Londra'da ~ ngiliz-Türk ticari ve
mali anla~ma görü~melerini yapan heyete ba~kanl~ k etmi~tir.
194.5 y~ l~ nda Londra Büyükelçili~i'ne atanm~~; 1952 y~ l~ nda ikinci kez
Bakanl~ k Genel Sekreterli~i'ne getirilmi~, bu görevi s~ ras~ nda NATO Merkez Heyeti Ba~kanl~~~ 'n~~ da üstlenmi~tir.
1954 y~ l~ nda Roma Büyükelçisi olan Aç~ kal~ n, Cumhurba~kan~~ Gürsel
taraf~ ndan 26 Ekim 1961'de kontenjan senatörü atan~ nca D~~i~leri mesle~inden emekli olmu~tur.
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Sultan 2. Abdülhamid'in Mabeyn Ba~kâtibi Ali Cevat Bey'in o~lu
olan Cevat Aç~ kal~ n ~ ngilizce, Frans~zca, Almanca, ~ talyanca, Farsça ve
Rumca dillerini bilirdi. Ben Aç~ kal~ n'~ n 2. kez Genel Sekreterli~i s~ ras~ nda,
bir süre onun Özel Kaleminde çal~~t~ m. Aç~ kal~ n, iyi mizaçl~~ ve ~akac~~ bir
insand~ . H~ zl~~ çal~~~ rd~ .
Bu büyük Türk diplomat~~ son y~ llar~ nda an~ lar~ n~~ haz~ rlam~~, ancak
tamamlayamadan 1970'de bir otomobil kazas~ nda ya~am~ n~~ yitirmi~tir.
Ailesinin, yay~ mlamak üzere, Türk Tarih Kurumu'na b~ rakt~~~~an~ lar
yaln~zca 1939 ilkbahanyla 1941 ilkbahar~~ aras~ ndaki iki y~ll~ k dönemi kapsamaktad~ r. Oysa daha sonraki dönemleri de not etti~i anla~~ lmaktad~ r.
Bunlar~~ kaleme almaya belki vakit bulamam~~t~ r. O nedenle, biz sözkonusu iki y~ll~ k dönemin an~lar~ n~~ düzenleyerek, bir ölçüde bugünkü Türkçeye
çevirdik ve metne ara ba~l~ klar ekleyerek bölümlere ay~ rd~ k, böylelikle konular~~ daha belirli duruma getirmeye çal~~t~ k. Sonuna da, metinde özellikle 1936 Montrö Sözle~mesine ve 1939 Üçlü ittifaka yap~ lan yollamalar~ n
incelenebilmesi için, bir kaynakça koyduk.
Bu an~lar~ , diplomasi tarihimizin ayd~ nlat~ lmas~ na bir katk~s~~ olaca~~ na
inançla sunuyoruz.
Emekli Büyükelçi
ISMAIL SOYSAL
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I. ~ngiltere ve Fransa'n~n Sovyetler Birli~i ile Sonuç Vermeyecek ~~ttifiik
Müzclkereleri (Nisan-A~ustos 1939)
Bilindi~i gibi, Eylül 1938'de, Hitler Fransa ve Ingiltere'ye Münich anla~mas~n~~ kabul ettirmi~ti. Verdi~i sözü hiçe sayan diktatör 15 Mart
1939'da, yani 6 ay sonra Çekoslovakya'y~~ i~gal etti. Art~k tehlike i~areti verilmi~~bulunuyordu.
Türkiye tehlikeyi bütün ciddiyetiyle gören memleketlerden biri idi.
Türkiye bu tehlikeyi yanl~ z bu Balkan Devleti olarak de~il, fakat co~rafi
mevkiinin ehemmiyeti ile mütenasip, kendisine terettüp eden siyasi ve tarihi mukadderat zaviyesinden gözönünde tutuyordu. Esasen Türkiye'nin
durumu, I. Dünya Harbi sonras~~ Rusya, Avusturya-Macaristan ve Alman
~mparatorluklan'n~ n bünyelerinden kopanl~ p eklenmek suretiyle geni~letilmi~, keyfi ve suni olarak kurulmu~~Balt~ k, Orta Avrupa ve Balkan Devletleri'nin hiçbiri ile k~yaslanamazd~.
Türkiye Cumhuriyeti, ~stiklal Sava~~ 'ndan sonra, kendi s~n~rlar~~ içinde
belki mali ve iktisadi bak~mdan zay~f, fakat siyaseten metin ve sa~lam idi.
Halbuki, Litvanya, Letonya, Estonya, Finlandiya, Avusturya, Arnavutluk,
Polonya, Romanya, Yugoslavya, Macaristan, Yunanistan, Çekoslovakya,
Bulgaristan'dan her birinin muhakkak birer "kompleks% vard~.
Birinci Dünya Sava~~~sonunda, birinin tam çökü~ü, di~erinin de bozulmas~~ sonucu geçirdi~i büyük de~i~iklikler dolay~s~yla, dünya siyasi sahnesinde mevcudiyetleri hissedilmeyen Almanya ve Rusya'y~~ zay~f buldu~u
müddetçe, yukar~da sayd~~~ m küçük memleketler kendilerini emniyette
saym~~lard~ r. Fakat bunlar tarihlerini unutmam~~~ve daima Almanya ve
Rusya'dan korkmu~lard~ r. Bu korkunun ne kadar yerinde oldu~unu tahlil
edece~imiz siyasi hadiseler gösterece~i gibi, küçükler için "kompleks" do~uran sebebin Rusya için ne derece de~i~mez hedef, fikri sabit oldu~u ve
bu iki ruh haletinin dünya hadiseleri ve bilhassa o zamanki siyasi
görü~meler üzerinde ne kadar derin tesirler yapt~~~~görülüyor.
Münich anla~mas~n~n Hitler taraf~ ndan ihlâl edilerek, Çekoslovakya i~gal edildikten sonra, ~ngiltere ve Fransa Almanya'n~ n kolay kolay durmayaca~~~kanaatine vararak, Avrupa'da sulh için te~kilâtlanmaya karar vermi~lerdi. Almanya'n~ n Romanya üzerindeki tazyikleri ve Polonya'y~~ da
me~hur Danzig koridon~~ meselesinden do~an ve süregelen ihtilâf
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yüzünden tazyike ba~lamas~ , bu iki memleketten birinin Hitler'in ikinci
kurban~~ olaca~~n~~ göstermekte idi.
Bu dü~ünce ile, bilhassa Danzig meselesi dolay~s~yla Polonya-Alman
krizinin alevlenmesi üzerinedir ki, ~ngiltere Ba~bakan~~ Avam Kamaras~'nda
31 Mart 1939'da "Polonya istiklalini tehlikeye koyan herhangi bir hareket
oldu~u ve Polonya da bu harekete milli kuvvetleriyle kar~~~koymay~~ hayati
telakki etti~i takdirde, ~ngiltere'nin bütün imkanlar~yla derhal ona yard~m
etmeye kendini mecbur addedecektir” yolunda aç~klamas~ n~~ yapm~~t~ r. Polonya'n~n da bunun üzerine ayn~~ biçimde yapt~~~~bir aç~klama kar~~s~nda
Hitler'in biraz akl~~ ba~~na gelece~i ve kar~~s~nda ingiltere'yi görece~i
dü~ünülmü~tü. Bundan ba~ ka Avrupa sulhünü korumak tasavvuruna bir
~ekil vermek üzere Sovyet Rusya'n~n da buna i~tirakini temin etmek istenilmi~ti. ~~te bu dü~ üncelerledir ki, Nisan 1939'da Sovyet Rusya ile ~ngiltere ve Fransa aras~nda ilk temaslar ba~lam~~t~r.
Üç büyük devlet aras~nda Nisan-A~ustos 1939'da giri~ilen Moskova
müzâkerelerinin ayr~ nt~lar~na girmek benim için belki konu d~~~na ç~kmak
olur. Ancak, alakal~~ devletlerin o zamanki ruh haletini, Sovyetler'in taleplerini ve o zaman ileri sürdükleri ~artlar ~~~~~ nda ortaya ç~kan ve bilhassa
bizimle olan görü~melerde ve sonraki münasebetlerimizdeki durumlar~~
izah edece~i için, ~ngiltere, Fransa, Sovyet Rusya müzakerat~n~n çe~itli
yanlann~~ tahlilde fayda görüyorum.
Bilindi~i gibi, ~ngiltere taraf~ ndan yap~lan ilk teklif, "Herhangi bir Avrupa devletinin siyasi istiklaline kar~~~bir tehdit te~kil eden bir hareket halinde, buna kar~~~koymak için Sovyet Rusya, ~ngiltere, Fransa ve Polonya'n~n derhal isti~arelerde bulunacaklanna” dair mü~terek bir beyanat yap~lmas~~ olmu~tur.
Her~eyden önce, müzakereler ba~lamadan taraflar~ n durumuna bir
göz atmak laz~md~r:
Müzakereleri teklif eden, yani ona talip durumunda bulunan ~ ngiltere ve Fransa, Polonya için yapm~~~olduklar~~ Deklerasyon dolay~s~yla taahüt alt~ na girmi~~ve Almanya'ya kar~~~siyasi cephe alm~~~memleketlerdi.
Sovyet Rusya'n~n siyasi yard~m~n~~temin etmeyi istiyorlard~. Çünkü
buna ihtiyaçlar~~vard~.
üstlendikleri bu taahüt, Sovyet Rusya'n~n kom~usu olan memleketleri bir tecavüze kar~~~koymaya yard~m amac~n~~ gütmek itibariyle, Sovyet
Rusya'n~n i~ine yarayan cinsten idi.
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Sovyet Rusya'n~ n henüz hiç bir taahüdü yoktu.
Sovyetler Almanya'ya kar~~~cephe alm~~~de~ildi.
l) Sovyet Rusya siyasi ba~lant~ s~~ olmad~~~~için hareket serbestli~ini
muhafaza ediyor ve hadiselerin inki~af~ na göre menfaatlerini en iyi ~ekilde
temin kararlar~~ almakta muhtar kalmak istiyordu.
Sovyet Rusya'n~ n sald~ r~dan uzak durmas~~ ümit ediliyordu. ~ngiltere
sözkonusu Deklerasyon'u yapt~~~~zaman icab~ n~~ yerine getirecek askeri durumda m~~ idi? Frans~zlar'~ n durumu ne idi? ~sti~areler ne merkezde idi?
Bunlar~ n hepsi tarihe malolmu~~ve uzun tahlillere konu te~ kil etmi~~hususlard~ r. Her halde ~ngiltere'nin Polonya hakk~ ndaki Deklerasyon'unu bir
siyasi nirengi ta~~~olarak görmek laz~ md~ r. Münich anla~mas~ na var~ ld~~~~
zaman ~ ngiliz ve Frans~zlar'~ n Rusya ile isti~are ettiklerini hat~ rlam~yorum.
Tersine, bu anla~ma yap~ l~ rken Rusya'n~ n kenarda kald~~~~rivayet edilir.
Fakat ~ ngiltere Polonya ile böyle bir taahüde girdikten sonra, Rusya mutlak hesaba kat~ lmas~~ laz~ m gelen bir varl~ k olarak ortaya ç~ km~~t~ r. Rusya'n~ n ehemmiyeti ~öyle dü~ünülmektedir:
Polonya Almanya'n~ n taaruzuna u~rad~~~~takdirde, onun yard~ m~ na
gitmeyi taahüd edenler için Avrupa karayolu tamamen kapanm~~~olacakt~ r. Tek yard~ m yolu denizden ve Rusya'dan geçiyordu. Bunun için,
mümkün oldu~u takdirde, Rusya ile anla~mak laz~ md~.
Almanya Polonya'ya taaruz etti~ i takdirde, ne olur, ne olmaz Rusya'n~ n Almanya'ya kar~~~asgari bir kuvvet y~~ma suretiyle dü~manca bir
durum tak~ nmas~ n~~ temin etmeliydi.
Almanya'n~ n Polonya'ya taaruzu üzerine, ~ ngiltere ve Fransa'n~ n
müdahalesi bir sava~~ortaya ç~ kar~ nca, Rusya'y~~ müttefik edinmek gerekirdi.
Sovyet Rusya, Fransa ve Polonya'n~ n da bu Deklerasyon'a i~tirak etmeleri ~art~~ ile, onu kabul etmi~ tir. Fakat Polonya böyle bir Dekrasyon'un
ihtiva etti~i taahhüdün, Sovyet Rusya'ya kendi i~lerine müdahale etmese
bile, Sovyet Rusya'n~ n yard~ m~ n~~ kabul etmek demek olaca~~ n~~ dü~ünüyor,
ayr~ca böyle aç~ k bir taahhüdün Hitler'i tahrik edece~inden çekiniyordu.
O nedenlerle Deklerasyon'a kat~ lmay~~ kabul etmemi~~idi. Belki de kendine
fazla güveniyordu. Hatta kendisini büyük devletlerden say~ yordu. Bu yanl~~~ve hatal~~ bir politika gibi görünebilirdi, ama Sovyetler'in emellerini ve
ruh haletini iyi bilen Polonya'n~ n politikas~ n~ n mant~ ks~z oldu~u söylene-
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mezdi. Polonya'n~ n istedi~i, kendisinin, müstakil bir devlet olarak, talep
etti~i zaman, münasip görece~i yard~m~n ona yap~lmas~~ idi. Bu durum
kar~~s~nda, ~ngiliz ve Frans~zlar taraf~ ndan Nisan ortalar~nda Sovyet Rusya'ya "Sovyet Rusya'n~ n Avrupa kom~ular~ ndan herhangi biri bir tecâvüze
maruz kald~~~~ve bu tecâvüze kar~~~koydu~u takdirde, bu memleketin talebi üzerine, Sovyet Rusya'n~n yard~ m edece~i" yolunda aç~ k bir Deklerasyon yapmas~~ teklif edilmi~ti. Bu teklife Sovyetler'in Nisan ortalar~ na do~ru
yapt~ klar~~ mukabil teklifte:
~ ngiltere, Fransa, Sovyet Rusya aras~ nda, âkid taraflardan her birinin Avrupa'da vaki herhangi bir tecavüze kar~~, askeri mahiyette yard~ m
da dahil olmak üzere, derhal her türlü yard~m yapmak taahüdünü ihtiva
edecek 5 ilâ ~~ o senelik bir andla~ma âkdi;
~ ngiltere, Fransa ve Rusya taraf~ndan Balt~ k denizi ile Karadeniz
aras~ nda Sovyet Rusya ile hududu bulunan Do~u Avrupa memleketlerinden birine tecavüz halinde, bunlara askeri yard~m da dahil olmak üzere,
derhal her türlü yard~ m taahüd edilmesi;
~ ngiltere, Fransa ve Sovyet Rusya aras~ nda yukar~daki f~ kralarda
öngörülen durumlarda taahütlerimi yerine getirmek üzere, âkid memleketlerden her birinin yapacaklar~~ askeri' yard~m~n ~ekil ve geni~li~inin en k~sa
zamanda müzakere ve tesbit edilmesi.
Bu Sovyet teklifine verilen ~ ngiliz-Frans~z cevab~~ Sovyetler'i memnun
etmekten hayli uzakt~ . Çünkü onlar bir taraftan Sovyet yard~m~n~~ elden
kaç~rmak istemezken, öte taraftan Polonya'n~ n hassasiyetini hesaba katmadan Sovyetler Birli~i ile birle~mi~~olman~ n dahili siyasetleri bak~ m~ ndan
mahzurlann~~ dü~ündükleri gibi, bunu Alman propagandas~n~n istismar
edece~ini biliyorlard~. Ayr~ca Almanya'y~~ tahrik etmekten de kaç~ n~yorlard~. Birbirine ters dü~en zaruretlerin yan~~ s~ ra, ~ngiltere ve Fransa, icab~nda
yapabilecekleri yard~m~~ sadece Polonya, Romanya ve Türkiye'ye inhisar
ettirmek karar~nda idiler.
Bütün bu dü~üncelerden ç~ kan bir yeni teklif Sovyetler'e ~~g3g may~s~nda sunulmu~tu. Teklif "~ngiltere ve Fransa baz~~ do~u Avrupa memleketleri için alm~~~olduklar~~ yeni taahütlerin yerine getirilmesi sonucunda
sava~~durumuna girmi~~olurlar ve talep ederlerse, Sovyetler derhal yard~m
edecekti. Bu yard~ m kararla~t~ nlm~~~olacak ~ekil ve mahiyette yap~lacakt~ r", ~eklinde idi. (Frans~ zlar ingilizler'den çok daha ileri giderek haz~rlanan baz~~ Sovyet tekliflerini kabule mütemayil idiler).
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Ingiliz-Frans~ z-Sovyet müzâkereleri bu merkezde iken, Litvinof un Hariciye Komiserli~i'nden ayr~larak, yerine Molotov'un tayin edildi~i ö~renildi. Litvinof, muhakkak ki, Bat~~ zihniyetini kavram~~~Cemiyeti Akvam'da
itibar ve ~öhret kazanm~~~kuvvetli bir D~~i~leri Komiseri idi. Zannederim
herkes kendisini Avrupa sulh davas~na inanm~~~bir devlet adam~~ olarak
görüyordu. Avrupa emniyeti davas~na kat~lm~~~Litvinof Almanya'da sevilmezdi. Hatta Hitler'in "Rusya ile aram~ zda bir Litvinof vard~r" dedi~ini
daha 1934 senelerinde Moskova'da iken duymu~~idim. Litvinorun Stalin
taraf~ndan de~i~tirilmesinin sebebi ne olursa olsun, bu haberi duydu~um
gün Hitler'in bu sözlerini hat~rlam~~t~ m. Molotov'un ise, donuk, donuk,
çelik gibi e~ilmez halini ve yahudi olmad~~~n~~ hat~rlad~m ve kendi kendime "acaba bunun manas~~ yok mu? Bu de~i~iklik Rusya-Almanya münasebetlerinde bir mânâ ifade etmez mi?" diye faraziyeler ve istifhamlar üzerinde dü~ünme~e ba~lad~m. Zamanla ben ve benim gibi dü~ünmü~~olanlar~n yan~lmad~~~~görülüyordu. Stalin'in me~kük bir istikbâl pe~inde, istedi~i hareket serbestli~ine kavu~mak için Avrupal~lar ile çok ülfet etmi~,
Avrupa'y~~ tercih eden, Avrupal~~ ~ihniyetine sahip Litvinof u bertaraf ederek, kat~~ ve tam bir icra aleti olan Molotov'u tercih etmi~tir. Muhakkak
olan ~ey ~udur ki, Molotov'un Hariciye Nezareti'ne tayininden sonra Ingiliz-Frans~z-Sovyet görü~melerinde Sovyet Rusya'n~n sesi büsbütün ba~ka
bir perdeden ç~kmaya ba~lam~~~ve yukar~da i~aret etti~im kar~~l~kl~~ tekliflerde ifadesini bulan amaçlar daha cüretli ve ç~plak biçimde ~artlar olarak
ileri sürülmeye ba~lanm~~t~r.
Sovyet Rusya için dört ihtimal mevzubahis idi:
~ ) Almanya'n~n ç~karaca~~~bir Avrupa sava~~nda bitaraf kalmak,
Almanya ile beraber harp etmese dahi, onunla anla~mak,
Almanya'n~n tecâvüzüne maruz kalmak,
Almanya'ya kar~~~koymak için Avrupa sulhünü temin amac~yla bir
anla~ma akdetmek (ki, bu asl~nda Almanya'ya kar~~~cephe almak ve icab~nda Almanya'ya kar~~~sava~a girmek demek idi).
Bütün bu ihtimallerin üzerinde teyakuz ve titizlikle durulmas~~ gere~ini duyuyoruz. Bitarafl~k ihtimali dü~ünüldü~ünde, bu Sovyet Rusya'ya
muazzam faydalar temin edecek bir vaziyetti, çünkü Almanya ile ~ngiltere-Fransa aras~nda ç~kacak ve bütün Avrupa'y~~ viraneye çevirip kana bulayacak bir sava~~sonras~nda, bu badireye kar~~mam~~, bütün kuvvet ve kaynaklar~n~~ muhafaza etmi~~bir Sovyet Rusya'n~n durumunun ne kadar im-
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tiyazl~~ ve üstün olaca~~~a~ikârd~. Sovyetler'in önünde hiçbir mania kalmam~~~olacakt~. ~ kinci ihtimal Almanya ile anla~ma olabilirdi. ~ster bitarafl~ k
teklifi olsun, ister ittifâk teklifi olsun, Almanlar'~ n Sovyetler'i çok memnun
edecek tavizlerde bulunmalar~~ ihtimali bir faraziyeden çok, makul bir ihtimal idi. Üçüncü faraziye olan, Almanlar'~ n düpedüz bilvas~ ta veya do~rudan do~ruya Sovyet Rusya'ya taart~z etmeleri ~~ kk~ n~ n ise ~ ngiltere ve
Fransa'y~~ Sovyet Rusya'n~n tabii müttefiki durumuna getirecekti.
Dördüncü ~~ k, yani o anda ~ ngiltere-Fransa ile Rusya aras~ nda cereyan
eden müzâkerelerin yarataca~~~durum büsbütün ba~ka idi. Bu Sovyet
Rusya'y~~ baz~~ kay~ t ve ~artlara tabi tutan, taahütlerle ba~layan bir vaziyet
yaratacakt~ . Sovyet Rusya Almanya kendisine dokunmasa bile, ~ ngiliz ve
Frans~zlarla beraber, Avrupa sulhünü ve Avrupa memleketlerinin istiklâlini temine çal~~acak, ~ ngiliz ve Frans~zlar'~ n Almanya ile giri~ecekleri bir
sava~ta galip gelmeleri halinde, bu sava~tan sonra, müdafaas~ na ko~tuklar~~
memleketlerin toprak bütünlü~üne istiklâline riayet edecek idi. Bu memleketler aras~ nda Rusya imparatorlu~u bünyesinden ayr~ lm~~~Estonya, Litvanya, Letonya bulundu~u; ayr~ca hududu üzerindeki Romanya ve Finlandiya gibi Sovyetler'in daima ihtiras~ n~~ tahrik eden memleketler oldu~u
gözönüne getirilecek olursa, ~ ngiltere ve Fransa'n~ n Sovyetler'i sürüklemek
istedikleri yolun Sovyet Rusya'y~~ s~ n~ rlar~ n~ n ötesindeki emellerinden ve
hadiselerin inki~âfma göre, f~ rsatlardan istifade inakânlar~ ndan ne kadar
uzakla~t~ rd~~~ n~~ izaha lüzum yoktur. Bundan ba~ka, bu ba~lant~~ Sovyetler'i
Almanya ile harbe götürebilecekti. Böyle olunca nas~ l sava~~edilecek idi?
Yard~ mla~ma nas~ l olacak idi? Kim kime ne kadar, nas~ l, nerede yard~ m
edecek idi? Ruslar için bütün bunlar hayati konulard~~ ve hakl~~ olarak
bunlara aç~ k cevaplar bekliyorlard~ . Bitarafl~ k Almanya ile uyu~may~~ ve
bundan do~an muhtemel menfaatlar~~ sa~layabilecek iken, ~ ngiliz ve Frans~ zlar'la anla~ma bütün bunlar~~ bertaraf edip Almanya'ya kar~~~cephe almak durumunu do~urabilecekti. Öyle ise hesaplar~~ sarih, ç~ plak yapmak
lâz~ md~ . Rus ittifâkma tâlip olanlar bunun fiyat~ n~~ ödemeliydiler.
May~s ortalar~ na do~ru Litvinof un yerine D~~i~leri komiserli~ine gelen
Molotov, Bat~ l~ lar'~ n teklif~ nin bo~~lâftan ibaret oldu~unu, zira bu teklif
Sovyet Rusya do~rudan do~ruya taaruza maruz kald~~~~takdirde, ona yard~ m taahüdü ihtiva etmedi~i gibi, Finlandiya, Estonya, Letonya ve Litvanya'y~~ da teminat alt~ na almad~~~ n~ , sadece Sovyet Rusya'ya kar~~~bir taaruzu k~~k~ rtmaktan ba~ka bir i~e yaramayaca~~n~~ ileri sürerek reddetmi~~ve
Sovyetler'in evvelce ileri sürmü~~oldu~u ~u üç esas ~art~~ tekrarlam~~t~ r:
a) ~ ngiltere ve Fransa ile Sovyet Rusya aras~ nda mütekabil müzaheret
(Asistance mutuelle),
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Balt~k denizi ile Karadeniz aras~ nda Sovyet Rusya ile hududu bulunan memleketlerin her üç devlete müzahareti,
Bu üç devletin a, b f~kralar~~ gere~ince giri~ecekleri yard~ mla~malann ~ekil ve mahiyetinin derhal tesbiti.
Avrupa'da o devirlerde hâkim olan ruh haletinin aç~k ve salim olmaktan çok uzak bulundu~unu, o devirleri ya~ayan meslek adamlar~~ pek iyi
hat~rlarlar. Yukar~da temas etti~im gibi, Polonya ve Romanya'n~n Sovyet
Rusya'dan endi~eleri, ~ngiliz ve Frans~zlar'~ n, hatta Frans~zlar'dan çok ingilizler'in Almanya'y~~ tahrik etmekten kaç~nma temayülleri, Sovyet Rusya'dan korkan Polonya ve Romanya'n~ n hassasiyetini koruma endi~esi,
Sovyet Rusya'n~n kendi zaviyesinden bak~lacak olursa, hakl~~ olarak hesab~~
gayet s~ k~~ tutmas~, ~ngiliz ve Frans~zlar'~ n askeri alanda haz~rl~ ks~z olmalar~~
ve bütün bunlardan ba~ka Balt~k memleketlerinin de Sovyet yard~m~~ istemediklerini siyasi yollardan beyan etmesi, Sovyetler'in de icab~ nda istedikleri yerde, istedikleri vakit müdahale edebilme talepleri hep bir araya gelince, zaman~n ruh haletini hat~râlarda canland~ran kaba taslak bir krokisi
çizilmi~~olur zannederim. Her halde ~ngiliz, Frans~z, Polonya ve Romanya
hükümetleri aras~ nda bir hayli isti~âreden sonra ve Fransa'n~n tesiriyle ~ngiltere'nin tereddütleri bertaraf edilerek, May~s ortalar~ na do~ru, ~ngiliz ve
Frans~zlar Sovyetler'e "Milletler Cemiyeti'nin bir karar~~ ile tasvip edilmek
~art~yla, Sovyet Rusya do~rudan do~ruya Almanya'n~n sald~r~s~na maruz
kald~~~~veya Almanya'n~ n sald~ r~s~na u~ram~~~bir memlekete, onunla mevcut yard~ mla~ma muahedesi gere~ince, veyahut o memleketlerden birinin
bitarafl~~~n~~ muhafaza etmek için kendisini müdafaa neticesi Almanya ile
sava~a tutu~tu~u takdirde" ~ngiliz ve Frans~zlar'~ n Sovyet Rusya'ya yard~m
taahüdünü gerektiren bir tasar~~ metni vermi~lerdi. Fakat Molotov bu
formülü reddetmi~tir. Sovyet Rusya bu kadar hayati bir meselenin Milletler Cemiyeti'nde mesela sava~~ile hiç bir alâkas~~ olmayan bir k~tadaki bir
memleketin ileri sürebilece~i dü~üncelere ba~l~~ kalmas~n~~ kabul edemeyece~ini, ayr~ca bir çok noktalar~ n aç~k kald~~~n~~ beyan ederek, bir mukabil
teklif yapacakt~.
Sovyet Rusya, 2 Haziran'da ~öyle bir formül üzerinde duruyordu: Bir
Avrupa devleti taraf~ndan Müttefikler birine vaki olacak sald~r~~ neticesi veya bu Avrupa devleti taraf~ndan ~ngiltere, Fransa ve Sovyet Rusya'n~ n herhangi bir sald~ r~ya kar~~~müdafaa etmeyi kararla~t~rd~ klar~~ Belçika, Yunanistan, Türkiye, Romanya, Polonya, Litvanya, Estonya ve Finlandiya'ya
(Hollanda ve ~sviçre yok) kar~~~giri~ilecek sald~ r~~ neticesi mahsaamata giri~Belleten C.LVI, 63
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tikleri takdirde derhal birbirine fiilen yard~ m etmeyi taahüd edeceklerdir.
Ancak, bu formülde anla~mazl~ k ç~ karacak nokta üç âkidden birinin,
müdafaas~~ üstlenilen memleketlerden birine hangi durumlarda di~er ikisinin yard~ m~ na güvenerek müdahale edebilece~i idi. Müzakereler bu safhada iken Sovyetler bir de dolayl~~ (indirecte) sald~ r~~ mefhumunu ortaya ç~karmaya ba~lam~~t~. ~öyle ki, Almanya Balt~ k memleketlerinin siyasi istikrars~zl~~~ ndan istifâde ederek, onlar~~ kendi taraf~na çekmeye muvaffak olur
veya o memleketlerde Alman taraftar~~ hükümetler kurulursa, Sovyet Rusya da bu vaziyeti kendi emniyeti için tehlikeli görüp vaziyetin düzeltilmesi
için müdahale eder de bu yüzden Almanya ile sava~a tutu~acak olursa,
~ngiltere'nin ve Fransa'n~ n t~ pk~~ Almanlar taraf~ ndan kendilerine sald~ r~~ olmu~~gibi yard~ m etmesini ve bu yard~ m~ n önceden tesbitini istemi~lerdi.
Burada aç~ kca Balt~ k memleketlerine müdahale manas~ n~~ ta~~yan bir durum ortaya ç~ kaca~~~dü~üncesiyle, ~ ngiliz ve Frans~zlar, ancak "kuvvet kullan~ lmas~~ neticesi öyle bir vaziyet do~arsa" kayd~ n~ n ilâvesi ~artiyle bu Sovyet talebinin kabulüne k~smen raz~~ olabileceklerini ifade etmi~lerdi. Bu
yüzden müzakereler ciddi sars~ nt~ya u~ram~~ t~ .
Burada ~unun da hat~ rlanmas~~ yararl~d~ r ki, gerek Polonya, gerek Romanya, yukar~da izah etti~im veçhile, herhangi bir bahane ile, kendi karar
ve talepleri olmaks~z~ n Sovyetler'in müdahalesinden ~srarla çekinmi~ler,
Balt~ k devletleri de ayn~~ endi~eyi daima aç~ klam~~~ve henüz Litvinof ayr~ lmadan herhangi bir Sovyet yard~ m~ n~~ reddettiklerini bildirmi~lerdi. Ayr~ ca,
daha mart ay~ nda Sovyet Rusya'n~ n Litvanya ve Estonya hükümetlerine,
bu memleketlerin kendi r~zalar~~ ile dahi olsa, egemenliklerini k~s~ tlayacak
herhangi bir durum kar~~s~ nda Sovyet Rusya'n~ n alakas~z kalamayaca~~~
yolunda bir ihtarda bulundu~u da bilinmekte idi.
I. Dünya Harbi'nin enkaz~~ üzerine kurulmu~~bir Avrupa haritas~~ üzerindeki küçük memleketlerin korku ve komplekslerine yukar~ da de~inmi~tim. Buna bir yandan, seneler boyunca bir nevi zafer havas~~ içinde ya~ay~ p biraz uyu~mu~~ ~ ngiliz-Frans~z siyaseti, öte yandan kendi ihtilal ve sonuçlar~~ ile u~ra~an Rusya'y~~ siyasi kombinezonlar~ n kolayca d~~~ nda b~ rakmaya al~~m~~~olan ~ngiliz ve Frans~zlar'~ n birdenbire Rus gerçe~i ile böyle
ç~ plak biçimde kar~~la~mas~ , bu arada Almanlar'~ n meydan okumas~~ kar~~s~ nda zay~ f ve haz~ rl~ ks~z Avrupa'n~ n tahriklerden kaç~nma temayülü ve nihayet Bat~ l~ lar'~ n ba~ka memleketlerin istiklaline hürmet ve onlar~ n içi~lerine müdahale etmekten kaç~ nmak kayg~s~~ bir arada dü~ünülürse, Ruslar
kar~~s~ ndaki Avrupal~~ müzakerecilerin ruh haleti hakk~ nda bir fikir edinilmi~~olur.
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Hitler'in Münich'ten sonra sald~ r~~ haz~rl~ klar~~ kar~~s~ nda ~ ngiltere ve
Fransa'n~n, Avrupa'da bar~~~ n korunmas~~ u~runda giri~tikleri faaliyette gizli bir emelin bulunmad~~~n~~ söylemek bir hakikattir. Buna mukabil Sovyetlerin, bütün müzakerelerde, bilhassa Molotov D~~i~leri Bakanl~~~'na geldikten sonra, zahiren objektif savunma icaplar~~ olarak ileri sürdükleri ~artlar asl~ nda gizli emellerinin tahakkukunu temin etmeye matuftur. Hülâsa
Sovyetler'in istedi~i, kendilerince takdir edilecek durumlarda veya bahane
ile Polonya ve Balt~ k memleketlerine müdahale hakk~ n~~ sa~lamak idi. Diyorlard~~ ki: "Polonya taarruza u~ray~nca ve ~ngiltere ile Fransa onun yard~ m~ na ko~ unca, bizimle akdi istenilen muahede gere~ince bizim de ~ngiliz ve Frans~ zlar ile beraber Almanya'ya kar~~~sava~mam~z icap edece~ine
göre, biz Polonya'dan geçmeden nas~l Almanya ile sava~abiliriz? Polonya
önceden bizim ile bu meseleyi kararla~t~rmal~d~ r. Askeri ayr~nt~lar tesbit
edilip istedi~imiz ~ekilde Polonya'da hareket edebilmeliyiz. Bunun gibi,
Balt~ k memleketleri Almanya'ya kar~~~gev~ ek bir siyâset takip edecek olurlar ise, bunu nas~ l kabul ederiz? ilgisiz kalamay~z. Müdahale etmemiz
lâz~ m gelir. Muahede "direct" ve "indirect" taaruzu öngörmeli ve bu takdirde yard~mla~may~~ ve müdahaleyi gerektirmelidir. Bu istekler belki s~ rf
Sovyet zaviyesinden hakl~~ görülebilirdi. Ancak mevzubahs olan, ba~ka
memleketlerin egemenlik haklar~~ ve istiklâlini önceden ve kendi r~zalar~~ olmaks~z~ n tasarruf etmek demek idi ki, bunun bir zorlama, bir sald~ r~~ veya
sava~~hadisesi ç~ k~p uluslararas~~ nizam~~ altüst etmeden böylece kabulü kolay de~il idi. Bu itibarla ~ngiliz ve Frans~zlar ~öyle bir mukabil teklif ileri
sürmü~lerdi:
~ ngiltere, Fransa ve Sovyet Rusya Devletleri'nden biri, kendilerinden r~zalanyla yard~ m taahhüdü alm~~~olan bir Avrupa devletine ba~ka bir
Avrupal~~ devlet taraf~ndan giri~ilen sald~ r~~ neticesi, sald~r~c~~ devletle sava~a
giri~mesi halinde, ~ ngiltere, Fransa ve Rusya birbirlerine yard~ m etmeyi
taahhüt edeceklerdir. (Belçika, Yunanistan, Türkiye, Romanya, Polonya
sözkonusu).
Üç âkid devletten biri herhangi bir Avrupa devletinin (Balt~ k devletleri, Finlandiya, Hollanda, ~sviçre sözkonusu) bitarafl~ k veya istiklâline
müteveccih bir tehditten dolay~~ kendi emniyetinin de tehlikeye maruz kald~~~~kanaat~nda ise, üç âkid aralar~ nda isti~âre edecektir. ~ayet öbür iki
âkid devlet böyle bir tehdidin mevcudiyeti hususunda mutab~ k kal~ r da,
bu arada kendi emniyetini tehdit alt~ nda gören âkid, vaki tehdit neticesi,
sava~a tutu~ ursa öbür iki âkid onun yard~ m~ na gidecektir.
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Bu teklifleri yaparken, Ingiliz ve Frans~ zlar muahedenin böylece imza
edilip, askeri mukaveleyi beklemeksizin, onun derhal tatbik mevkiine konulmas~ n~~ istemi~ lerdi. Ancak, Molotov 17 Haziran'da bu teklifi toptan
reddederek, Balt~ k memleketlerinin de isim tasrihi suretiyle, Belçika, Yunanistan, Türkiye, Romanya, Polonya için istenilen garanti ~artlar~ na ayn~s~yla tabi tutulmas~ n~, bu olmad~~~~takdirde öngörülen muahedeyi üç âkid
devletten birinin arazisine bir sald~ r~ c~~ taraf~ndan yap~ lacak direkt bir taaruza kar~~~yard~ mla~ma anla~mas~ na inhisar ettirmeyi teklif etmi~tir. Bu
Sovyet teklifi Fransa ve ~ngiltere'nin elbette i~ ine gelmiyordu. Çünkü
bütün do~u Avrupa'y~~ garanti etme tasavvurlan suya dü~ üyordu. Aç~ kcas~~
Sovyetler Balt~ k devletlerinin Alman siyâsetine kaymalan endi~esini ileri
sürerek, kendi takdirlerine göre, bu memleketler istesinler istemesinler, onlara müdahale etmek hakk~ n~~ mahfuz tutmak istiyorlard~ . Ingiliz ve Frans~ zlar ise böyle bir muahedenin âkdini mutlak arzu ettiklerinden, Sovyet
talebine uzla~t~ r~c~~ kar~~~teklifler ileri sürmü~lerdi.
Sovyet Rusya Temmuz ba~~ nda:
"Garanti edilecek devletlerin listesi muahede metninden çficanlarak
onlar~ n bir protokolde belirtilmesini,
Polonya ve Türkiye'nin Sovyet Rusya ile kar~~l~ kl~~ yard~ mla~ma
pakt~~ âkdini kabul etmesini; Hollanda ve ~ sviçre'nin bu protokoldeki listeye sokulmamas~ n~,
Endirekt sald~ r~ n~ n protokolde tasrihini" istemi~ ti.
Sovyet Rusya bundan ba~ ka, muahede ile birlikte akdedilecek askeri
mukavelenin ayn~~ zamanda yürürlü~e girmesini, o sebeple askeri
görü~melerin hemen ba~lamas~ n~~ istiyordu.
Sovyetler'in bu talepleri kabul edildi ve 27 Temmuz'da ~ngiliz ve
Frans~ zlar, hükümetlerinin askeri görü~ melerin hemen ba~lamas~n~~ kabul
ettiklerini bildirdiler. Bir hafta sonra, yani a~ustos ba~~nda Molotov bir
görü~me esnas~ nda Büyükelçiler'e, Avam Kamaras~'nda ~ngiliz D~~i~leri
Müste~an'n~ n, Sovyetler'in Balt~ k memleketlerindeki niyetlerini yanl~~~aksettiren beyanatta bulundu~undan ve Sovyet Rusya'y~~ bu memleketlerin
istiklaline müdahale eder mahiyette gösterdi~inden sert ve ac~~ biçimde ~ikayet etmi~ti. Böylece görü~meler tats~z havaya bürünmü~tü. Endirekt taaruz meselesi de halledilmemi~ti.
Askeri görü~meler 12 A~ustos'ta ba~lam~~t~ . Fakat Polonyal~ lar Sovyet
kuvvetlerinin topraklar~~ üzerinden transit geçmelerini kabul etmeyecekleri-

2.

DÜNYA SAVA~ININ ~LK YILLARI

997

ni, Alman sald~r~s~~ halinde, Polonya-Rusya i~birli~inin ne ~ekilde yap~lmas~~ laz~m gelece~i konusunda Polonya'daki ~ngiliz ve Frans~z askeri heyetlerinin tavsiyelerini kabul edebileceklerini bildirmi~tir.
Bu müzakereler böylece sürüncemede kalm~~ken, 23 A~ustos'ta Ribbentrop Moskova'ya gelmi~, ve 24 A~ustos'ta Sovyet-Alman ademi tecavüz
muahedesinin imzaland~~~~ilan edilmi~tir. Bu suretle dünya tarihin en
muhte~em madrabazl~~~n~~ ö~renmi~tir.
Sovyet-~ngiliz-Frans~z muahedesi imzalan~p Avrupa savunma sistemi
kurulmu~~olsa idi, acaba Alman sald~r~s~~önlenmi~~olur mu idi? Belki evet,
belki hay~r. Fakat sava~~önlendi~i takdirde mevcut devletlerin statükosu
de~i~meyecek -ki bu Sovyet emellerine ayk~r~d~r- ~ayet sava~~önlenemeyecek olursa, Sovyetler bu sava~a sürüklenmi~~olacak ve ~ngiltere-Fransa ve
müttefiklerinden görecekleri ~üpheli yard~m dolay~siyle, sava~~n bütün
a~~rl~~~n~~ ta~~yacakt~r. Halbuki, Almanya ile anla~t~klar~~ takdirde, bu anla~ma kar~~l~~~nda Almanlar'~n kabul edeceklerini ümit ettikleri veya peyledikleri tavizler ile, Almanya sava~~ba~latsa bile kendilerinin bitaraf kalabilme~i, Polonya ve Balt~k Devletleri üzerindeki emellerini tahakkuk ettirebilme~i hesap ettiklerine muhakkak nazan ile bakmak hatal~~ olmaz. Di~er
taraftan, amans~z bir sava~a tutu~mu~~olacak Bat~~ Devletleri ve Almanya'n~n sava~~sonunda zafer ne tarafta olursa olsun, dü~ecekleri peri~an durum Sovyet emelleri için yeni imkanlar bah~edecek, nurlu ufuklar açacakt~.
Bu itibarl~d~r ki, ~ahsi kanaatim, Sovyet Rusya'n~n Bat~l~lar'la müzakereleri, Almanya ile gizlice yürüttükleri temaslar~nda bir nevi mü~teri k~z~~t~rma takti~i olarak kulland~klar~~ merkezindedir. Nitekim oyunun birinci
perdesinde Almanlar Sovyet isteklerini temin ettiler. Bu arada ~~Eylül'de
Dünya Sava~~~ba~lam~~t~. Almanya delice at~ld~~~~bu sava~~~sürdürebilmek
için Sovyet Rusya'ya muhtaçt~. Sovyetler, Almanya'y~~ tatmin edecek ~ekilde bitaraf idi. Böyle kalmaya azmetmi~ti. Türkiye ise sava~an bir taraf~n
müttefiki idi. öyle kalmak istiyordu. Bo~azlar Türkiye'nin elinde idi. Rusya bunu kabul etmiyordu. Bo~azlar Sovyet kontrolü alt~nda olmal~~ idi.
Halbuki, yukar~dan beri anlatt~klanm~zdan anla~~ld~~~~gibi Sovyetlerin
emelleri bu kadar kötü olmasa idi, daha do~rusu üstün politikac~~ geçinen
devlet adamlar~, ba~ta Stalin olarak, ihtirastan gözü dönmü~, burnu kafda~~na de~mi~, ince, kurnaz hesaplar içinde, mant~k ve muvazeneyi kaybetmi~~olmay~p da, ~u kom~u ve dost Türkiye'nin uzatt~~~~temiz elin kuvvetini küçümsemeden, sundu~umuz yard~mla~ma anla~mas~~ imza edilerek
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Türk-Sovyet ittifak~~ kurulmu~~olsa idi, acaba Almanya Sovyet Rusya'ya
taaruz eder mi idi, edebilir mi idi? Basit mant~~~ n bu suallere verece~i cevap herhalde o zamanki Sovyet devlet adamlarnun lehine olmazd~.

4.
II. Tiirkiy~-~ngiltrre-Fransa Üçlü ~ttiflik~n~n Haz~rlanmas~~ (Nisan-A~ustos
1939)
Fevkalade murahhas olarak 1938'de Hatay'da iken bir gün Ba~kan
Refik Saydam'~n beni telgrafhanede makina ba~~na ça~~rd~~~n~~ haber verdiler. Antakya'dan, emniyet mülahazas~~ ile konu~mak do~ru olmad~~~~için,
bütün telgraf muhaberat~n~~Türkiye hududunda bulunan Payas'da yapard~m. Otomobile bindim, hemen Payas'a gittim. Eski Payas kalesinin harap bir burcunun içine yerle~mi~~telgrafhaneden makina ba~~nda oldu~umu arzettim. Ba~vekil de kar~~ma ç~kt~. Bana telgrafhanede yan~mda ba~ka
kimse olup, olmad~~~n~~sordu. Telgrafç~dan ba~ka kimse olmad~~~n~~ söyledim. "Gayet gizli bir ~ey soraca~~m Cevat Bey, yan~nda sak~n kimse bulunmas~n" diye kendisine has biçimde tekrar ~srar etti ve aynen ~unlan
söyledi: "Frans~zlar kendileriyle bir askeri ittifâk akdetmemiz ~art~~ ile Hatay meselesini halle muvaffakat edeceklerini söyledi. Siz ne dü~ünürsünüz
Cevat Bey? "Kendisine", Beyefendi Hatay meselesi fiilen hallolunmu~tur.
Bence Hatay için taraf~m~zdan ödenecek hiç bir kar~~l~k mevzubahs olamaz. Yaln~z Hatay için Frans~zlar'la bir ittifak çok pahal~d~r" dedim, ve
muhavere burada bitti.
Aradan birkaç gün geçtikten sonra Ankara'ya gittim. Frans~z Sefareti'nden, Büyükelçi M. Massigli bir resmi kabulüne (14 Temmuz 1938
Fransa'n~n milli günü olabilir) beni de davet etti. Orada eski Frans~z
Büyükelçilerinden Bertrand de Jouvenel'in, yan~lm~yor isem, ye~eni Matin
gazetesinin muhabiri, Mr. de Jouvenel nam~nda bir zat kendini bana tan~tt~. Gayet parlak ve konu~kan olan bu zat teklifsizce, "O halde bizi kap~~
d~~ar~~etmek istiyorsunuz" diye söze ba~lad~. Ben de kendisine gayet yava~tan "Mais no" (Yok can~m) diye mukabele ettim. Bana, "Alors, qu'est
que vous voulez" (O halde ne istiyorsunuz) diye sordu. "Sadece sizin borcunuz olan~~ bize geri vermenizi" diye cevap verince, "Görüyorum ki
nüktedans~n~z ve a~z~n~z kalabal~k. Fakat ~unu bilin ki Fransa'da iskenden~n Sanca~~'n~~ Türkiye'ye b~rakmay~~ kabul edebilecek hiç bir hükümet,
hiç bir D~~i~leri Bakan~, isterse bu D~~i~leri Bakan~~ M. Bonnet ya da ba~-
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kas~~ olsun, bulunmamaktad~ r. Böyle bir ~eyi Frans~z kamuoyuna kabul ettirebilmek mümkün de~ildir. Muhatab~ m~ n bu yolda uzun uzun konu~mas~ na, Hatay için hiç bir ~ey ödenmesine taraftar olmad~~~ m, çünkü Hatay meselesinin mahallinde hallolmu~~bir mesele oldu~u kar~~l~~~ n~~ verdim. Tekrar Hatay'l kar~~~ kl~~a garketmek pahas~ na yeniden kuvvet sevketmek suretiyle i~gale kalk~~madan Frans~zlar'~ n Hatay'da kalmas~ na imkân
olmad~~~ n~~ anlatt~ m. Ve kendisine dedim ki: "Türkler bugün, yani
Münich anla~mas~~ sonras~, dünya tarihi için ortadaki tehlikeyi belki sizden
daha iyi görüyorlar. Bundan her halde sizden daha fazla korkuyorlar. Bizim arad~~~= dünyaya musallat olmak istidad~ n~~ gösteren istilâ ve
tecavüz tehlikesine kar~~~ koyacak bir te~kilât~ n kurulmas~d~ r. Binnetice
Türkler'in bu gayede birle~enlerle ittifak~~ elbette icap edecektir. Fakat bu
~ey ba~ka, sizin dedi~iniz mahalli bir soruna kar~~l~ k olarak Türk-Frans~z
ittifâk~~ ba~ka bir ~ey.
Ayn~~ günün ak~am~~ Cumhurba~kan~~ ~smet Inönü'nün davetinde kendileriyle ba~~ba~a yemek yedikten sonra, Frans~zlar'~n Hatay kar~~l~~~ nda
bizden istedikleri askeri ittifâk mevzuu hakk~ nda görü~ümü sormalar~~ üzerine, hem Ba~bakan ile makina ba~~ nda Hatay'dan görü~memi, hem de
Frans~z Sefareti'ndeki gazeteci ile konu~mam~~ anlatt~ m ve Hatay anla~mas~na kar~~l~ k Frans~zlar'la ittifak akdetmeyi pahal~~ buldu~umu söyledim.
Say~ n Cumhurba~kan~~ bir hayli dü~ündükten sonra, "Bak, Numan Menemencio~lu (D~~i~leri Genel Sekreteri) da, sen de pahal~~ buluyorsun" diye
kar~~l~ k verdi. (Sonradan i~lere daha yak~ ndan vak~f olmaya ba~lad~~~ m zaman ö~rendim ki, bu konu~mam~z s~ ras~ nda, yani henüz Türkiye tutaca~~~
yolu kesinlikle kestirmedi~i s~ rada "bir idare-i maslahat, bitarafl~k ve kuvvetler dengesi siyaseti" takibinin geleneksel Türk siyaseti ve menfaatlerine
en uygun olaca~~n~~ müdafaa edenler varm~~. Numan da bunlar meyan~nda imi~).
Bir müddet sustuk. Yüzüme istifhamkâr bir tarzda bak~ p eli ile "Eh!
ne yapaca~~z" manas~ na gelen bir el i~areti yapmas~~ üzerine kendisine dedim ki: "Pa~am, ben uzun zamandan beri memleket d~~~ nda ve muayyen
bir i~~ile me~gulüm. Merkezde hükümetin ve d~~i~lerinin faaliyetinin ayr~nt~lar~ na vak~f de~ilim ve çal~~t~~~ m muhit de Avrupa de~il. Ancak görebildi~im kadar bu Münich emr-i vakiinden sonra dünyaya sald~ r~~ zihniyeti
meydan okuyacakt~ r. Tabirimi mazur görün, hamamda deli var. Hem de
çok kuvvetli, azg~ n deli var. Görebildi~im kadar Avrupa, Balkanlar ve
Rusya'n~ n durumu çok acaip. Korku da var. ~a~k~ nl~ k da var. Her halde
tehlikeli bir karars~zl~ k var. Almanya ba~~~bo~~meydan okuyor. Gerçi ~ngil-
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tere ve Fransa'n~n belki bir gün kar~~~koymak için tedbire ba~vuracaklar~n~~ tahmin etmek yerinde bir dü~üncedir. Fakat Orta Avrupa ve Balkan
Devletleri'nin zaaflar~~ korkutucudur. Bunlar~ n ötesinde de Rusya'n~ n tak~naca~~~durumu çok endi~e ile mütalea ediyorum. Hatta ba~lang~çta Almanya ile i~lerin payla~maya kadar gitmesini mümkün görürüm. Türkiyemiz öyle bir kav~akta veyahut öyle bir co~rafi mevkidedir ki, kopacak herhangi bir kas~ rgan~ n sars~ nt~s~ nda onun tek ba~~na ve bilhassa kimsesiz oldu~una kanaat getirilecek olursa, yanl~ z ba~~ na dayanabilece~ine inanmak
güçtür. Bunu bilhassa tekrar ediyorum, Türkiyemiz için ittifâklar aramak,
dostlar bulmak bir zarurettir. Çünkü halimiz de malüm. Ne param~ z, ne
de maddi takatimiz var. Ordumuzun atacak mermisi bile yok. Onun için
zat~~ devletinizin elbette takdir buyuraca~~ n~ z üzere, bitarall~ k ne siyaseten,
ne fiilen kabildir. Bize el uzatacak müstakbel müttefiklerimizin gerek mali,
gerek askeri külfetlerimizi de tekeffül etmeleri bir zarurettir" dedim. Say~ n
Cumhurba~kan~~ yani? diye sual buyurmalar~~ üzerine, "Yani Pa~am,
müttef~ klerimizle ittifâk muahedesini akdetmeden önce, hem para, hem silâh ve her konuda bize yard~ m edecekleri taahhüdünü kendilerinden almak lâz~ md~ r" dedim. Cumhurba~kan~ m~z sözlerimi tasvip ettiklerini ifade
eder ~ekilde iltifatta bulundular ve Hatay'a dönmeden önce Genel Kurmay Ba~kan~~ Mare~al Fevzi Çakmak ile görü~memi tavsiye ettiler.
Antakya'ya vazifem ba~~ na dönmeden evvel, veda için Mare~al Çakmak'a gittim. Bana, dünyan~ n siyasi manzaras~ ndan büyük endi~e duydu~unu, sald~ r~ n~ n pervas~zca ve önünde hiç bir engel görmeden istedi~i gibi
ve istedi~i yere sald~ rabilecek bir hava yaratt~~~ n~, Almanya'n~ n ister siyasal kombinezon ve tedbirlerle, ister askeri tehdit ve sald~ r~~ ile Orta Avrupa
ve Balkanlar'a hakim olaca~~n~, ondan sonra bizim e~i~imize de gelince,
onu hangi kuvvetin durdurabilece~ini hayale kap~ lmadan dü~ünmek gerekti~ini, Almanlar'~ n kafas~ nda "Drang nach Osten"~ n geleneksel bir sabit
fikir oldu~unu bunun kendilerince gayet hakl~~ nedenlere dayand~~~ n~ , ~ ngiltere'nin imparatorluk yollar~ n~~ kesmek için Süvey~'e gitmek isteyeceklerini ve bu yolun Türkiye'den geçti~ini söyledi. Bu arada, ~ ngiltere ve
Fransa'n~n hareketsiz durdu~undan ~ikayet etti. Türkiye'nin muhakkak bir
tehlike kar~~s~ nda garanti ve ittifâklar aramas~~ zaruretinde ~srar etti. Mare~al'in görü~üne göre, Türkiye'nin bir bask~na maruz kalmas~~ hemen hemen kaç~n~lmaz bir durum idi. Onun için mutlaka ~ ngiliz ve Frans~zlar'la
bir araya gelip bu tehlikeye kar~~~koyacak tedbirler almak lâz~ m geliyordu.
Yukar~danberi nakledegeldi~im konu~malar~ n Almanya'n~ n Münich
anla~mas~n~~ yok say~ p, Çekoslovakya'y~~ i~gal etmesinden, Polonya, Balkan-
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lar, Orta Avrupa ve Fransa'y~~ boyunduruk alt~ na sokmas~ ndan bir hayli
zaman önce cereyan etti~ini, sonradan ortaya ç~ kan olaylar gözönünde
bulundurulacak olursa, Türkiye'nin endi~e ve dikkatinin ne kadar isabetli
oldu~u görülür.
Ç~lg~ nca bir birini izleyen dünya olaylar~~ gelece~in i~aretleri idi. Avusturya ile Anschlus'dan ba~layarak Çekoslovakya'n~ n, Arnavutluk'un i~gali,
Polonya üzerinde gün geçtikçe a~~rla~an Alman tazyiki, Balkanlar'a musallat olan Italyan ve Alman faaliyeti çok anlaml~~ ve tehlikeli durumlar
meydana getiriyordu. Bu durum kar~~s~ nda Türkiye, Fransa, ~ ngiltere ve
Sovyet Rusya ile isti~ârelere ba~lam~~~idi. ~ngiltere ve Fransa ile isti~ârelerimiz mütekabil bir anlay~~, ve yava~~olmakla beraber, müsbet bir hedefe
do~ru gitti~i halde, yak~ n dostumuz Sovyet Rusya'n~ n tutumundan, onun
hakiki niyetleri hakk~ nda hiç bir mana ç~ karmak kabil olam~yordu.
Yir~ e baz~~ i~lerin takibi için 1939 ~ubat ba~~ nda Antakya'dan Ankara'ya gelmi~~idim.
D~~i~leri Bakan~~ Saraço~lu Cumhurba~bakan~~ ~nönü ve Ba~bakan Saydam ile görü~melerimden, ~ngiliz ve Frans~zlar'la isti~ârelerin, bu memleketlerin dünyadaki durum kar~~s~ nda almaya haz~ rland~ klar~~ kararlar ile
muvazi bir ~ekilde, yava~~olmakla beraber, esasl~~ biçimde inki~af etti~ini
ö~rendim.
~ubat ay~ nda Balkan Pakt~~ D~~i~leri Bakanlar~~ y~ ll~ k toplant~s~ n~ n
Bükre~'te yap~ lmas~~ kararla~t~r~lm~~t~. O s~ rada ~ ngilizler ile haz~ rlanmakta
olan Ortak Deklerasyon, iki hedef güdüyordu:
Uzun süreli bir anla~ma akdi ve
Balkanlar'da emniyetin kurulmas~~ için çal~~ma.
Bu bak~mdan Bükre~~toplant~s~~ hususi bir ehemmiyet arzediyordu.
Bakanl~ktaki asli görevim I. Daire Ba~kan~~ olmakla birlikte, o sene
Balkan Pakt~~ Sekreterli~i de üzerimde idi. Siyasi durumun yaratt~~~~gerginlik kar~~s~ nda tehlikeye maruz memleketlerin müttehit bir tutum içine
girmeleri her zamankinden fazla lüzumluydu. Bükre~'teki bu Balkan toplant~s~~ özel bir önem kazanm~~t~. Sorumlu devlet adamlar~ n~ n ba~~ba~a verip mü~terek bir hareket ve karar tesbit etmeleri için toplant~~ pek müsait
bir f~ rsat olacak idi. Türkiye D~~i~leri Bakan~~ da meslekda~lar~ na bu f~ rsattan bilistifade vaziyetin vahametini anlatmay~~ ümit ediyordu. Bakan~ m~z
Saraço~lu bana, Yunan ve Yugoslav Büyükelçileri'nin, benim de kendisiy-
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le beraber Bükre~'e gitmemin pek iyi olaca~~n~~ söylediklerini nakletti ve
öteden beri i~e vak~f olmakl~~~m nedeniyle, beraber gitmemde kendisinin
de faydalar gördü~ünü söyledi. Gerek o esnada Hatay'da fevkalade Murahhas olarak görev yapmakl~~~mdan do~an s~fat~m~n, gerek Hatay'daki i~lerim dolay~siyle bunun ne uygun ne de mümkün olamayaca~~n~~ arzettim.
Kendisi de bunu tasvip etti. Ben Antakya'ya döndüm.
~ubat ~~ g39'da Saraço~lu ba~kanl~~~ndaki Türk heyeti Balkan Pakt~'n~n Bükre~~toplant~s~na hareket etti. Bükre~'te Saraço~lu muhataplar~na
vaziyeti bütün ç~plakl~~~~ile anlatm~~, ama hiç bir netice ç~kmam~~t~.
Nisan ay~nda yeniden Ankara'ya gelmi~tim. ~ngilizler ve Frans~zlar ile
isti~âreler bir hayli ilerlemi~ti. Bu arada, Balkan müttefiklerimizin durumu
önem arzediyordu. Sovyet Rusya'n~nki ise tamamen kan~~k ve belirsizdi.
28 Nisan'da Sovyet D~~i~leri Komiser Muavini Potemkin, Ankara'ya
dostça bir ziyaret yapmaya geldi. Mr. Potemkin D~~i~leri Komiseri LitvinoPun çok itimat etti~i, iyi yeti~mi~~ve daha ziyade eski ekolden k~ymetli
bir adam idi. Eskiden Istanbul'da Sovyet Konsoloslu~u yapm~~t~,
Atatürk'ün cenaze merasimine gelen heyete de dahil idi. Bizi oldukça iyi
tan~r say~l~rd~. Moskova'da iken kendisiyle görü~mü~lü~üm de vard~. Potemkin Balkanlar'da bir inceleme gezisinden dönü~ünde Türkiye'ye de u~ram~~~idi.
Kendisine o zaman Türkiye ile Sovyet Rusya aras~ndaki siyasi münasebetler çerçevesi dahilinde ve bilhassa 1925 muahedesine ba~l~~ protokolün koymu~~oldu~u usul dairesinde, Moskova'daki Büyükelçimiz ve Ankara'daki Sovyet Büyükelçisi kanaliyle esasen verdi~imiz bilgilere muvazi
olarak, ~ngiliz ve Frans~zlar ile görü~melerimiz hakk~nda Saraço~lu ayr~nt~l~~ mal~lmat verdi. Ankara'da bulundu~u sürece Potemkin D~~i~leri Bakan~~
Saraço~lu ile geni~~görü~melerde bulunmu~, Türkiye-~ngiltere-Fransa aras~nda haz~rlanmakta olan üçlü ittifaka mü~abih olarak Sovyet Rusya ile
Türkiye Cumhuriyeti aras~nda da bir muahede akdini pek tasvipkar bir
~ekilde kar~~lam~~~idi. Potemkin May~s ay~n~n ilk günlerinde, zannedersem
6's~nda, Ankara'dan ayr~ l~rken "Her iki taraf~n görü~~birli~inden ve iki
memleketi birbirine ba~layan rab~talar~n daha da s~k~~t~r~lmas~~ niyetlerinden" bahseden bir resmi bildiri yay~nland~. Bu hava içinde o memnun,
biz memnun, Potemkin Bükre~'e hareket etti. Ben de Antakya'ya
döndüm. Potemkin'in hareketinin hemen akabinde Sovyet D~~i~leri Bakan~~
Litvinor un görevinden ayr~ld~~~n~~ ve yerine Molotov'un tayin edildi~ini
dünya ajanslar~~ ilan etti.
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Litvinof yukar~da de~indi~im gibi, uluslararas~~ ~öhrete sahip, "s&i.~ rit
colective" fikrine ba~l~~ bir ki~i idi. Ayr~lmas~~ muhakkak ki bir mana ifade
ediyor ve daha da ifade edecek idi. Nitekim tahminimde yan~ lmam~~~ m.
12 May~s'ta Türk-~ ngiliz Deklerasyon'u ilan edildi. Frans~zlarla yap~ lacak Deklerasyon ise ayn~~ tarihte yap~ lmad~. Çünkü Fransa ile aram~zda
Hatay (Sancak) meselesinin halline ula~t~ racak anla~ma yolu, Frans~zlar'~ n
gösterdikleri gecikmeler ve hatta isteksizlik yüzünden bir türlü aç~ lam~ yordu. Bu ~artlar alt~ nda, gayet tabii olarak, Türk Hükümeti, Türk-Frans~ z
Deklerasyonu'nu Hatay i~inin halline erteledi. Meclis'te ~ ngiliz-Türk Deklerasyonu ilan edildi~i gün Ba~vekil Refik Saydam Frans~zlar'la da ayn~~
samimiyet içinde müzakerat~ n devam etti~ini ve yak~ nda neticelenece~i
ümidini aç~ klad~,
31 May~s'ta Nlolotov yapt~~~~bir konu~mada, gayet manal~~ bir ifade
ile, bu Türk-~ ngiliz anla~mas~ n~ n genel durumda bir de~i~iklik yapt~~~ n~~
aç~ klad~ . Lehte mi, aleyhte mi idi?
Hatay'daki hakiki ve fiili durumun Frans~zlar ile bir muahede ile tesbiti ve ihtilaf~n tasfiyesi gerekiyordu. Fransa Hükümeti ise fiili durumu
bildi~i halde ayak diriyordu. Bunun Hatay durumu üzerinde tesir edece~i
yok idi. Bir Türk Hatay'l kurmu~~idik. Fakat onu bir ahite ba~lamak ~arttl. Meselenin aynnt~ lanna burada girecek de~ilim. Sorumlulu~u tam ve
mutlak olarak ta~~d~~~ m bu e~siz menk~ benin safhalann~, bana ömrümün
en büyük ve ~erefli görevi, Hatay Fevkalade Murahhasl~~~ n~~ tevdi eyleyen
"Atatürk'e Rapor" olarak tesbit edip yazd~ m. Zaman~ nda ne~redebilmeyi
temenni ederim.
Gerek dünya olaylar~ n~ n inki~afina, gerek ~ ngilizler ile Deklerasyon'un
imzalanmas~ na ra~men, Hatay sorunu iyice halledilmedikçe bir TürkFrans~z Deklerasyonu imzalay~p ihtilafa taraf bir devletle taahüde girmeyi
kamuoyu kabul etmiyece~i için Türk Hükümeti'nce onun imzalanmay~ p,
sorunun hallinin ertelenmesi gerekmi~ti.
Frans~z hükümeti i~in ivediligini anlad~~~ ndan, Ankara'da müzakereler
Saraço~lu-Nlassigli aras~nda yeniden ba~lad~. Ald~~~m talimat üzerine 1939
Haziran ba~~ nda Ankara'ya hareket ettim. Hatay'daki Frans~z temsilcisi
Collet de Ankara'ya gelmi~~bulunuyordu. 23 Haziran'da Hatay'~ n anavatan s~ n~rlar~~ içine girmesini temin eden "Arrengement portant rglement
def~nitif des questions territoriales entre la Turquie et la Syne" muahedesi
imza edildi. Nlerasim ö~leden sonra D~~i~leri Bakanl~~~'nda çok samimi
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bir hava içinde cereyan etti. Ayn~~ günün sabah~~ da, önceden kararla~m~~~
oldu~u üzere, Paris'te Büyükelçi Suad Davaz ile D~~i~leri Bakan~~ Mr. Georges Bonnet, 12 May~s Türk-~ngiliz Deklerasyonu'nun ayn~ n~~ imza ettiler.
Dr. Refik Saydam Büyük Millet Meclisi'nde Türk-Frans~z Deklerasyonu'nun imza edildi~ini aç~ klam~~t~. Hatay meselesinin tasviyesine müteallik
anla~ma Meclis'in tasdikine sunulaca~~~için ayr~~ bir merasim mevzuu oldu~undan, Ba~bakan bundan o gün Meclis'te sözetmemi~ti.
Hatay Anla~mas~ 'n~ n imzas~~ üzerine, yerinde bununla ilgili uygulamalar~~ yapmak üzere hemen Antakya'ya döndüm. Hatay hükümetini tasf~ye
ve idareyi, Hatay Valisi tayin edilen ~ükrü Sökmensüer'e devreyledikten
sonra, 22 Temmuz'da Ankara'ya geldim.
Ankara'da D~~i~leri I. Siyasi Daire ba~~ nda eski görevime ba~lad~~~ m
zaman durum ~öyle idi:
. Türk-~ ngiliz ve Türk-Frans~z Garanti Deklerasyonlar'~~ yürürlü~e
girmi~~idi.
Hatay i~i halledilmi~~idi.
Almanlar
bütün
güçleriyle
Polonya-Romanya-MacaristanBulgaristan üzerinde tazyikte bulunuyorlard~.
~ ngiliz-Frans~z-Sovyet görü~meleri hiç bir netice vermemi~ti ve ne
yolda inki~af edece~i de belli de~ildi.
Potemkin'in ümit verici ziyaretinden sonra Sovyetler'den ses seda
ç~ kmam~~t~ .
Berlin ve Roma Türk-~ ngiliz ve Türk-Frans~z Garanti Deklerasyonlar'~~ üzerine ate~~püskürmeye ba~lam~~lard~ .
Almanya Ekim 1938'de imza edilip yürürlükte bulunan kredi anla~mas~~ gere~ince bize verdi~i silahlar~ n sevkini durdurmu~, vadesi gelen
kredilerin ertelenece~ini de tebli~~etmi~.
Üçlü ittifak~ n akdi için Türk-~ ngiliz-Frans~z görü~meleri memnuniyet verici ~ekilde inki~af ediyordu. Ancak iktisadi ve mali meseleler bir
hayli sürüncemede kalm~~t~ .
Dünyada kar~~~k ve endi~e verici durumu hükümet dikkatle izlerken,
1939 y~ l~~ A~ustos ba~~ nda Sovyet Büyükelçisi Terentief D~~i~leri Bakan~ m~ z
Saraço~lu'ndan mülakat talep eyledi. Büyükelçi Moskova'da ~ ngiliz ve
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Frans~zlar'la cereyan eden görü~melerin yak~ nda neticelenece~i konusunda
iyimser yorumlarda bulunduktan sonra, Molotov'tan ald~~~~talimat uyar~ nca Türkiye'nin Sovyet Rusya ile akdini istedi~i anla~ma hakk~nda baz~~ sualler sordu ve Sovyet Rusya'n~n Türkiye ile bir yard~ mla~ma pakt~~ imzalamaya haz~ r oldu~unu, geçen nisanda Ankara'da Potemkin ile ba~ lam~~~
olan görü~melere Moskova'da devam etmek üzere Bakan Saraço~lu'nu
Moskova'ya davet ettiklerini bildirdi. Ayr~l~ rken de kendi el yaz~siyle bir
sual listesi b~rakt~.
9 A~ustos'ta, Saraço~lu Terentieri davetle, Molotov'un suallerine cevap olarak, dü~ündü~ümüz antla~man~n sald~r~ya kar~~~geni~~kapsaml~~ bir
mana ta~~yan, savunma niteli~inde bir akid oldu~unu, böyle bir antla~man~ n Fransa-~ngiltere-Rusya aras~nda akdi öngörülen anla~maya muvazi
olabilece~ini veya ondan ayr~~ bir nitelik ta~~yabilece~ini bildirmi~ti.
Türk-Sovyet temaslar~~ bu safhada iken Moskova'daki ~ngiliz-Frans~zSovyet görü~meleri görünürde Sovyet kuvvetlerinin Polonya'dan geçmesine
bu memleketin müsaade etmemesi yüzünden, asl~ nda Sovyet-Almanya
aras~ ndaki gizli temaslar~n Sovyetler'in istedi~i ~ekilde neticelenmesi üzerine, 23 A~ustos'da imzalanan Alman-Sovyet sald~rmazl~ k pakt~ n~ n bomba
gibi patlamas~~ ile iflas etmi~~bulundu~u ö~renildi. 25 A~ustos'ta da ~ngiltere-Polonya yard~ mla~ma pakt~~ imza ve ilan edildi. Art~ k, önümüzdeki
Moskova-Ankara müzakerelerinin nirengi noktalann~ n allak bullak oldu~u
meydanda idi.
Nitekim Sovyetler bize Ankara'da Fransa-~ ngiltere-Türkiye aras~ nda
cereyan eden müzâkereleri, Moskova'da ayn~~ memleketlerle cereyan eden
müzakerelerin ana hatlar~~ ile uyumlu oldu~u inanc~~ ile bunu iyi kar~~lad~ klar~n~ , ama Moskova müzakerelerinin Bat~l~~ Devletler'in tak~ nd~klar~~ durum dolay~siyle akamete u~rad~~~n~, ~ imdi ise Sovyetler ile Almanya aras~nda bir andla~ma imza edildi~i için yeni durum ve ~artlar kar~~s~ nda Nisan ay~ nda Ankara'da Potemkin ile öngörülen esaslann meteber olamayaca~~, bu nedenle Türk-Sovyet i~ birli~ine faydal~~ olabilecek yeni esaslar aramak gerekti~ini beyan ile, Türk-Sovyet yard~ mla~ma antla~mas~ n~ n Balkanlara ve Karadeniz-Bo~azlar'a yönelik bir sald~ r~ya münhas~ r olmas~ n~~
teklif etmi~lerdir.
23 A~ustos'ta imzalanan Sovyet-Alman sald~ rmazl~k Pakt~~ dünya siyasi
durumunu altüst eden, safdillerin hesaplar~n~~ ~a~~ rtan, Almanlar'a, aldat~c~~
olsa bile, do~u hudutlar~ ndan emin olarak Bat~~ Devletleri'ne rahatça sald~r~ya imkan veren ve ç~kacak sava~~ n ilk ~iddetli çarp~~malar~~ ve has~mlann
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birbirlerini y~ pratmalar~~ esnas~ nda Sovyet Rusya'n~ n bitaraf kalmas~ n~~ temin eden ve durumun inki~af~ n~~ kendi menfaatlerine göre rahatça
dü~ünme ve herhalde Rusya'ya bugün ve gelecek için uçsuz bucaks~z imkanlar bah~eden bir hadise idi. Sovyet Rusya pe~in olarak Polonya ve Balt~ k memleketleri üzerindeki emellerini gerçekle~tirmek olana~~ n~~ elde etmi~ti. Almanya Bat~~ Devletleri'yle çarp~~malardan zay~flam~~~ ç~kaca~~ndan,
Rusya dünyada be~enece~i yolu seçme ve yüksek, çok yüksek sesle konu~ma ve pervas~z hareket etme imkan~ n~~ sa~lam~~t~. Sonradan, Nurenberg
belgelerinden ö~reniyoruz ki, 23 A~ustos Andla~mas~'yla Polonya'y~~ taksim
hatt~~ da tesbit edilmi~~idi.
Bizim durumumuza gelince, Türk-~ngiliz-Frans~z Üçlü ~ttifak~'mn
Sovyetler'in ho~ una gitmeyecek bir belge olaca~~~ayan beyan ortaya ç~k~yordu. Bizde, Ankara'da, Sovyetler'in Almanya ile akdetti~i Sald~rmazlik
Pakt~'n~ n s~ rf kendini korumaya matuf bir tedbir olup Sovyetler'in Polonya'ya sald~ rmayaca~~na inananlar vard~. Ben ~ahsen, ~ ngiliz-Frans~z-Sovyet
müzâkerelerinin akamet sebebi Polonya oldu~una göre, Sovyetler'in Almanya'ya yalpa yaparken mutlaka Polonya hakk~ nda bir~eyler koparm~~~
olacaklar~ na kesinlikle inan~ yordum. En iyimser ihtimallerle, olsa olsa Almanya Polonya'ya sald~ r~ p arazisine girmedi~i sürece belki harekete geçmeyeceklerine, ama Almanya, Romanya'ya girer girmez de Rusya'n~ n Polonya'ya dalaca~~na inan~yordum.

III. Moskova'da Tiirk-Sovyet Gdrii~melen.nin Son uçsuz Kalmas~~ (26 Eyl~i1-16
Ekim 1939)
Nihayet ~~ Eylül 1939 tarihinde Alman ordular~ n~n Polonya'ya taaruz
edip arazisine girdikleri ö~renildi. Art~ k Cihan Sava~~'n~ n birinci perdesi
aç~ lm~~t~. 3 Eylül ~~ 939'da ~ ngiltere, bir iki saat sonra da Fransa Almanya'ya sava~~ilan ettiler. Böylece ~ ngiltere-Fransa-Almanya sava~a girmi~~oldular. Sovyet Rusya Almanya ile bir Sald~rmazl~k Pakt~~ ile ba~lanm~~~olarak bitaraft~ . Akdeniz'de ~ talya kaypak, biçimde bitaraf bir tutum muhafaza ediyor, müttefikler de ~talya'n~ n bu tarafs~zl~~~~temin ve idame ettireceklerini ümit ediyorlard~.
Türkiye'ye gelince, görüldü~ü üzere, Moskova ile görü~ me haz~ rl~ klan
içinde iken, müstakbel müttefikleri ~ ngiltere ve Fransa ile âkdi öngörülen
ve maddeleri hemen hemen haz~ rlanm~~~bulunan Üçlü ittifak Andla~mas~~
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ve ona ekli Askeri Anla~ma, Türkiye'nin ~art ko~tu~u mali, iktisadi ve techizat anla~malar~ n~n Londra ve Paris hükümetlerince henüz kabul edilmemi~~olmas~~ yüzünden, daha imza edilmemi~ti. Hükümetimiz kendi karar~yla seçti~i Üçlü ittifak siyaset ve esaslar~ na sad~ kt~, ancak onu yapmak
için iktisadi, mali ve techizat anla~malann~ n müttef~ klerimiz taraf~ ndan kabulünde ~srarl~~ idi. Müttefiklerin Almanya'ya sava~~ilan~= ertesi günü,
Saraço~lu vaziyeti ~ngiliz ve Frans~z sef~ rleriyle görü~tü ve iktisadi mali ve
techizat anla~malar~n~ n bir an evvel sonuçland~ nlmas~ n~~ istedi. Sovyetler
ile yap~ lacak görü~melere temas etti.
Gerçi Türkiye Üçlü Anla~ma esaslar~ na uygun biçimde Sovyetler ile
bir antla~ma âkdine haz~ rd~. Ancak Sovyetler bize Balkanlar ve KaradenizBo~azlar bölgesinde vaki olacak bir sald~ r~ya kar~~~yard~mla~may~~ amaçlayan bir antla~ma teklif ediyorlard~. Bu bir zincir halkas~~ te~kil edemez mi
idi? Ortadaki olaylara ra~men, Türkiye istiklal sava~~ ndan beri büyük
kom~usu ile sürdürdü~ü münasebetlerin samimiyetine ve iki devletin uzla~malar~~ laz~ m geldi~ine inanmak isityordu. Aram~zda 1925 Andla~mas~~
vard~~ ki, bu Türkiye-Sovyet münasebetlerine çok hususi ve samimi bir
mahiyet vermi~ti.
Türk devlet adamlar~n~ n kanaati Sovyet Rusya ile müzakereleri denemenin bir mant~ k icab~~ oldu~u merkezinde idi. Bu itibarlad~ r ki, Terentief in son teklifi ile ilgili olarak, Hükümet, "kapsam~~ s~n~rl~~ olan" bir proje
haz~rlayarak, 8 veya 9 Temmuzda Moskova'ya bildirdi. Bu projeden ~ ngiliz ve Frans~z sefirlere de malüm verildi. Projenin esaslar~~ ~unlard~ :
Karadeniz ve Bo~azlar bölgesinde sava~~~do~uracak, karadan ve denizden bir sald~ r~: Bu bölgelere aç~ kça yönelmek istidad~ nda bulunan bir
sava~~halinde Türkiye ve Sovyet Rusya fiilen i~birli~i yapacaklar ve ellerinde bulunan bütün kuvvetlerle birbirlerine yard~ m edecekler ve destek sa~layacaklard~ r.
Yukar~da sözkonusu i~birli~i, yard~ m ve deste~in biçimini tesbit
edecek olan askeri sözle~meyi haz~rlamak üzere iki akit taraf kurmaylar~~
birbiriyle temasa geçeceklerdir.
Türk-~ ngiliz-Frans~z ~ttifak~ndaki Sovyet çekincesine muvazi bir ~ngiliz-Frans~z çekincesi Türk-Sovyet Andla~mas~ na konulacakt~ r.
Bizim projenin sunulmas~ ndan sonra Moskova'dan arka arkaya haberler gelmeye ba~lad~: ro Eylül'de ajanslar Rusya'da k~smi seferberlik ilan
edildi~ini bildirdiler. 15 Eylül'de Sovyet Büyükelçisi Terentief Sovyet
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Hükümeti'nce Saraço~lu'nun resmen Moskova'ya davet edildi~ini tebli~~
etti. Bu görü~me s~ ras~ nda Saraço~lu'nun kendisine Türk projesi hakk~ nda
Sovyet görü~ünü sormas~~ üzerine Büyükelçi bu hususta bir talimat almad~~~n~ , fakat seyahat sonunda herhalde Sovyet-Türk antla~mas~~ imza edilece~ini gayet tatl~~ ve iyimser bir ifadeyle söyledi. Daveti müzâkere eden Bakanlar Kurulu, bunun kabulüne karar verdi.
17 Eylül 1939'da Sovyet ordusunun Polonya arazisine girdi~i ö~renildi. Ayr~ ca Sovyet Hükümeti, devletlere birer nota tevdi ederek, Sovyet ordusunun do~u Polonya'ya bat~~ Ukranya ve Bat~~ Beyaz Rusya halk~ n~ n
mallar~n~~ ve canlar~ n~~ müdafaa için girdi~ini, Polonya ve hükümetinin
mevcudiyeti kalmad~~~ n~~ ve Sovyet Hükümeti'nin bitarafl~ k siyaseti güdece~ini bildirmi~ tir. Bu haber Avrupa Hükümetleri taraf~ ndan çe~tili biçimde
yorumlan~ rken, bizim hükümet Sovyet hareketinin Polonya arazisinde ilerleyen Alman kuvvetlerinin, Sovyet hudutlar~ na yakla~mas~~ ihtimâline kar~~~
bir tedbir olabilece~i faraziyesini tercih ediyor ve Almanlar'~ n daha sonra
Romanya üzerinden Karadeniz'e sarkmad~ kça Sovyet Rusya için tehlikeli
bir durum olmayaca~~n~~ dü~ünüyordu. Durum kar~~~ k, her türlü inki~af
mümkün idi. Sovyetler Almanlar'la sald~ rmazl~ k pakt~ n~ n gizli veya z~ mni
hükümlerinden istifade ederek Polonya'y~~ Almanlar'la taksim etmi~~olsalar
bile (Bu tarihte ne biz, ne de müttefikler 23 A~ustos'ta Polanya'n~ n taksimedi üzerine Almanya'n~ n Sovyet Rusya ile gizlice anla~t~~~ n~~ bilmiyorduk. Bu durum sava~ tan sonra Nürenberg mahkemesinde aç~ kl~~a kavu~acakt~.) düne kadar birbirile amans~z dü~man olan iki güçlü devletin ordular~~ kar~~~ kar~~ya mevzi alm~~~bulunuyorlard~. Birbirlerini kollamamalar~~
imkâns~zdi. Sovyetler Alman i~gali alt~ nda bulunan Polonya'ya girmekle fiili bir durum yarat~ lm~~~oluyordu. Ba~ka bir deyi~le, art~k bir Alman-Sovyet cephesi kurulmu~~say~labilirdi. Sovyet Rusya'n~ n hesab~~ sava~~sonras~~
çöküntüleri üzerinden menfaatler temin için, birinci safhada bitaraf kalmak idi. Yukar~da bunu aç~ klam~~t~ m. Sovyetler'in Polonya'y~~ i~galden
sonra da devletlere verdi~i nota anlaml~~ idi: "Polonya Hükümeti ve Devleti kalmad~~~~için ..." diyordu. Yani Almanya Polonya'y~~ i~gal ve yok etmi~,
kendisi de, sahipsiz araziyi kendisine buyur etmi~... Eder ya... Üstelik bir
de bitaraffik teyidi... Asl~ nda, Almanya ile kararla~t~ r~ lm~~~olsun olmas~ n,
isterse hodbehod hareket etmi~~olsun, Polonya Sovyet sald~ r~s~ na u~ram~~~
idi. Polonya'y~~ Alman sald~ r~s~ na kar~~~garanti eden ve bu garanti gere~i
~~ Eylül'de Almanlar'~ n sald~r~s~~ üzerine Almanya'ya sava~~ilan eden Frans~z ve ~ ngilizler'in t~ pk~~ Almanya gibi Polonya'ya sald~ ran Sovyetler'e sava~~
ilan etmeleri akla geliyordu. Ancak böyle bir ~ey büyük bir hata olurdu.
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Çünkü, bu Sovyetler'i ister istemez Almanya'n~ n muharip müttefiki yapard~. Kald~~ ki, garanti konusu Polonya Devleti iki taraf~ n i~gali dolay~siyle
ortadan, haritadan, hiç de~ilse müttefiklerin son zaferine kadar, kalkm~~~
bulunuyordu.
Bu itibarla hükümetimiz müttefiklerine bu yoldaki görü~ünü bildirerek, ihtiyatl~~ ve hesapl~~ hareket etmeleri gere~ini bildirdi. Türkiye devlet
adamlar~~ hiç bir hayal ve hülyaya kap~ lm~yordu. Alman-Sovyet anla~mas~~
ne kadar cali, samimilikten uzak ve muvakkat olursa olsun, iki taraf~ n
menfaatleri bunu devam ettirmek oldu~u müddetçe, birbirlerine ho~~
görünmek, birbirlerine itimat telkin edip, birbirleri delaletiyle menfaatler
temin etmek isteyeceklerdi. Hatta birbirlerini avutmak için, her türlü fenal~~~~yapmaktan çekinmeyeceklerine hiç ~üphe yok idi.
O dönemde tayakkuzun gerekli oldu~u yollar üzerinde at~ lacak her
ad~ m ihtiyatl~~ olmal~yd~. Bat~l~~ müttefiklerimiz Sovyetler'in Moskova'da bizi Üçlü ~ttifak'tan ay~ rmak için tazyik edebilece~ini, bu ~artlar içinde,
Moskova'ya gitmenin hatta lüzumsuz oldu~unu bildirmekten geri durmam~~t~. Ama, Saraço~lu, Üçlü ~ttifâk'tan vazgeçmenin hiç bir veçhile söz
konusu olamayaca~~n~~ gayet tabii olarak ~ ngiliz ve Frans~z Büyükelçileri'ne
tekrar eyledi. Bu bir y~ lanc~ k ç~ banlyd~~ ki, de~ilmesi bizim için hayati idi.
Bu da ancak mahallinde, Moskova'da olabilirdi.
Hükümet Saraço~lu'nun Moskova davetini kabul etti~ini Sovyet
Büyükelçisi'ne bildirdi. Saraço~lu heyeti D~~i~leri Genel Sekreter yard~ mc~s~~ olarak ben, Birinci Daire Ba~kan~~ Feridun Cemal Erkin ve Özel Kalem
Müdürü Zeki Polar'dan olu~uyordu. Moskova Büyükelçisi Haydar Aktay
orada heyete kat~lacakt~.
21 Eylül 1939'da Ankara'dan ayr~larak ertesi gün ö~leden sonra saat
5'te Kade~~vapuru ile Odesa'ya hareket edildi. Saraço~lu'na Sovyet
Büyükelçisi refakat ediyordu. Odesa'ya kadar gezimiz tatl~~ hikayeler anlatan Sovyet Büyükelçisi'nin e~li~i ile gayet ho~~ve ne~eli geçi. Tek ~ikayetimiz Terentierin kendine has telaffuzu ile "ç"leri çatlatarak bizi arka arkaya bir düzine çay içmeye te~vik etmesiydi.

Bu seyahattan beklenen sonuçlara, yukar~da da temas eyledi~im gibi,
bir türlü akl~ m yatm~yor idi. Mutmain ve rahat de~ildim. Seyahatin verdi~i ve eski ~sviçre ahbapl~~~ m~z~ n havas~~ içinde ba~~ba~a kalma ve sohbet
etme imkanlar~ ndan yararlanarak, Saraço~lu'na seyahatin neticesinden
ümitvar olup olmad~~~ n~~ sordum. Bu suali sormadan gayet ~en olan SaraçBel/elen C.LVI, 64
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o~lu birdenbire ciddile~ti ve kendisine has olan nüfuz edici, zeki ve
~üpheci eda ile yüzüme bakt~. Ben de kendisine dedim ki: "Ba~~ ndan beri
akl~m~ n erdi~ince, sonuçsuz kalan ~ ngiliz-Frans~ z-Sovyet müzâkerelerini izlemi~tim. Dün gece de Sovyetler'in Almanlar'la yapt~~~~Sald~ rmazl~ k Pakt~ 'n~~ ve bizim ~ ngiliz ve Frans~zlar'la akdedece~imiz antla~ma projesini bir
daha okudum. Alman-Sovyet Antla~mas~~ diyor ki: ~ ki âkid taraftan hiç biri do~rudan do~ruya veya bilvas~ ta öteki tarafa yöneltilen herhangi bir
devletler grubuna i~tirak etmeyecektir. Halbuki, bizim projenin maddeleri
ve bünyesi malâm. Sovyetler bir taraftan, Almanlar öte taraftan Polonya'y~~
i~gal ediyor. Fiilen cürüme i~tirak halindeler. ~imdi biz bu ortaklardan birine, di~erine kar~~~bizimle ittifak akdetmesini istiyoruz. Ne olacak?" Saraço~lu'nun ciddi bak~~~~yüzümde topland~. Ba~~ n~~ sallad~~ ve hiç cevap vermedi.
Odesa'ya vard~ k. Heyeti kar~~lamaya Hariciye Komiserli~i Yak~ n Do~u ~ubesi Müdürü Novinkof gelmi~ti. Hemen trene binip Moskova'ya hareket edildi. Odesa'da fevkalade durum havas~ n~ n hakim oldu~unu, karartma uyguland~~~ n~~ gördük. Moskova'ya kadar güzergâh üzerinde trenler
dolusu asker sevkediliyordu. Bunlar~ n henüz elinde silah yoktu. Arkalar~ nda kal~ n lokmal~~ k~ sa h~ rkalar vard~ . Ortada mühim bir tah~idat ve sevkiyat vard~. ~stikamet Polonya ve Romanya hudutlar~~ gibi görünüyordu.
Sevkiyat dolay~siyle yollardaki t~ kan~kl~ k yüzünden 25 Eylül ak~am~~ Moskova'ya vard~ k. ~stasyonda D~~i~leri Komiser muavini Potemkin, di~er
Muavin Dekanazof, Moskova Sovyeti Ba~kan~~ Korolof, Merkez Komutan~~
Albay Suvarof, Büyükelçimiz Haydar Aktay, Iran Büyükelçisi Saad, Afganistan Büyükelçisi Sultan Ahmet Han, Yunanistan Büyükelçisi Marketti,
Bulgaristan elçisi Antonof, Romanya Elçisi Diano Türkiye D~~i~leri Bakan~ n~~ kar~~lamaya gelmi~lerdi. Istasyon Türk-Sovyet bayraklanyla donat~ lm~~t~ . Kar~~lamaya gelen Sovyet ileri gelenleri Molotov'un bizzat istasyonda bulunamamas~ n~~ Kremlin'deki fazla me~guliyetinden ileri geldi~ini samimiyetle anlatma~a çal~~~yordu. Heyetimizi ecnebi misaf~ rlere tahsisi mutad olan Spiridonova adl~~ çok güzel eski zamandan kalma bir binada misafir ettiler. Bu binay~~ iyi bilirdim. Eskiden (~ 931-1934 y~ llar~ nda) Moskova'da iken burada ~smet Pa~a da oturmu~tu. Karahan burada oturur ve
s~ k s~ k kendisile bahçede tenis oynard~ k. Bir çok davet burada verildi~i
için, çok defa ho~~vakit geçirmi~~idim. Burada y~ llar sonra kald~~~ m ilk gece bütün bu hat~ ralar zihnimde canland~.
Ertesi gün, 26 Eylül sabah~~ Saraço~lu Molotov'u ziyarete gitti. Önce
Sovyetler Birli~i Yüksek Sovyet Meclisi Divan~~ Ba~kan~~ Kalenin taraf~ ndan
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kabul edildi. Ö~le vakti Molotov, Saraço~lu ~erefine bir ziyafet verdi. Bu
yemekte Mare~al Voro~ilov, Mikoyan, Hariciye Komiser Muavini Potemkin, Dekanazof, Lozrovski gibi bilinen seçkin ki~iler vard~. Molotov çekici
ve dost görünmeye çal~~~yordu. Herkesin ~erefine ayr~~ ayr~~ nutuklar söyledi ve her nutkun sonunda elindeki kadehi usul üzere bir kerede içti. Saraço~lu her kadeh kalk~~~nda usul ve erkâni ile a~z~ na götürdü, bir yudum
almakla yetindi. Tabii ben de öyle yapt~ m. Sofradaki Sovyet ileri gelenleri,
eskiden tan~~~ kl~~~ m, hatta baz~lariyle oldukça hususiyetim bulunmas~~ nedeniyle böyle ihtiyatl~~ içi~imden dolay~~ bana ~aka yollu tariz ettiler. Ben
de ~akala~arak, idare ettim. Yeme~in sonunda Molotov bir nutuk daha
verdi ve kadehini Türk-Sovyet dostlu~unun ~erefine kald~ rd~. O zaman
ben de kadehimi bir hamlede içtim. Molotov yan~ nda oturdu~um Voro~ilov'a "Bak istedi~i zaman nas~l da içmesini biliyor" diye söz etmesi üzerine ben de "de~erine olmak ~artiyle" diye kar~~l~ k verdim.
Ayn~~ gün ö~leden sonra Molotov'la Saraço~lu ilk görü~melerini yapt~lar. Molotov Türkler'in müttefikler ile akdetmeyi tasarlad~~~~Üçlü ~ ttifâk
Andla~mas~~ üzerinde inceden inceye sualler sorarak bunun niteli~i ve kapsam~ n~~ ö~renmek istedi. Zaten Potemkin ve Terentief vas~ tasiyle Sovyet
Hükümeti durumdan bilgi edinmi~ti. Saraço~lu elindeki metinlerle tekrar
Sovyet meslekda~~ n~~ enine boyuna ayd~ nlatt~. Molotov'un bizim Türk-Sovyet Andla~mas~~ projesine temas~~ beklenirken bundan sözetmedi. Görü~meleri hükümetine intikal ettirece~ini aç~ klad~~ ve Saraço~lu'na bir ka~~t uzatt~. Saraço~lu "Nedir?" diye sordu. Molotov, Montrö mukavelesinin baz~~
maddelerinde de~i~iklik yap~ lmas~ na ili~kin oldu~unu söyledi. Saraço~lu
hemen, böyle bir i~in görü~me mevzuu olamayaca~~n~~ ileri sürerek, ka~~d~~
almak bile istemedi. Fakat Molotov nas~l olsa görü~meler ve konuyu kapsayaca~~~için bunu bilmemezlikten gelmenin pratik bir faydas~~ olmayaca~~n~~ behrtip ~srar etti. ~lk günün intiba~~ herhalde acaipti. Gelecek hakk~nda bir hayli i~aret belirmi~~say~ labilirdi. Baz~~ ba~ka meselelerin de oldu~u
ortaya ç~ km~~t~.
Ertesi gün, 27 Eylül, toplant~~ Stalin'in önünde yap~ld~. Stalin babacan, cana yak~n, tatl~~ edas~yla Saraço~lu'nu Üçlü ~ttifâk~ m~z~ n müzakeresindeki çal~~malar~~ ve ba~ar~s~ ndan ötürü övdü. Ve bu Üçlü Antla~ma'y~~
"Moskova'da âkdedilecek Türk-Sovyet Andla~mas~y'la uyumlu k~ lmak
için" Üçlü Andla~ma'ya iki de~i~iklik yap~ lmas~n~~ teklif etti. Bunlardan biri, ~ngiliz ve Frans~zlar'~ n Yunanistan ve Romanya'ya verdikleri garantilerden herhangi biri dolay~siyle bu memleketler sava~a sürüklendikleri takdir-
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de Türkiye'nin onlarla i~birli~i yapaca~~~taahüdünü ta~~yan 3 üncü maddenin de~i~tirilmesi, di~eri de Sovyet Rusya lehine rezervi içeren iki numaral~~ protokole bir f~kra eklenmesini öngörüyordu. Üçüncü maddedeki
~ngiliz ve Frans~zlar ile Türkiye'nin i~birli~i taahüdü yerine, Türkiye'nin
bu iki devletle isti~are (consultation) edece~inin yaz~ lmas~~ isteniyordu. 2
No.lu protokole yap~ lacak ilâveye gelince, mevcut Sovyet Rusya lehine rezerv hükmünden sonra "~ngiltere ve Fransa Rusya ile sava~a girerse, bu
taahhütler Türkiye'yi bu memleketlere yard~ ma mecbur edemez. Bu durumda sava~~ n bütün süresince ~ngiltere-Fransa-Türkiye Andla~mas~~ tesirsiz (sans action) kal~ r" diye bir cümlenin eklenmesi teklif ediliyordu.
Bundan ba~ka Stalin, Sovyetler ile Türkiye aras~ nda âkdi tasarlanan
andla~man~n yeni Sovyet-Alman siyasetine uygun dü~mesi için "Türkiye
Almanya'n~ n sald~r~s~na u~rad~~~~takdirde, Sovyet Rusya'n~n Türkiye'nin
yan~ nda Almanya'ya kar~~~her hangi bir harekata geçmiyece~ine dair bir
çekince konulmas~~ gerekti~ini söyledi.
Müzakereler esnas~nda Stalin yeniden Molotov'un geçen toplant~da
Saraço~lu'na söyledi~i Montrö Sözle~mesi hükümlerinde de~i~iklik yap~ lmas~~ meselesine temas etti. Molotov'un verdi~i ka~~tta yaz~ l~~ olandan anla~~ld~~~ na göre Sovyetler'in istedi~i:
Bar~~~ve Sava~ta Türkiye muharip olsun olmas~ n, Karadeniz sahildar~~ olmayan devletlerin sava~~gemilerinin Bo~azlar'dan geçi~i hakk~nda,
her seferinde Sovyet Rusya ile Türkiye'nin mü~tereken karar verecekleridir.
Montrö sözle~mesinin 18 inci maddesinde belirtilen tonaj~ n ~~ /5 birimden fazlas~ n~ n geçmesine Türkiye müsaade etmeyece~ini taahüt edecektir.
Karadeniz sahildar~~ olmayan devletlerin insanc~l yard~m için Karadeniz'e gönderecekleri Sava~~gemilerinin geçmesine Türkiye müsaade etmeyecektir.
Akvam Cemiyeti Konseyi'nin bir karar~~ gere~ince muharip devletler sava~~gemilerinin geçmesine, bu karara Sovyet Rusya i~tirak etti ise,
müsaade edilecektir.
Sovyet Rusya ve Türkiye aras~nda önceden anla~madan, iki taraf
Montrö sözle~mesinde de~i~iklik için her hangi bir müzâkereye kat~ lmayacaklard~ r.
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Stalin'in tatl~~ m~~ tatl~~ bu talepleri ileri sürmesi üzerine Saraço~lu,
Üçlü Antla~ma metninin üç devlet aras~ nda karara ba~land~~~n~, bu metnin Stalin'in istedi~i ~ekilde tadil edilmesine muvaffakat etmenin ne kendi,
ne de yaln~z Türkiye hükümeti elinde olmad~~~n~ , bilhassa müttefiklerimizin Romanya ve Yunanistan'a vermi~~olduklar~~ garantileri tesirsiz b~rakmay~~ amaçlayan de~i~ikli~e hakl~~ olarak itiraz etmelerinin tabii olaca~~n~~
izah etmi~~ve meseleyi hükümetine bildirece~ini söylemi~tir. Yap~lacak
Sovyet-Türk ikili antla~mas~ na Stalin'in konulmas~ n~~ istedi~i Alman rezeryine gelince, bunun antla~may~, istenilen ~eyin tamamen tersine, manas~z
ve hedefsiz b~ rakaca~~n~~ anlatarak red etmi~tir.
Saraço~lu'nun, Montrö sözle~mesi hükümlerinde de~i~ iklik yap~lmas~na ili~ kin teklifleri de, evvelki celsede Molotov'a söyledi~i üzere, kesin bir
dille reddetmesi, Sovyet taraf~n~ n ise bunda ~srar~~ üzerine müzakere, havas~~ k~z~~maya ba~lam~~t~. Sovyetler, iki memleket aras~ nda var~lacak antla~mada yer almas~~ tabii olan bu talebi Saraço~lu'nun görü~meyi red etmesi
nedenini anlamad~ klar~n~~ belirterek ~srar etmeye devam etmi~ler, Saraço~lu da uluslararas~~ çok tarafl~~ bir anla~may~~ Sovyet Rusya ile kar~~l~kl~~ anla~arak de~i~tirme~e Türkiye Hükümeti'nin muvafakat etmesinin imkans~z
oldu~unu, de~i~ikliklerin sözle~ me metnindeki hükümler ve ko~ullar gere~ince yap~lmas~~ icab etti~ini ifade etmi~tir. Sovyet taraf~ n~n ~srar ve s~ k~~t~ rmas~~ üzerine de Saraço~lu kesin biçimde, "e~er Stalin yolda§ Montrö
Sözle~mesi hükümlerinin de~i~tirilmesi hususundaki talebinde ~srar etmek
karar~ nda ise benim derhal Türkiye'ye geri dönmem için gerekli kolayl~ klar~n yap~lmas~n~~ rica ederim" demi~tir.
Durum bu merkezde iken Stalin Molotov'un de~i~iklik projesini alarak okumu~~ve gayet yumu~ak ve tatl~~ bir eda ile "Can~ m bu proje çok
kaba yaz~ lm~~" diye ka~~d~~ bir kenara koymu~tur. Böylece o günkü toplant~~ belirsiz bir yumu~ama havas~~ içinde sona ermi~tir.
Büyükelçili~e döndü~ümüzde, Saraço~lu'nun hükümete raporu haz~ rlan~ rken, durum tekrar gözden geçirildi. K~zg~n, yorgun, h~rç~n olmas~~
laz~ m gelen mücahidin "Benden söylemesi, Sizden yazmas~" diye bizlere
ne kadar samimi iç döktü~ünü, Kremlin'deki görü~ meler esnas~ nda muhataplar~~ taraf~ ndan sarfedilen kelimeleri hemen hemen teker teker hat~ rlayarak k~ymetlendirdi ~ini, zaman~ n a~~r ko~ullar~ na ra~men nas~l bir ho~~
me~replik içinde bizimle çal~~t~~~ n~~ hat~ rlarken bugün hala içim s~zlar.
Sovyet dostlar~ m~ z~ n ileri sürdükleri tekliflerin Türkiye'yi düpedüz k~s~ rla~t~ rmaktan ve onu siyasi hacir alt~ na almaktan ba~ka bir manas~~ olma-
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d~~~~ a~ikar idi. Bu teklifler gayet ustaca, birbiriyle irtibatl~~ düzenlenmi~~ve
Türkiye'yi Sovyetler'in izlemekte olduklar~~ ve gelecekte izleme~i tercih
edecekleri siyasete hiç de~ilse paralel, fakat asl~nda onu tabi duruma sokacak nitelikte idi. ~ ngiliz ve Frans~zlar Yunanistan'a ve Romanya'ya verdikleri garantiler dolay~siyle sava~a sürüklendikleri takdirde, Türkiye'nin ~ ngiltere ve Fransa ile i~birli~i taahhüdü yerine konsültasyon, isti~are yer
alacak. Tabii bu isti~are yap~l~ rken Sovyet müttefikimizin karar~~ hakim
olacakt~. Böylece mesela Romanya sald~r~ya u~rad~~~~ve ~ ngiltere ile Fransa sald~ r~c~ ya kar~~~sava~a sürüklendi~i ve Romanya'ya yard~ m etmek istedikleri takdirde, önce bizimle isti~areye ba~layacaklar. Bu isti~are devamede dursun, Türkiye ~ngiliz-Frans~z-Romen yard~ mla~mas~nda bir taahüdü
bulunmad~~~~ve ona taraf olmad~~~~için Montrö Sözle~mesi'nin 19. uncu
maddesinin öngördü~ü durum ortaya ç~ km~~~olacak ve ~ ngiliz ve Frans~zlar Bo~azlar'dan Romanya'ya yard~ m gönderemiyeceklerdi. Beklenenin
tersine, konsültasyon neticesinde Türkiye i~birli~ine karar verecek olursa,
bu sefer de Sovyetlerin Montrö hükümlerinin tadiline ili~kin projesi gere~ince Türkiye, Karadeniz sahildar~~ olmayan devletlerin sava~~gemilerinin
Karadeniz'e geçmesine izin vermeyecek. Böylece perçinli olarak ~ ngiliz ve
Frans~zlar Romanya'n~ n yard~ m~na gidemeyecek.
Üçlü ~ttirak tasar~s~ na ekli iki numaral~~ protokole Sovyetler'in eklemek
istedikleri cümle, görünürde normal gibi geliyor: Üçlü andla~man~ n iki
numaral~~ protokolünde "Türkiye'nin bu anla~ma ile üstlendi~i taahütlerin,
bu memleketi Sovyet Rusya ile silahl~~ bir ihtilafa sürükleyecek her hangi
bir harekete zorlayamayaca~~~yolundaki Sovyet rezervi aç~ k ve esas oldu~una göre, Sovyetler'in, "bahusus ki, bu taahütler, ~ngiltere ve Fransa
Sovyetler'le sava~a girdikleri takdirde Türkiye'ye bu memleketlere yard~ma
zorlayamaz. Böyle bir durumda sava~~süresince Türk-~ngiliz-Frans~z anla~mas~~ hareketsiz kal~ r, tatbik edilemez" hükümünün eklenmesini istemeleri
Türkiye'nin bitarafl~~~ n~~ sa~lamak ve andla~man~n i~lemez hale geldi~ini
kendilerine göre katmerli biçimde perçinlemek için eski edebiyatç~ larm
"hüsnü tekrar" yani güzel faydal~~ tekrar anlam~ na gelen deyimiyle, Sovyet
vesvesesinin siyasi bir mahsulü idi.
Biraz yukar~da belirtti~im Montrö Sözle~mesi'nin tadiline ili~kin tekliflerine gelince: Molotov'un projesinin yaz~l~§ ~ekli ne olursa olsun, amaç
Montrö sözle~mesi hükümlerinin tadili konusundaki usul, merasim ve
~artlar~~ koyan 29 uncu maddeyi, bir elin tersile, bir tarafa atarak, uluslararas~~ çok tarafl~~ bir andla~may~~ sabote etmek ve Karadeniz'de k~y~s~~ olmayan devletlerin sava~~gemilerine geçi~i yasaklayan, Sovyetler'in a~~ r basa-
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caklar~, Sovyet vesayeti alt~ nda ikili bir Türk-Sovyet Bo~azlar rejimi kurmaktan ba~ka bir ~ey de~ildi.
Saraço~lu müzâkereler esnas~ nda Bo~azlar Sözle~mesi'nin tadili teklifini reddetmi~ti. Bundan ba~ka andla~maya konulmas~ n~~ istedikleri Alman
rezervini de geri çevirmi~ti. 3 üncü maddeki i~birli~i taahüdünün
konsültasyona dönü~türülmesi talebini ve iki numaral~~ protokole Sovyetler'in eklenmesini istedikleri cümleyi ise, hükümetinin takdirine b~ rakaca~~n~~ bildirmi~ti.
Türk Hükümet'i Sovyetler'in 3 üncü madde taahüdünün konsültasyona çevrilmesini ve 2 no.lu protokolde Sovyetler'in istedi~i f~ kran~ n eklenmesi teklifi üzerinde durmu~tur. Bir ~ ngiliz-Frans~ z-Sovyet silâhl~~ ihtilaf~ nda esasen mevcut rezerv gere~ince Türkiye bitaraf kalaca~~ na ve Üçlü ~ ttifâk zaten i~lemez olaca~~na göre Sovyetler'in konulmas~ n~~ istedikleri
cümlenin kabulü fazla bir de~i~iklik say~ lmazd~ . Parafe edilmi~~Üçlü ~ ttiralc Andla~mas~ 'n~ n 3 üncü maddesindeki yard~ m taahüdünün konsültasyona çevrilmesi de incelenme~e de~er görülmü~tü. Bir kere konsültasyona
giri~ecek Türkiye, isterse yard~ m karar~ na varabilirdi. Bundan ba~ka, Sovyet Rusya ile akdi beklenen yard~mla~ma andla~mas~ nda, Balkan bölgesinde sald~ n halinde iki taraf~ n isti~are edecekleri hükmü yer al~ nca, Üçlü ~ttifâk'~ n 3 üncü maddesinde ve Türk-Sovyet anla~mas~ nda yer alacak isti~are dolay~siyle Balkanlar'da güvenli~in kurulmas~ n~~ amaçlayan bir zincir
halkas~~ teessüs etmi~~olabilirdi. Bu suretle Sovyet dostlar~ m~za iyi niyetimizin ve onlara güvenimizin bir delilini daha vermi~~olurduk. O nedenle
hükümet 28 Eylül'de Ankara'da parafe edilmi~~olan Üçlü ~ ttifâk'~ n 3 üncü
maddesinin ve iki numaral~~ protokolün Sovyet taleplerine uygun olarak
de~i~tirilmesini ~ ngiltere ve Fransa hükümetlerine teklif etti.
Bu konuda iki Bat~ l~~ müttefikimizle Ankara'da cereyan eden müzakereler kolay olmam~~t~ r. ~ ngiliz Hükümeti nisbeten anlay~~~gösterdi~i halde,
ba~lang~ çta Fransa Hükümeti tepki göstermi~tir. Bu müzakereler devam
eder ve a~amalar~~ bize bildirilirken Saraço~lu'nu s~ k s~ k ziyarete gelen
Frans~ z Maslahatgüzan eski dostum Payar ve Bo~aziçi'nden kom~um, ~stanbul efendisi Kont S. Ostrorog'un durumumuzu ve ümitlerimizi benimseyerek, gösterdikleri anlay~~~ , hele Ankara'da hükümetine Türk görü~ünü
benimsetmek için içtenlikle çal~~an Büyükelçi Massigli'yi an~ msamamak
olanaks~zd~ r.
Ankara-Paris-Londra aras~ nda cereyan eden müzâkereler neticesinde,
Üçlü ~ ttifâk metninin Sovyetler'in istedi~i ~ekilde de~i~ tirilmesini müttefik-
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lerimizin kabul ettikleri Saraço~lu'na bildirilmi~ti. Türk Hükümeti'nin bu
karar~~ Sovyet dostlu~una ve onunla dürüst ve samimi bir poltika izlenmesine ne kadar k~ymet atfetti~inin en güzel bir delilidir. Ku~kusuz bu de~i~iklik, yap~ lacak Türk-Sovyet ikili Andla~mas~~ ile irtibatl~~ idi.
Ankara'dan bu yolda al~ nan talimat üzerine Saraço~lu ile Molotov 14
Ekim'de bulu~tular. Saraço~lu Molotoy'a sözkonusu Sovyet de~i~iklik taleplerini hükümetinin kabul etti~ini bildirdi. Molotov hemen Alman rezervi konusunu ele ald~~ ve ~srar etti. ~~in tuhaf~ , bu kayd~~ koydurmay~~ Almanlar'a vadetmi~~olduklar~ n~~ aç~ klamaktan geri durmad~. Saraço~lu gene
güzel bir dille reddetti. Olacak ~ey de~ildi. ~~~Alman rezerviyle de kalm~yordu. Çünkü Almanya'n~ n müttefiki olan ~ talya, bize sald~ racak olursa,
Sovyet Rusya Alman rezervi dolay~siyle yine seyirci kalmak istiyordu. Bir
sald~ r~ya kar~~~öngörülmü~~olan Türk-Sovyet yard~ mla~mas~ n~ n ne manas~~
kal~yordu? Saraço~lu'nun direnmesi üzerine Molotov, anla~maya Alman
rezervi konulmas~~ Sovyet Hükümeti'nin bir karar~~ oldu~una göre, durumu
hükümete arzetmek gerekti~ini söyleyerek, bu meseleyi gelecek celseye b~rakt~ . Ve hemen yeniden Bo~azlar meselesine geçti. Saraço~lu'nun Mare~al Voro~ilov'la konu~urken güya, Bo~azlar rejiminin Sovyetler'in menfaatine uygun olarak Sovyetler'le birlikte de~i~tirilmesine taraftar oldu~u yolunda sarfetti~i bir ifadesine at~ f yapt~. Saraço~lu, böyle bir ~ey söylemedi~ini ve söyleyemeyece~ini, Voro~ilov'a k~sa bir nezaket ziyareti yapt~~~ n~~
odada hiç bir ~ekilde siyasi konulara temas etmemi~~oldu~unu kesinlikle
ve hemen belirtti. Molotov gene israr edip Saraço~lu'na, resmi bir antla~ma yerine, Türkiye'nin Montrö Sözle~mesi'nin kendisine verdi~i yetkiler
ve haklar~~ Sovyet güvenlik menfaatlerine uygun olarak kullan~~~ ~eklini saptayacak bir beyannameye konulmas~ n~~ istedi. Saraço~lu yeniden, her ne
~ekilde olursa olsun, ikili olarak, gayri hukuki yoldan, Montrö sözle~mesinin de~i~tirilmesi ve zedelenmesini kabul edemeyece~ini söyledi. Bu celse
de böylece sona erdi.
16 Ekim'de yeniden toplan~ ld~. Molotov'un yan~ nda yaln~z Potemkin
var idi. Molotov, Saraço~lu'na Stalin'in "çok kaba" diye kenara koydu~u
proje yerine haz~ rlanm~~~bir ba~ka proje sunarak, Hükümeti'nin gerek Bo~azlar rejiminin tadili, gerek Alman rezervinin konmas~~ hususunda israr
etti~ini aç~ klad~. Stalin'in "çok kaba" buldu~unu söyledi~i projesi yerine
haz~ rlanan yeni "zarif" proje a~dan bir Frans~zca ile yaz~ l~~ olup ortaya hiç
bir yenilik getirmiyordu. Projeye göre:
"Türkiye Sovyet Rusya'n~n Bo~azlar bölgesi ve Karadeniz'de ortak
menfaatlerinin en etkin ~ekilde korunmas~~ gere~ine ili~kin olarak Montrö
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Sözle~mesinin, özellikle onun 20 ve 21 inci maddelerinin, i~bu maddelerde
öngörülen ~artlar alt~ nda, Karadeniz'e geçecek Karadeniz'de k~y~lar~~ olmayan devletlerin sava~~ve yard~ mc~~ gemilerinin,ayr~ca bu devletlerin askeri
nakliyat~ n~n kabul edilmemesini sa~layacak biçimde uygulanmas~~ konusunda iki hükümet, dan~~~kl~~ olarak, harekete karar vermi~ler ve bu çerçevede iki hükümet, Avrupa'daki sava~~nedeniyle, i~bu antla~man~ n Bo~azlar'a hemen uygulanmas~ n~~ uygun bulmu~lard~ r."
Daha önceki Sovyet taleplerinin ~ekil de~i~tirerek, tekrardan ibaret
olan bu teklifi de Saraço~lu ayn~~ kesinlikle reddetmi~tir. Ancak bu sefer
Molotov "Voro~ilov'a vadetti~iniz halde ~imdi neden vazgeçiyorsunuz" yolunda bir tarizde bulunmu~tur. Saraço~lu yeniden bu i~te Molotov'un bir
yanl~~~~ oldu~unu, özel bir nezaket ziyareti esnas~ nda, esasen Stalin'e bile
red etti~i bir talebi, kabul etti~i yolunda bir söz söylemi~~olmas~ n~ n mant~~a da uymad~~~n~~ aç~kça ve kesinlikle anlatmaya çal~~m~~~ise de, Mol°.
tov daha da ileri giderek, "Voro~ilov gibi büyük bir devlet adam~ na yap~lan ziyaret her zaman resmidir, orada söylenen sözler de resmidir" diye
kar~~l~ k vermi~tir. Saraço~lu'nun bize ak~am anlatt~~~na ve hükümete
gönderdi~imiz raporda belirtti~imiz üzere müzakere, tart~~ma ve hatta bir
nevi bo~u~may~~ and~ ran bir hava içinde cereyan ederek, ak~l ve mant~~a
s~~mayan ve Türk Devleti'nin haysiyetile ba~da~mayan taleplerin kabul
edilmemesi yüzünden Türk-Sovyet müzâkereleri sona ermi~, sonuçsuz kalm~~t~ r.
~ükrü Saraço~lu, Türkiye ve Sovyet Rusya aras~ nda, Türkler'in samimiyetle mevcut olmas~ n~~ istedikleri ve Sovyetler'in de mevcut oldu~una bizi inand~rmak istedikleri dostluk esas~~ üzerine kar~~la~abilecekleri bir tehlikeye kar~~~bir savunma ve i~birli~i binas~~ kurmaya samimiyetle azmetmi~,
memleketini seven, istiklal ve egemenli~in ufak bir s~ n~rlamaya ya da ayr~cal~~a tahammülü olmayan mefflumlar oldu~una kesinlikle inanm~~, muh'akemesi matematiksel bir biçimde i~leyen ve görevlendirildi~i görü~meleri
iki memleket aras~ nda e~it ~artlarla sonuçland~rmay~~ içtenlikle isteyen bir
adam idi. Saraço~lu ku~kusuz Moskova görü~ melerinde Türk-Sovyet ili~kilerini perçinlemek için çok samimi u~ra~m~~, son denli sab~rl~, temkinli,
memleketinin prestiji ve ba~~ms~zl~~~n~ n gereklerini tamamen müdrik
yüksek vas~fil bir devlet adam~~ ve Türk vatanseveri olarak hareket etmi~tir.
Memleketindeki siyasi mevkii ve ki~ili~ini korumak sevdas~na kap~lmam~~,
D~~i~leri Bakan~~ s~fat~yla yürüttü~ü görü~meleri mutlaka ba~ar~l~~ sonuç vermi~~ olarak göstermek için herhangi bir formül oyununa yer vermemi~tir.
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Siyasi tarihimizin Saraço~lu'nun bu tutumunu takdir ile kaydetmesi ve
memleketin onu hürmet ile anmas~~ gerekir.
Bizim heyet Moskova'ya vard~~~~zaman manzara ~öyle idi: Almanlar
~~ Eylül'den itibaren Polonya'y~~ "Y~ld~ r~ m Sava~~" ile i~gale ba~lam~~lard~.
Sovyetler ~~ o Eylül'de k~smi seferberlik ilan etmi~ , 17 Eylül gecesi Polonya
Büyükelçisi'ne bir nota vererek, Rusya'n~ n menfaatlerini korumak ve do~u
Polonya'da ya~ayan Ukranyal~~ az~ nl~klar~~ korumak için K~z~l Ordu'ya ertesi sabah Moskova saatiyle Polonya Sovyet s~n~r~n~~ geçmek emrini verdiklerini bildirmi~~ve Polonya'ya fiilen sald~rm~~t~~ (Polonya Büyükelçisi Notay~~
almak istememi~ ti). Sovyetler Polonya'n~ n le~ine konmu~lar, daha do~rusu
le~i Alman s~rtlan~n~ n a~z~ ndan kapm~~lard~.
Moskova'da yorumlar birbirini izliyordu. Ortal~ kta tam bir esrar havas~~ esiyordu. Temas etti~imiz sefaretlerin hiç birinin hiç bir ~eyden haberi
yoktu. Her zamanki gibi Moskova'da hakim olan gizlilik havas~~ ola~anüstü durum tedbirleri nedeniyle bir kat daha esrarengiz ve bo~ucu bir
atmosfer yaratm~~t~. Bunun içinde ya~ayan yabanc~lar bu normal olmayan
ko~ ullar içinde ömür sürmek ve Sovyet Radyosu'nun ve TAS Ajans~'n~ n
verdikleri haberlerle yetinmek zorunda idiler. Sovyet Radyosu denildi~i zaman akla ku~kusuz telsiz al~c~~ cihaz~~ gelir. Ancak, o zamanlar Moskova'da
radyo, merkezden baz~~ imtiyazl~~ ki~ilerin evlerine ve sefaretlere çekilmi~~
hatlara ba~l~~ "haut parleur" lerden ibaret idi. Neyse ki, yabanc~~ sefaretlerin kendi küçüktü, büyüklü radyolar~~ vard~.
Moskova'da kald~~~m~z 23 gün esnas~ nda ba~ta Ribbentrop ve sonra
oraya ça~r~lan Balt~ k Devletleri D~~i~leri Bakanlar~~ ile Sovyetler'in yapt~~~~
görü~meler yüzünden ve biraz da bizim asab~m~z~~ h~rpalamak gayesiyle,
günlerce müzakerelerin ask~da kald~~~~olmu~tur. Bu ho~~günlerde "ya sab~ r" çekerken Sovyet konukseverli~inin gere~i olarak, baleye, operaya, sirke, nehir üstünde vapurla gezinti davetlerine de kat~l~ rd~ k. Bundan ba~ka
Saraço~lu'nun sefarette, tunç heykel gibi, mütevekkil güler yüzlü kald~~~ n~~
arkada~ lar ile bitmez tükenmez satranç oyunu oynad~~~ n~~ da an~ msar~ m.
Büyükelçi Haydar Akday, Behçet Türkmen, Zeki Polar, Ba~konsolos Cemal epeyce ~ah mat olmu~lard~.
Biz Moskova'da iken 27 Eylül'de gelen Ribbentrop'la 29 Eylül'de bir
Dostluk ve S~ n~ r Andla~mas~~ imza edildi. Sovyetler Estonya, Letonya ve
Litvanya D~~i~leri Bakanlar~ n~~ s~ rasiyle Moskova'ya ça~~rarak, Estonya ile
28 Eylülde, Letonya ile 5 Ekimde, Litvanya ile de ~~ o Ekim'de imzalad~ klar~~ Andla~malarla, bu memleketlerde askeri üsler elde etmi~lerdi. Finlan-
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diya'dan da benzeri taleplerde bulunmu~lar, ancak 12 Ekim'de ba~layan
görü~meler sonuç vermemi~ti. 16 Ekim'de Polonya'n~n Almanlar ve Sovyetler taraf~ndan i~gali tamamlanm~~t~. Sovyetler 16 Eylül'de Japonya ile
imzalad~klar~~ s~n~ r anla~mas~yla, Japon-Mançu ve Sovyet-Mo~ol s~n~ r i~lerini istedikleri formüle ba~lam~~lard~.
Sovyetler ile Almanlar'~ n vard~ klar~~ sonuç, o an~ n ko~ullar~ na göre,
muhakkak ki, herbirinin ihtiraslar~ n~~ tatmine imkân verecek ufuklar açan
bir ba~ar~~ olmu~tu. Polonya, Almanya ile Rusya aras~nda taksim ve tasfiye
edilmi~ti. Rusya'ya Balt~ k memleketleri üzerindeki bütün emellerinin gerçekle~mesi olanaklar~~ aç~lm~~t~. Rusya, s~n~rlar~~ d~~~ ndan itibaren bir nevi
d~~~savunma s~ n~r~ n~~ sa~layacak ~ekilde toprak ilhak imkânlar~ n~~ elde etmi~~
ve Almanya'n~ n sava~~faaliyetini bu suretle kurulan s~ n~ r~ n d~~~ nda tutmu~tu. Almanya ise böylece tatmin etti~ini sand~~~~veya umdu~u Rusya'n~ n
bitarafl~~~, lehteki tutumu ve yard~m~~ sayesinde Avrupa'y~~ kana bulayacak
olan ba~ar~l~~ sald~ r~lar~ n~~ haz~ rlamak ve uygulamak olanaklar~ n~~ bulmu~~
oluyordu.
Demek oluyor ki, Balt~ k'tan Karadeniz'e kadar Do~u'da Sovyetler savunma sistemlerini anavatan s~ n~rlar~~ d~~~ na yerle~tirme~i, bir koruyucu ihtiyat çemberi kurmay~~ ba~arm~~lard~. Ancak bir tek gedik kalm~~~ idi.
O da Akdeniz'e götüren Yak~ n Do~u ve Karadeniz'in kilidi olan Bo~azlar
ve Türkiye idi. O'nu da yola getirmek gerekiyordu. ~~te Saraço~lu'nun
Moskova'da kar~~la~t~~~~Sovyet istekleri ve ko~ullar~ n~ n anlam~~ ve amac~~ bu
gerçekte yatmaktad~r. Bo~azlar Rusya'n~ n eski ve marazi bir sabit fikri idi.
Cumhuriyetin onuncu y~ldönümü ~enlikleri vesilesiyle memleketimize gelen dost Sovyet Rusya heyetinin ba~~ ndaki Mare~al Voro~ilov'un gezisinin
tertibi görevini Hükümet bana vermi~ti. O zaman ben Moskova büyükelçili~i müste~arl~~~ ndan yeni dönmü~~idim. Programda Ankara, ~stanbul,
Bursa, ~zmir, Kayseri vard~. ~zmir'den sonra Mare~al Gelibolu Sava~~alanlar~n~~ da ziyaret etti. Yan~ndaki askerler ve bizim mihmandar Generallerden bilgi ald~. Onlara Çanakkale'deki çarp~~malar konusunda kendi
görü~lerini aç~klarken, ~u cümlesini hep an~ msar~m: "Rusya'n~ n savunmas~~
buradan ba~lar". Rahmetli Moskova Büyükelçisi Hüseyin Rag~ p (Baydur)
ile bu sözün üzerinde uzun durmu~tuk. Moskova'da Saraco~lu'nun Voro~ilov'la konu~mas~~ ile ilgili olarak, Molotov'un ona atfetti~i sözler vesilesiyle bu hat~ra zihnimde canlanm~~t~.
Moskova'dan ayr~lmak üzere çantalar~~ toplarken zihnimde ~u kanaatlar belirdi: Ruslar kumazca, Almanlar'~ n hiç beklemedikleri bir anda Po-
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lonya'n~ n üzerine atlamakla bir olupbitti yapm~~lard~. Rusya bunu yaparken, en az~ ndan da olsa, bir rizikoyu göze alm~~ , ancak Almanlar'~ n reaksiyonunun o anda fiili olmayaca~~n~~ iyi hesaplam~~lard~. Almanya bu oldubittiyi, o zamanki ko~ ullar içinde, kerhen de olsa, bile bile, s~ rf Avrupa'daki sava~~~gere~i gibi yapabilmek için kabul etme ve onu 29 Eylül s~n~ r anla~mas~yla bir formüle ba~lamak zorunda kalm~~d~ . Almanya rahatça Avrupa'ya, Sovyetler de istedikleri küçük memleketlere çullanabileceklerdi. Art~ k, Dünya Sava~~~ ba~lam~~~idi. Rusya sava~~ n d~~~ nda idi. istedi~i
kadar kalabilece~ini hesapl~yordu. Avrupa Sava~~~ister Almanya'n~ n, ister
~ ngiliz-Frans~zlar'~ n lehine neticelensin, galipler o kadar peri~an olacaklar
idi ki, sava~~sonras~~ galip veya ma~lup zümrenin, sava~~d~~~~kalm~~, k~l~c~ n~~
bilemi~~Sovyet Rusya kar~~s~ nda k~ymet ve manas~~ kalmam~~~olacak idi.
Herhalde sava~~sonras~~ devresine gelinceye kadar Rusya kendi aleminde,
Almanya da kendi bölgesinde istediklerini yak~ p, y~ k~ p at ko~turabileceklerdi.
Demek oluyor ki, ba~layan sava~~ne kadar feci ise, bir gün sava~~filan
bittikten sonra ortaya ç~ kacak "Sava~~sonras~" daha da tehlikeli olacak idi.
Saraço~lu ve maiyetindeki heyet 17 Ekim ak~am~~ saat 18.! o'da Moskova'dan ayr~ ld~. ~stasyonda son dakikada Molotov ve Voro~ilof un u~urlamaya geldiklerini gördük. U~urlama esnas~ nda gösterilmeye gayret edilen
samimiyet, 23 günlük bo~u~man~ n do~urdu~u menfi sonuç ile hiç de
mütenasip de~ildi. Mar~lar çal~ n~ rken trenimiz Sivastopol'a hareket etti.
Saraço~lu hakl~~ olarak, kulaklar~ n çok al~~ m~~~oldu~u ve zihinlerde yer etmi~~olan Türk-Sovyet dostlu~undan beklenen semerenin al~namam~~~olmas~~ gibi bir ba~ar~s~zl~~~ n kendisi üzerinde kalabilece~i endi~ine dü~mü~~
olabilirdi. Her halde, sonucun böyle bir siyaset adam~n~n zihnini kurcalamas~~ tabii idi. Bu ruh haletini aç~ klayan bir tek kelime söylememekle beraber, üzüntüsü bizim gibi yak~ nlar~~ için belli idi.
Sivastopol'a vard~~~ m~zda bizi bir otele götürdüler. Ö~leye do~ru kalkacak olan vapurun hareketine kadar istirahat için birer oda verdiler. Bu
esnada Saraço~lu'nun odas~ na gittim. Pencereden bak~yordu. Dalg~ n ve
durgun idi. Kendisine dedim ki: "Ne kadar üzülseniz hakl~s~ n~z. Ancak
üzülmeyin, tersine memnun olun. Türk-Sovyet dostlu~una hizmet ettiniz.
Türk-Sovyet dostlu~unu çok civanmertçe savundunuz ve onlara Türk
dostlu~unu fiilen isbat ettiniz. E~er bu dostluk bizim için oldu~u gibi Sovyetler için de bir gerçek ise, bundan sonra semere vermelidir. Samimi
söylüyorum, Sovyetler ilk defa bu aç~ k lisan~~ duydular. Yok e~er onlar~n
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zihniyeti, maalesef Moskova'da belirdi~i gibi, bizimkinden ba~ ka ise, o zaman bizi oyalayan zehab~ n art~ k bir seraptan ibaret oldu~u meydana ç~ kacakt~ r. Bu da büyük bir hizmettir." Yüzüme bakt~ , kendisine has eda ile
ba~~n~~ sall~ yarak, gülümsemekle iktifa etti. Ayn~~ gün Sovyetler'in tahsis ettikleri Moskova sava~~gemisiyle ~stanbul'a hareket edildi.
Moskova'da hareket günü 18 Ekim'de Sovyetler'in yay~ mlad~~~~resmi
bildiri ~öyle idi:
"Mukâbil bir ziyaret için Sovyetler Birli~i'ne gelmi~~olan Türkiye D~~i~leri Bakan~~ Bay Saraço~lu'nun Moskova'da ikâmeti Sovyetler Birli~i ile
Türkiye Cumhuriyeti münasebetleri üzerinde Türk Hükümeti ile Sovyetler
Birli~i Hükümeti temsilcileri aras~ nda geni~~görü~~al~~veri~ine vesile te~kil
etmi~ tir. Samimi bir hava içinde geçen bu görü ~~al~~veri~i, Sovyetler Birli~i
ile Türkiye aras~ ndaki dostluk münasebetinin de~i~mez niteli~i olan iki
hükümetin bar~~~~sürdürmekteki ortak arzular~ n~~ bir kere daha teyid etmi~tir. ~ ki hükümet, Sovyetler Birli~i ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendiren meseleleri birlikte incelemek için ileride temaslar~ n sürdürülmesinin
arzuya ~ayan oldu~unu da tesbit etmi~lerdir".
Sovyet gazeteleri de bu resmi bildiriyi yorumlarken, müzakereler iki
hükümeti tatmin edici sonuçlar vermemi~~olmakla beraber, Saraço~lu'nun
Moskova'dan hareketinin, müzakerelerin kesilmesi ve Türk-Sovyet dostlu~unun bozulmas~~ anlam~ na gelmeyece~ini özellikle belirten yaz~ lar yazm~~lard~. Türk-Sovyet dostlu~unun payidar olmas~ , bizim her ~eye ra~men içten özlemimiz oldu~una göre, böylece biten müzâkerelerden sonra, iki
memleket aras~ ndaki dostluk münasebetlerinin bozuldu~u ~eklinde de~erlendirilmemesi laz~ m geldi~i yolundaki Sovyet yorumlar~ na biz de can~~
gönülden "âmin" dedik.
Moskova görü~melerinin akamete u~ramas~~ üzerine Saraço~lu'nun
Moskova'dan hareket günü olan 17 Ekim günü Ba~vekil Refik Saydam'~ n
Halk Partisi Büyük Millet Meclisi Grubun'da yapt~~~~ aç~ klama durumu
kamuoyuna aç~ kça anlatm~~~olmakla burada aktar~ lma~a de~er:
"D~~i~leri Bakan~ m~ z Moskova'ya giderken, Sovyetler'le aram~zda ne
yolda bir Andla~ma yap~ labilece~i iki hükümet aras~ nda görü~ülmü~tü.
Moskova'da bu esaslar çerçevesinde cereyan eden müzakerelerin bir anla~maya varmas~~ mümkün olmam~~t~ r. Bunun sebebi Sovyet Hükümeti'nin
D~~i~leri Bakan~ m~ z'a büsbütün yeni teklifler yap~ lm~~~olmas~ d~ r. Bu yeni
tekliflerin, Türkiye ile ~ngiltere ve Fransa aras~ nda, Sovyetler'in bilgisi için-

CEVAT AÇIKALIN

1022

de, kararla~t~r~lm~~~ esaslarla ba~da~t~nlmas~~ mümkün olmad~~~~gibi,
güvenli~imiz bak~m~ ndan bize verilen garantilerin bizden istenen taahütleri
de kar~~lamad~~~, ayr~ca Bo~azlar üzerinde Türkiye'nin uluslararas~~ genel
taahütlennden ba~ka hükümlerden kaç~nmay~~ temel sayan siyasetiyle, Sovyet taleplerinin ba~da~amad~~~ ndan Türk-Sovyet müzâkerelerinin bu defa
Moskova'da sonuçland~r~lmas~~ mümkün olmam~~t~r. Bununla beraber Sovyetler'le olan münasebetimizin eskisi gibi dostluk esaslar~na dayanmas~~
sü rd ürülecektir. "
* *

IV . Üçlü ~ttifâk'in Ankara'da imzalanmas~~ (19 Ekim 1939); Buna Sovyetler
Birli~inin Tepkisi
Ekim'de ö~leye do~ru Istanbul'a vard~~~m~ zda Türk-Ingiliz-Frans~z
Üçlü ittifâk Andla~mas~'n~n imzalanm~~~oldu~unu ö~rendik.
20

Ayn~~ gün trenle Ankara'ya hareket edildi. Ak~am vagon-restoranda
Saraço~lu'nun etraf~nda oldukça kalabal~ k vard~. Kimi mütecessis, kimi
sohbet kabilinden ve hepsi merak içinde haber almak istiyordu. Saraço~lu,
arkada~lar~ ndan Hamit ~evket ~nce ve iki milletvekili ile bir masaya oturdu. Ben ba~ka bir yan masada oturuyordum. Bir aral~k ismimin geçti~ini
duydum. Saraço~lu'nun yüzüne bakt~m. Biraz kulaklanm~n a~~r duymas~~
nedeniyle duyabilmem için sesini yükselten Saraço~lu'nun, benim kendisine Sivastopol'da söylediklerimi nakletti~ini ve kendi kanaatlerini de benim
dü~üncelerime dayand~rd~~~n~~ bildirmekle bana aç~kça bir cemile ve iltifâtta bulundu~unu gördüm. Saraço~lu gibi kendine güveni olan ve mesafeleri daima muhafaza etmeyi bilen bir ki~inin iltifât~~ beni gerçekten duyguland~rm~~t~.
21 Ekim sabah~~ Ankara'ya varan Saraço~lu hükümete, Parti Grubu'na ve Cumhurba~ kan~'na geni~~izâhat verdi. Ayn~~ gün Anadolu Ajans~'n~ n Moskova'dan aktard~~~~ ~zvestiya gazetesinin bir makalesi, Saraço~lu'nun Moskova'dan ayr~l~ rken yay~ mlanan bildiri ve gazete haberlerinin
~l~ml~~ ve yat~~t~nc~~ lisan~n~n tersine, h~rç~ n, hatta sald~ rgan bir ifade ile
"Üçlü Ittifak Andla~mas~'n~n Türkiye'yi sava~~yoluna sürükledi~ini, ~ngiliz
ve Frans~zlar'~ n Türk-Sovyet dostlu~unu istismar ederek, Sovyetler'i Almanlar'la sava~a sürükleme~e u~ra~t~klar~n~, Sovyet Rusya'n~ n bunu önledi~ini, Türkiye'nin kendi üstüne büyük sorumluluklar ald~~~n~, her halde
yak~nda izledi~i siyasete kar~~~tepkilerin ortaya ç~kaca~~" yolunda sanki
ate~~püskürüyordu.
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25 Ekim günü Sovyet büyükelçisi Terentiyef Saraço~lu ile görü~mek
istedi ve geldi. Sovyet Hükümeti'nin ö~renmek istedi~i ~unlard~:
Ne için kendisinin Moskova'dan dönü~ü beklenmeden Türkiye,
Üçlü lttirale~~ imza etti?
Yeni bir durum mu ortaya ç~kt~?
imzalanan metin Moskova'ya gösterilen metin midir? De~i~iklik yap~lm~~~m~d~ r?
Türk Hükümeti Sovyet Hükümeti ile müzakereleri kesilmi~~mi say~ yor? Sovyet Hükümeti'nin karar~ na göre, müzakereler devam etmi~~olsa
idi bir sonuca ba~lan~r idi.
Bir Sovyet-Türk anla~mas~na var~ lacak olursa, Üçlü ittifak bu
Türk-Sovyet anla~mas~na uyacak ~ekilde de~i~tirilebilir mi?
O Sovyet Rusya Romanya ile sava~a tutu~acak olursa, Türkiye
Montrö sözle~mesini nas~l uygulayacakt~r?
g) Moskova'da Molotov'un ileri sürdü~ü, ancak kendisinin kabul etmedi~i teklifleri Türkiye Hükümeti müzakere etti mi?
Büyükelçi mülakat esnas~ nda Sovyet Hükümeti'nin Üçlü ittifak Andla~mas~'n~~ tasvip etmedi~ini de belirtti.
Nakarat ayn~~ idi. Saraço~lu'nun verdi~i cevapta, "Türkiye'nin Sovyet
Rusya'n~n dostlu~unu sürdürmek karar~nda oldu~unu, Moskova görü~melerini kesilmi~~saymad~~~n~ , Moskova Hükümeti isterse hemen yeniden
görü~melere ba~lanabilece~ini, Üçlü Andla~ma'da de~i~iklik yap~lmas~n~n
sözkonusu olamayaca~~n~~ ve Türkiye'nin Montrö mukavelesi hükümlerine
s~k~~ s~k~ya ba~l~~ oldu~unu, Sovyet Rusya Romanya ile sava~a tutu~acak
olursa Türkiye'nin Montrö mukavelesini nas~ l uygulayaca~~~meselesine gelince, böyle farazi ~eylerin müzâkeresine mahal olmad~~~n~~ ve tart~~mak istemedi~ini" ifade etti.
T.B.M. Meclisi'nin 1 Kas~m günü aç~l~~~~münasebetiyle Cumhurba~kan~~ Inönü'nün, o zamanki deyimiyle Milli ~efin demeci haz~rlan~rken,
31 Ekim ak~am~~ Moskova radyosu Molotov'un Sovyet ~uras~~ önünde yapt~~~~bir aç~klamay~~ verdi. Bunda bize ihtar ve tehdit bile var idi. önemli
parçalar~n~~ burada tekrarlamaya de~er:
1. Türkiye ile yap~ lan müzakerelerin mahiyeti hakk~ nda yabanc~~
memleketlerde uydurulan masallar aras~ nda Sovyetler'in Kars ve Arda-
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han'~n geri verilmesini istediklerine dair uydurma haberler varm~~, bu yalan imi~.
Sözkonusu olan Karadeniz ve Bo~azlar'a münhas~r bir kar~~l~kl~~
yard~ m pakt~n~n imzas~~ imi~. Sovyetler Birli~i bu yolda akdedilecek bir
pakt~ n kendisini hiç bir zaman Almanya ile silahl~~ bir ihtilafa sevkedecek
hareketlere yol açmamas~n~~ istiyormu~.
Sava~~tehlikesi halinde Karadeniz Devletleri d~~~ndaki devletlere ait
sava~~gemilerinin Bo~aziçi yolu ile Karadeniz'e geçmelerine Türkiye'nin
müsaade etmiyece~i yolunda Sovyet Rusya'n~ n bir güvenceye sahip olmas~~
gerekirmi~.
Türkiye Sovyet Rusya'n~ n bu iki talebini reddetmi~~ve bu nedenle
pakt~ n imzas~~ mümkün olmam~~.
Müzakereler bir Pakt âkdi sonucunu vermemi~~bulunmakla beraber, Sovyetler'i ilgilendiren bir çok siyasl meselelere temas etme imkan~ n~~
vermi~.
Sovyetler Birli~i için bugünkü uluslararas~~ siyasi durumda Sovyetler'le münasebetleri ciddi önem ta~~ yan devletlerin gerçek çehresini ve siyasetini bilmek lüzumlu bir~ey imi~.
Gerek Moskova görü~ melerinden, gerek Türkiye Hükümeti'nin siyaset alan~ndaki son davran~~lar~ ndan sonra Türkiye'nin siyaseti Sovyetler
Birli~i için daha çok aç~kl~~a kavu~mu~.
Türkiye Hükümeti kendi mukadderat~n~~sava~a kat~lan Bat~~ Avrupa
Devletleri grubuna baglamay~~ tercih etmi~.
Türk hükümeti Almanya'ya kar~~~iki aydan beri sava~~halinde bulunan ~ngiltere ve Fransa ile kar~~l~kl~~ bir Yard~mla~ma Pakt~~ imzalam~~.
o. Bunu yapmakla Türkiye tam ihtiyatl~~ tarafs~zl~k siyasetini reddederek, gelmekte olan Avrupa sava~~mihrak~na girmi~tir.
1. Kendi sava~~alanlar~na mümkün oldu~u kadar fazla tarafs~z memleket çekmek arzusunda bulunan ~ngiltere ve Fransa bundan memnunmu~.
I 2. Türkiye acaba bu hareketine bir gün esef etmiyecek midir?

13. Sovyetler Birli~i, kom~usunun d~~~siyasetindeki yeni geli~meleri
gözönünde tutarak olaylar~n gidi~ini dikkatle izlemek görevindedir.
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E~er Türkiye Hükümeti ~ imdi ellerini böylesine ba~layarak, sava~an devletler zümrelerinden bir taraf~ n maruz bulunabilece~i tehlikelerin
a~~rl~~~ n~~ kendi üzerine almaya raz~~ olmu~~ise, pek aç~ kt~ r ki, üstlendi~i
sorumlulu~a her halde müdriktir.
Ancak bu tutum Sovyetler Birli ~i taraf~ ndan izlenen d~~~siyaset yoluna uygun de~ildir; o yol ki Sovyetler Birli~i d~~~siyasetinde pek çok
menfaatler sa~lam~~ t~ r.
Sovyetler, ellerini gelecekte de serbest bulundurmak ve tarafs~zl~ k
siyasetini sürdürmekle, sava~~~körüklemekten uzak durdu~undan ba~ka,
bar~~~~ sa~lamak için mevcut temayüle katk~ da bulunmay~~ da tercih etmekte imi~.
Sovyetler Birli~ i bu siyaseti, Karadeniz havzas~ nda da hem Sovyetler Birli~i'nin hem de onunla dost olan memleketlerin menfaatlerinin gerektirdi~i ~ekilde tamamen gerçekle~ tirmek yolunda azimle izleyecekmi~.
Molotov'un ate~~püsküren bu demecine ra~men "Milli Ser Cumhurba~kan~~ ~ smet Inönü'nün T.B.M.Meclisi'nin aç~ l~~~~ vesilesiyle I Kas~ m
günü yapt~~~~konu~ma itidal, so~uk kanl~ l~ k, basiret ve yanl~~~yola sapm~~~
Sovyetler'e dostluk kap~s~ n~~ aç~ k tutan inatç~~ denebilecek bir iyi niyetin
parlak bir örne~i olup o zamanki Türk siyasetinin esas çizgilerini ve
amaçlar~ n~~ ifade etmesi bak~ m~ ndan buna k~saca de~inmekte yarar vard~r:
"19 Ekim'de imza edilen andla~ ma hiç bir devletin aleyhinde olmayarak, hiç olmazsa etkimizin ula~t~~~~alanda uluslararas~~ bar~~~ve güvenli~e
hizmet etmek suretiyle, kendi güvenli~imizi masim tutmak amac~ n~~
gütmektedir. Bar~~~~ korumak ülküsü her memlekete kendi özel bünyesi,
co~rafi konumu ve imkanlar~ na göre ayr~~ ayr~~ tedbirler ilham edebilir.
Türkiye için hareket hatt~ n~~ önceden aç~ kça ve içtenlikle belli etmek bar~~~
yolundaki görev ve tedbirlerinin en etkin olan~d~ r, denebilir. Biz bu andla~ma ile, sava~~facias~~ içinde ~zd~ rap çeken Avrupa'da bir güvenlik
bölgesi kurmakla, bu facian~ n ileride yay~ lma ve geli~ mesini önlemek amac~ n~~ güdüyoruz. Andla~man~ n harekete geçmesi bu me~ru amaçlar~~ çi~nemek isteyenlerin bulunmas~ na ba~l~d~ r. Bu ihtimal d~~~ nda bizim Müttefikler ile olan ba~lar~ m~ z ve hep beraber ilan etmi~~oldu~umuz yüksek
ideal etraf~ ndaki beraberli~imiz di~er devletlerle normal dostane münasebetlerimizi bozucu nitelikte de~ildir. Bu gün oldu~u gibi yar~ n da memleketimizi sava~~bölgesi d~~~ nda b~ rakmay~ , güvenlik ve taahütlerimizi bozmamak ~artiyle, milletimize kar~~~görev gere~i olarak içtenlikle istiyoruz.
Belleten C. LVI, 65
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Moskova müzakerelerine ili~kin k~s~m da ~öyle idi:
"... Bu müzâkerelerden eski dostumuz Sovyetler Birli~i ile aram~zda
bugünkü mutlu münasebetlerde daha ileri bir durum ifade edecek bir anla~ma meydana gelece~ini ümit etmi~tik. Sonuca varmak için elimizden
gelen bütün gayreti sarfetmi~~ve bir ara eldeedildi~i kan~s~ na varm~~~idik.
Buna ra~men bizim menfaatimize oldu~u kadar kar~~~taraf~ n da menfaatine uygun oldu~unu zannetti~imiz sonucun elde edilmesi bu defa
mümkün olmam~~t~ r. Bununla beraber, bilirsiniz ki, iki kom~u memleket
aras~ ndaki dostluk kuvvetli temellere dayan~ r. Bu devrim geçici icaplanndan do~an ~artlar ve imkans~zl~ klar bu dostlu~u bozmamal~d~ r. Biz mazide oldu~u gibi ileride de Türk-Sovyet münasebetlerinin dostça seyrini içtenlikle izleyece~iz”.
Ne olaca~~~meçhul bir gelece~e de~in, böylece kapanan bu a~aman~ n
nedenlerine ~~~k tutan geçmi~~olaylar~~ ~imdi ~öyle bir gözden geçirip, tahlil, hatta te~rihte fayda vard~ r, zannedenm.
* *

•

V. Türk-Sovyet ~liykileri Üzerinde Genel Bir De~erlendirme
Moskova'daki müzakereler ve sonucu ve ~imdi de en yetkili a~~zdan
i~itilen bu sözler Sovyet Rusya'n~ n fiilen takibine koyuldu~u siyasi tutum
ve oldubittiler kar~~s~ nda Türkiye için büyük bir soru i~areti belirmi~ti.
Sovyetler ne yapacak? Sovyetler'e ne oldu? Türk-Sovyet dostlu~u ne halde? Daha do~rusu dostluk bu mu? Nereye gidiyoruz? Ne olacak? Bütün
bunlar ~im~ek gibi kafalarda çakarken, Türk-Sovyet münasebetleri ve dostlu~u üzerinde ~öyle bir de~erlendirme yap~yoruz:
1914 Dünya Sava~~ 'ndan sonra, Rus Çarl~ k Imparatorlu~u'nun y~k~ lmas~~ üzerine Brest Litowsk Andla~ mas~~ yap~l~ nca Lenin taraf~ndan Rus
emperyalizminin aç~ kça ve resmen reddedilmesi, özellikle Osmanl~~ imparatorlu~u ve Istanbul'u Çarl~ k Rusyas~'na pe~ke~~çeken tüm gizli antla~malann feshedilmi~~say~lmas~ , yeni Rusya liderinin aç~klad~~~~anti emperyalist siyasetin samimi bir göstergesi olarak kabul edilmi~~ve bu Türkiye
taraf~ ndan da sevinçle kar~~lanm~~t~.
Rusya imparatorlu~u, belki öbür büyük devletlerden daha çok emperyalizmden yararlanm~~ , bu imparatorlu~u istila ve ilhak etti~i memleketler ve ahalisi ile kurmu~tur. Osmanl~~ imparatorlu~u ise kesinlikle y~k~ l-

2.

DÜNYA SAVA~~N~N ~LK Y~LLAR~~

1027

ma~a ba~lad~~~~yüzy~ llardan beri Avrupa emperyalizminin ancak kurban~~
olmu~tu ve I. Dünya Sava~~ 'na kadar Rusya emperyalizminden çekmedi~i
kalmam~~t~. Bu itibarla, s~ rt~ nda daimi bir tehdit olan bu heyülân~n yok
olmas~~ ve yerine dostluk güvencesi veren bir devletin geçmesi, özellikle yeni Türkiye için, hiç olmazsa gelecek bak~m~ ndan tehditsiz bir ufuk aç~yordu. Brest Litowsk Anla~ mas~ 'ndan milli mücadeleye kadar geçen dönemin
tarihçesi esasen yaz~lm~~~olup herkesçe maliimdur.
I. Dünya Sava~~~sonras~~ siyasi manzaray~~ hat~rlayanlar, Rusya'n~ n hemen hemen bir kenara itilmi~, ihmâl edilmi~~ve kanl~~ devrimi ve rejimi
dolay~ siyle, Avrupa ve Amerika taraf~ ndan afaroz edilmi~~durumda, inziva
içinde kald~~~n~~ bilirler. Hatta Çarl~ k imparatorlu~u arazisinden kopar~larak, kurulan Balt~ k memeleketleri ile Polonya ve Bat~~ memleketlerinin
küçük müttefikleri Romanya, Yugoslavya vs. gibi memleketler aras~ nda
kurulan siyasi kombinezonlarla Rusya'n~ n "Cordon sanitaire" (Sa~l~ k ku~a~~) içine al~ nd~~~, o zaman~ n siyasi edebiyat~ n~ n ilginç bir deyimi idi. ~~
Dünya Sava~~ 'ndan Almanya'n~ n müttefiki olarak, yenik ve peri~an ç~km~~~
ve dünya haritas~~ üzerinde bekâs~ n~~ ba~~ms~zl~ k sava~~~mucizesine borçlu
bulunan Türkiye ise, kendi haline b~ rak~lm~~t~. Osmanl~~ imparatorlu~u
da~~lm~~, kendisinden ayr~ lan arazi üzerinde bir çok küçük devlet kurulmu~~ve bu memleketlerde ~ ngiltere ve Fransa, sureti haktan olarak, "mandater" s~fat~ yla sonu bilinmeyen bir dönüm için yerle~mi~ti. Lozan Andla~mas~'ndan sonra bir çok y~ llar Türkiye'nin Avrupa Devletleri ile siyasi temas~~ özellikle ilk y~ llarda en alt düzeyde bulunuyordu. Demek oluyor ki,
tecrit edilmi~~bir Sovyet Rusya ile kendi haline b~rak~lm~~~bir Türkiye'nin
siyasi faaliyet alanlar~~ birbirleriyle münasebetlerinden ibaretti. Bu ifade
belki bugün fazla abart~lm~~~gibi görünebilir. Ancak bu sat~rlar~~ yazarken,
o dönemleri dü~ündü~ümde, bunun hiç de abart~lm~~~olmad~~~na inan~yorum. Gerçekten 1920-1921 y~llar~~ ba~lang~ç al~n~ rsa, bir taraftan Sovyet
Rusya bir çok zorluklar içinde yava~~yava~~münasebet kurmaya çal~~~rken, öte yandan Türkiye'nin Kurtulu~~Sava~~~ y~llar~ndaki gaileleri ve Lozan Andla~mas~'ndan sonra d~~~münasebetlerini geni~ letmek için giri~ti~i
te~ebbüsler döneminde, o zamanki galip devletlerin pek de ne oldu~u belli olmayan siyaset satranc~~ sonucu, uluslararas~~ alanda sa~lam yerleri olmad~~~~ku~kusuzdu. 1921'de yap~ lan Türk-Sovyet, Türk-Afgan ve SovyetAfgan Andla~malar~'n~ n memleketimizin siyasi dostluk zincirini olu~turdu~unu görürüz. Bugün garip görünmekle beraber gerçek ~udur ki, uzun
y~ llar Sovyetler dostluk için Türkiye ile Afganistan'dan ba~ka kimse bulamam~~t~ . Böylece bir "Statu quo" kurulmu~tu. Sovyetler'in samimi olarak
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memleketlerimizin iç rejimleri üzerinde herhangi bir biçimde etkili olmak
ve kan~maktan kaç~nmalar~~ nedeniyle, bir nevi "coexistance" (birlikte ya~ama) düzeni içinde uzun y~ llar dostça münasebet yürütülmü~, özellikle
Türkiye bu dostlu~a inanç besleme~e ba~lam~~t~.
Türkiye'nin Kurtulu~~Sava~~'ndan sonra giri~ti~i devrim at~l~ mlar~~ Avrupa taraf~ ndan ve ba~~ms~zl~ k özlemi içindeki bütün Do~u ve Uzak Do~u
devletlerince takdir ve hayranl~kla ve dolay~siyle sempati ile kar~~lanmakta
idi. Sovyet Rusya'n~n Bol~evik devriminden sonra giri~ti~i at~l~mlar ise,
devrimin temelindeki doktrin nedeniyle Avrupa uygarl~~~~ve Avrupa Devletler'i taraf~ ndan tehlikeli ve kötü bir rejim olarak say~lmaktayd~. O zamanlar Sovyet Rusya'n~n ço~u Bat~~ memleketleriyle siyasi ve ticari münasebeti olmad~~~~halde, Türkiye hemen hemen bütün dünya ile münasebet
kurmu~tu ve o memleketlerin Türkiye rejimine güveni hergün artmakta
idi.
Mesela, Amerika'n~ n Sovyet Rusya ile siyasi münasebeti yoktu. Ticaret yap~ yor idi, ancak Rusya'dan Amerika'ya ihraç edilen mallar~ n "forced
labour" yani zorla yapt~ nlm~~~ i~lerin ürünü olmad~~~ na dair bir belgenin
Amerikan menfaatlar~n~~ koruyan Türkiye Konsolosluklar~~taraf~ ndan onaylanmas~~ gerekirdi. Herhalde Sovyet Rusya'n~n, 1921'de Kaz~ m Karabekir'in zafer kazan~ p Ermenistan'a giren kuvvetleriyle kar~~la~mas~~ sonras~,
Türk-Sovyet s~n~r~n~~ saptayan 1921 Moskova Dostluk Andla~mas~'n~~ imza
etmekle, o zaman için çok önemli say~lmas~~ gereken bir siyasi ba~ar~~ sa~lam~~~oldu~u kesindir. Zira bu suretle s~n~rlar~ ndan birini güvenlik alt~ na
alm~~~eldeki kuvvetlerini ve ülke içinde Devrime kar~~~olan kuvvetler ve yabanc~~ Devletlerin Beyaz Ruslara yard~ m için gönderdikleri birliklerle
mücadeleye hasretmek imkan~ n~~ bulmu~lard~ r. ~~ te biz Moskova'da yeni
görü~meler için dönü~~tasar~s~~ ile zihin yorarken, bir süre sonra (1945'de)
Sovyetler'in Kars'~~ ve Ardahan'~~ istemeleri ve 1925 Sald~rmazl~ k Pakt~'m
feshetmeleri suretiyle kafam~ zdaki sorulara bu kadar aç~ k bir kar~~l~ k verece~ini tahmin etmedi~imi itiraf etmek gerektir.
Afganistan ile de imzalad~ klan 1921 Dostluk Andla~mas~~ ile de, Hindistan do~rultusundaki s~n~rlar~ n~~ güçlendirmi~ lerdi. Böylece Afganistan ve
Türkiye Sovyet Rusya'n~ n iki ucunda dostluk bekçili~i yapmaya koyulmu~lard~ . Sovyet Rusya'da devrimciler, kar~~tlar~~ Beyaz kuvvetleri ezmi~~ve
ülkesi içindeki yabanc~~ devletlerin birliklerini atm~~, ba~~ms~zl~ klar~n~~ ilan
eden küçük memleketleri yeniden ilhak etmi~~ve rejimini kurmu~tur. Kannca karar~nca Rusya'n~ n güney do~usunda kurdu~umuz dostluk s~n~ rla-
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r~ n~ n (ki buna dostluk kalkanlar~~ diyebiliriz) bu memlekete o zamandan
itibaren yapm~~~oldu~u yard~ m~~ görmezlikten gelmek tarihi bir hata olur.
Bu suretle kurulan münasebetlerimizin geçen y~ llar boyunca temaslar~ m~ z
üzerinde, bizim gibi dostlu~ un içtenli~ine ve gere~ine inanlar~ n bir de~erlendime yapmas~~ gerekir.
Görülen ~ u idi ki, büyük Rusya, büyük i~lere giri~mi~tir. Daha da
büyük i~leri vard~ . Bunlar var iken onun kimseye ayak uydurmaya ne niyeti ne de maddi imkan~~ yoktu. Yani Ruslar'la e~it ~artlarla ortakl~ k yap~lamaz. Rusya ancak kendisine ayak uydurulmas~ n~~ ister. Rusya d~~~münasebetlerini ancak "fiziki co~rafya" bak~ m~ ndan dü~ ünür. Yani onun için
mana ve k~ ymeti olan ~ey ancak o memleketlerin topra~~d~ r. Ba~ka bir
memleketin izledi~i siyaseti kendi siyaseti ile uygunlu~u aç~s~ ndan de~erlendirmez. Sonunda istedi~i o memleketi kendi hesaplar~ na göre kullanmakt~ r. Bu bir sabit fikirdir. Ba~ ka türlü kendisi için güvenlik dü~ünemez.
1939'da Moskova'da ~ ngiliz-Frans~ z-Sovyet görü~ melerinde bu zihniyetin
kuvvetden fiile geçti~ini gördük. Polonya, Finlandiya, Balt~k memleketleri
ve Romanya'ya gerekti~inde yard~ m konusunu bu memleketlerin talebi
üzerine de~il, s~ rf kendi takdirlerine göre tasavvur ettikleri ortaya ç~kt~.
Sovyet Rusya tekelcidir. E~it ~artlar içinde dostluk tasavvur edemez.
Koruyucu olacakt~ r. Dostlar dedi~i onun koruyuculu~unda geçinecektir.
Türkiye'ye gelince: Türkiye d~~~dünya ile temasa renksiz ve alt düzeyde oldu~u sürece Sovyetler dostluk siyasetinden dem vurmu~lard~ r. Ancak
her ne zaman Türkiye d~~~dünya ile gerçek manas~ nda siyasi temaslarda
bulundu ise Sovyetler'in derhal ters tavr~ n~~ görmü~tür. Balkan Pakt~'n~~ akdetti~imiz zaman usulen önceden Sovyet dostlar~ m~za haber verip müzakerelere ba~lam~~t~ k. Atina'da andla~may~~ imzalamaya giderken, D~~i~leri Bakan~~ Dr. Tevfik Rü~ tü Aras Bakanl~ k'ta bizzat benim yan~ mda Sovyet
Büyükelçisi Suriç'e metni göstermi~~ve imza için muvafakat~ n~~ istemi~ti.
Biz Atina'ya var~ p tam imza edece~imiz s~ rada Suriç, Ba~bakan ~smet Pa~a'ya k~ yameti kopararak, muvafakat talep edilmemi~~olmas~ n~~ ~iddetle
protesto etmi~ tir. Meseleyi halledinceye kadar ak ile karay~~ seçen Tevfik
Rü~ tü beyin Atina'da gece sefarette hiddetinden tir tir titredi~ini, "Pakt~~
imzalar ve sonra intihar ederim" dedi~ini hat~rlar~ m. Her~eye ra~men,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti devlet adamlar~~ Sovyet dostlu~una özen
göstetirlerdi ve gerçekten Türkiye'nin d~~~münasebetlerinin bu dostlukla
uyumlu olmas~ na dikkat ederlerdi. Türkiye her zaman 1925 Sald~ rmazl~ k
Pakt~ 'n~ n 1929'da yap~ lan Uzatma Protokolü gere~i belirli konularda te-
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mas, müzakere ve bir uzla~~ ya var~lmas~~ yükümlülü~üne uydu~u halde,
Sovyet Rusya ayn~~ ~eyi ancak isteksizlikle yapard~ . Hele son zamanlarda
giri~tikleri müzâkerelerden büsbütün zoraki bilgi vermeye ba~lad~klar~ n~~ da
görüyorduk. Mesela, Bulgaristan ile konu~maya ba~lad~klar~ ndan bize bilgi
vermediler. Hatta biz bunu protesto bile ettik. Bir tak~ m tatl~~ lak~rd~lar ile
i~ler tatl~ya ba~lanm~~t~.
Türkiye Cumhuriyeti güçlendikçe ve dünyadaki konjonktür I. Dünya
Sava~~ndan sonra de~i~meye ba~lay~ nca, özellikle Türkiye, 1932'de Milletler Cemiyeti'ne girdikten sonra Bat~~ Devletleri'yle münasebetleri geli~me
yolunu tutmu~tu. Bilhassa 1935 italyan-Habe~~Sava~~~dolay~siyle Milletler
Cemiyeti'nce kabul edilen yapt~r~ mlar ve 1936 Akdeniz Anla~mas~~ vesilesiyle ingilizlerle siyasi i~ birli~i bir hayli geli~mi~ti. Türkiye'nin tuttu~u bu
yol, dost Sovyet Rusya'y~~ memnun edece~i yerde, sinsi sinsi tepkilerin en
çirkin i~aretlerine bile ~ahit olunmu~tu. Bir dostluk ziyareti vesilesiyle
Moskova'ya giden D~~i~leri Bakan~~ Dr. Tevfik Rü~tü Aras ile içi~leri Bakan~~ ve o zaman Halk Partisi Genel Katibi ~ükrü Kaya ve iktisat Ba~kan~~
Celal Bayar'dan olu~an heyet ~erefine verilen bir resmi kabulde, yüksek
mevkili bir Sovyet Generali'nin sanki sarho~~pozuna girerek, Tevfik Rü~tü
beye aç~kça "~ngiliz casusu, Avrupal~~ u~a~~, sahtekar, yalanc~" gibi en a~~r
hareketleri uzun uzad~ya döküp saçt~~~~ve bu konu~mas~~ üzerine General'in koluna girilerek, salondan ç~kar~ld~~~~bir vak~ad~ r.
Montreux sözle~mesi akdedilirken, Tevfik Rü~tü beyle Litvinof aras~ nda cereyan eden olaya bizzat ben tan~k olmu~tum: Bo~azlar'dan geçecek
büyük Sovyet sava~~gemilerine iki refakat gemisinin e~lik etmesini isteyen
Litvinof, Tevfik Rü~ tü Beye ve Türkiye'ye a~~ r hücumlarda bulunmu~,
Tevfik Rü~tü Bey ise konferansta kabul edilen ilkeler uyar~nca gemilerin
yaln~z geçmesinde ~srar etmi~ti. Litvinof ile aralar~ nda münaka~an~n ald~~~~
seyir üzerine Tevfik Rü~tü bey "E~er Sovyet dostlu~u böyle bir pahaya
olacak ise ben onu istemiyorum" diyerek oday~, selâmla~madan terk edip
gitmi~ti. Sovyet Hükümeti bu görü~ ünde ~srar ve Ankara'da yapt~~~~bask~~
sonucu Ankara'dan gelen talimat üzerinedir ki, Sovyet gemilerinin refakat
gemileriyle birlikte geçmesi kabul edilmi~ti. Montreux sözle~ mesinin akdinden 3-4 ay sonra Milletler Cemiyeti'ndeki bir toplant~~ vesilesiyle Cenevre'de bulunduklar~~ s~ rada Litvinof sanki hiç Montreux sözle~mesi yokmu§ gibi, Türkiye D~~i~ leri Bakan~~ Tevfik Rü~tü beyle Bo~azlar'~ n ortakla~a savunulmas~n~~ ve Türkiye ile Sovyet Rusya aras~nda bir Andla~ma akdini teklif etti~ini de biliyorduk. Dünya olaylar~~ kar~~s~nda Sovyet Rus-
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ya'n~ n benimsedi~i ideoloji gere~ i tutum, davran~~~ve giri~imlere Türkiye'nin kat~ lmas~~ ve bunlar~~ onaylamas~~ imkans~ z idi. Böyle olmakla beraber, Türkiye Sovyet dostlu~unu dü~ ünerek her zaman ihtiyatl~~ hareket etmi~~ve Sovyetler aleyhine bir davran~~tan kaç~ nm~~t~. Zamanla 2. Dünya
Sava~~'n~ n habercisi kara bulutlarla yüklü günlerin gelip çatmas~na kadar,
gerek Sovyet Rusya, gerek Türkiye izledikleri yollar~ n birbirlerinin siyaset
ve menfeatlerine uymad~~~ na dair bir ifade ve i~arette bulunmam~~lard~ .
19 Ekim 1939 günü Ankara'da Üçlü ittifak Ba~bakan Dr. Refik Saydam ile Fransa Büyükelçisi Massigli ve ~ ngiltere Büyükelçisi Knatchbull
Huggessen taraf~ ndan imzalanm~~t~ . Askeri Sözle~me ise k~sa süre sonra
Ankara'ya gelen General Weygand, General Wavel ve Mare~al Fevzi Çakmak taraf~ndan imza edilmi~ti. Böylece tüm imza i~leri tamamlan~nca,
D~~i~leri Bakan~~ Saraço~lu 8 Kas~ m 1939'da Üçlü ittifak~~ Meclis'in onay~na sundu. Andla~ ma oybirli~i ve alk~~larla onayland~ . Onay i~lemi ~ngiltere ve Fransa parlementolar~ nca da yap~ l~ nca, Andla~ma Kas~ m'da onay
belgelerinin testi edilmesiyle yürürlü~e girdi.
Türkiye bu andla~ may~~ imzalad~~~~zaman ~ ngiltere ve Fransa bir buçuk ayd~ r Almanya ile sava~~halinde idiler. Sovyet Rusya teklif etti ~imiz ittifak~~ reddetmi~ ti. Demek oluyor ki, Türkiye fiilen sava~~d~~~ nda da bulunsa, art~ k tarafs~ z olmaktan çok bir "taraf" idi. Seçti~i yol bu idi.
Türkiye'nin siyasi ve askeri mukadderat~ na yön verecek olan Üçlü ittifak Andla~mas~ 'n~~ k~saca an~ msatmakta yarar vard~ r. Ittifak ile üstlenilen
yükümlülükler ~öyle idi:
Türkiye bir Avrupa devletinin sald ~ r~s~na u~rad~~~~takdirde ~ngiltere
ve Fransa ona ellerinden gelen her yard~ m ve deste~i gösterecektir.
Türkiye de, bir Avrupa devleti taraf~ ndan Akdeniz bölgesinde bir
uracak olan ve ~ngiltere ve Fransa'n~ n kar~~m~~~olaca~~~bir sald~do~
sava~~~
halinde,
bu iki devlete elinden gelen bütün yard~ m ve deste~i gösterer~~
cektir.
Romanya ve Yunanistan'a verdikleri garantiler dolay~ s~yla Fransa
ve ~ngiltere sava~a girecek olurlarsa Türkiye onlarla i~birli~i edecektir.
Andla~man~ n 2. ve 3. maddelerinde öngörülen haller d ~~~ nda, ~ ngiltere ve Fransa bir Avrupal~~ devletin giri~ece~i sald~ r~~ sonucu sava~a
sürüklenmi~~olursa akid taraflar derhal birbirleriyle isti~are edecektir.

1032

CEVAT AÇIKALIN

Taraflardan birinin tarafs~ zl~ k veya ba~~ ms~ zl~~~ n~~ korumay~~ üstlendi~i ba~ka bir memlekete kar~~~bir Avrupa devleti sald~ r~ ya geçmesi veya
âkid taraflardan birinin kendi güvenli~ini tehdit eden bir ba~ka devletle
sava~a girmesi hallerinde, âkidler etkin tedbirleri almak için isti~âre edecekler.
Andla~ma savunma amac~~ gütmekte olup kimseye kar~~~de~ildir.
Bu taahütler ayn~~ zamanda iki tarafl~~ say~ lacakt~ r.
Akidler ba~lam~~~olan bir muhasematta ayr~~ mütareke ve bar~~~yapamaz.
Andla~man~ n süresi 15 y~ ld~ r, bu sürenin sonunda andla~ma be~er
y~ ll~ k süreler için kendili~inden uzar.
Andla~man~ n eklerine gelince. Bunlar, ilk ikisi aç~ k, üçüncüsü gizli üç
protokol ile, biri Özel Andla~ma ve biri Askeri Sözle~medir. Bunlar:
Andla~man~ n beklemeksizin meriyet mevkiine girece~ine ili~kin
I say~ l~~ Protokol,
Andla~ ma hükümlerinin Türkiye'yi Sovyet Rusya ile bir silahl~~ bir
anla~mazl~~ a sürükleyecek bir harekete mecbur etmeyece~ine ili~kin II. say~ l~~ protokol (Sovyet çekincesi).
Andla~man~ n 5. maddesiyle ilgili olarak, bir Avrupal~~ devlet taraf~ ndan giri~ ilecek bir askeri hareket Bulgar veya Yunan s~ n~ rlar~ na ula~t~~~~
anda, ~ ngiltere ve Fransa'n~ n, Türkiye'nin talebi üzerine, ellerindeki bütün
imkanlarla ona yard~ m ve destek gösterece~ine ili~kin III, say~ l~~ protokol
(Gizli).
Özel Anla~maya göre:
~ ngiltere ve Fransa'n~ n Türkiye'ye verece~i sava~~malzemesinin bedelini ödemek için 20 y~ l vadeli, ~artlar~~ sonradan tesbit edilmek üzere, 25
milyon ~ ngiliz liral~ k kredi aç~ lacak,
~~bu krediler sipari~~edilmi~~bulunan techizat~ n en k~sa sürede teslim edilece~i ve geri kalan malzemenin teslim program~ n~~ ve özellikle
Türkiye'nin Avrupa s~ n~ rlar~ na kar~~~ bir sald~ r~ya en etkin ~ekilde kar~~~
koymak için en çok ihtiyac~~ olan malzemenin listesi Paris veya Londra'da
toplanacak bir komisyon taraf~ ndan tesbit edilecek,
Üç hükümet birlikte bir sava~a giri~tikleri takdirde Türkiye'ye bunlardan ba~ka malzeme ve techizat da verilecek,
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~ ngiltere ve Fransa Türkiye'ye ekonomik durumunu düzeltmek için
15 milyon ~ ngiliz liras~~ ödünç verecek ve bu para alt~ n olarak Ankara'da
teslim edilecek, verilen para Türk liras~~ olarak, tütün veya anla~ma yolu
ile ba~ka maddelerin al~ m~ na tahsis edilmek üzere 20 y~ lda ödenecek,
Kliring hesaplar~ n~ n serbest b~ rak~ lmas~ na ili~kin krediler sa~lanacak,
Türkiye, andla~madan do~an taahütlerini ancak 2. maddede (b)
yaz~ l~~ ivedi malzeme listesindeki techizât~ n ve 15 milyonluk istikraz~ n alt~ n
olarak kendisine tesliminden sonra yerine getirmek zorunda kalacakt ~ r.
Gene gizli nitelikteki Askeri Sözle~me ise sava~ta öngörülen çe~itli harekât varsay~ mlarma göre i~birli~inin düzenlenmesidir.
Yukar~ da da i~aret etti~im üzere Türkiye çarp~~ an iki zümreden birisinin taraf~ na arzusuyla ve milli bir kararla kat~ lm~~t~. Art~ k hayat~ m~z~~ buna
göre düzenlemek gerekiyor ve Anla~man~ n fiilen uygulanmas~ na geçiliyordu. Ve do~uraca~~~tüm sonuçlar~~ ile askeri, iktisadi, mali, ticari, siyasi
tüm meseleler, birbiriyle ba~l~~ olarak hükümetin kar~~s~ nda idi.
Daha 12 May~s 1939 ~ngiliz-Türk Deklerasyon'u ilan edilir edilmez
Ribbentrop ~srarla 150 milyon alt~ n markl~ k 1938 Funk kredisinin uygulanmas~ yla ilgili Kliring Anla~mas~ n~~ uzatmam~~~ve Almanya'ya sipari~~etti~imiz silâhlan da teslim etmeyece~ini bize bildirmi~ti. Al~~veri~~de durmu~tu. Ekonomik durum kötüye gidiyordu. Sava~~ko~ullar~~ içinde Türk
d~~~ticaretine yeni bir düzen verilmesi ve özellikle Almanlar'~ n silâh teslimat~ n~~ durdurmalar~~ üzerine büsbütün önem kazanan Üçlü Andla~ma'n~ n
öngördü~ü ihtiyaç listesindeki silahlar~ n gönderilmesinin çabukla~t~ r~ lmas~~
hayati bir hale gelmi~ti. Silah teslimat~~ listelerinin hemen düzenlenip
gönderilmesi için esasen Orgeneral Kaz~ m Orbay 3 Ekim 1939'dan beri
Londra'da idi. Orada bir ay kalm~~~ve 24 Kas~ m'da Paris'e geçmi~ti.
Andla~maya ba~l~~ Özel Anla~ma'da öngörülen düzenlemelerin yap~ lmas~~ için Numan Menemencio~lu'nun Londra ve Paris'e gitmesi kararla~t~ r~ ld~ . Menemencio~lu 20 Kas~ m'da Ankara'dan hareket etti. Müzâkerelerin müttefiklerimizin anlay~~s~ z denecek tutumundan do~an zorluklar içinde cereyan etti~i Numan'dan gelen, hatta bir defas~ nda ümitsizli~e kap~ larak görevinden affedilip geri ça~~ r~ lmas~ n~~ rica eden telgraflar~ ndan anla~~l~yordu.
Ba~l~ ca zorluk ~ ngilizler'in bizden ulusal ekonomimizin temel ürünleri
olan tütün, incir ve üzümü yeter miktarda almak istemediklerinden ileri
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geliyordu. Uzun çeki~melerden sonra Numan Paris'e geçerek 8 Ocak
1940'da ~ ngiliz ve Frans~zlar'la gereken anla~malar~~ imza etti. Bu anla~malar~ n, o zaman~ n ko~ullar~~ içinde, çok önemli ba~ar~~ saymak gerekir. Bu
uygulama anla~malar~ n~ n ilki Özel Anla~ma gere~ince bize iki Hükümetin
açt~~~~25 milyon sterlinlik krediyle ilgili idi. Bu kredi bize verilecek silahlar~~ ödemeye kullan~lacak, kar~~l~~~~ 20 y~lda Türkiye'den Fransa ve ~ngiltere'nin her türlü ürünlerin sat~lmas~ nda kullan~ lmak üzere Türk liras~~ olarak 20 y~ lda % 4 faizle geri ödenecekti. ~ kinci uygulama anla~mas~~ bize
verilen 15 milyon sterlinlik krediyle ilgili idi. Bu kredinin kar~~l~~~~alt~ n
olarak en geç alt~~ hafta içinde Ankara'da teslim edilecek, kredinin kar~~l~~~~
% 3 faizli olacak 20 y~lda tütün veya ayr~ca kararla~t~ r~ lcak ba~ka mallar~ n
alan~ nda kullan~lmak üzere Türk liras~~ olarak geri ödenecekti.
Biri ~ ngiliz-Türk, öteki Türk-Frans~z anla~mas~~ olmak üzere ba~l~ca iki
anla~maya göre ertelenmi~~ticaret borçlar~ n~ n ödenmesi için ~ngiltere 3
milyon sterlin, Fransa da 1.5 milyon sterlin kar~~l~~~~Frank, Türkiye'ye kredi açt~. Bu kredilerden artacak para Türkiye'nin istedi~i mallar~~ tercihen
Sterlin ve Frang bölgesinde sat~ n alarak kullanacakt~.
Bir ba~ka anla~ma krom ihracat~~ ile ilgili idi. Fransa ve ~ ngiltere iki
y~l süre ile her y~l ancak 250.000 ton olmak üzere, Türkiye'den krom
(Fransa 4/15, ~ngiltere ~~ 1/15 oran~ nda) sat~ n alacaklard~ . Müttefikler kendi paylar~ ndan feragât ettikleri takdirde ba~ka memleketlerin almalar~~ da
mümkün idi.
Özel Anla~man~ n 2. Maddesinin öngördü~ü techizat ve silahlara gelince: Bunlar~ n istenilen miktarda temin ve yollanmas~ n~n çabukla~t~ r~lmas~~ konusundaki uygulaman~ n tatminkar olmaktan çok uzak kald~~~~ve
müttefiklerimizin bu i~te üretim kapasitelerinin umuldu~u kadar olmad~~~,
geri kald~ klar~~ ve kalacaklar~~ görülüyordu.
Ticari ve mali anla~man~ n bu ~ekilde gerçekle~mesine ne kadar memnuniyet verici ise, silahlar~n teslimi temposunun gecikmesi de o derece
dü~ündürücü idi. Kald~~ ki, durum her gün daha a~~rla~makta ve bizim
ihtiyac~ m~z o nisbette acele hale gelmekte idi.
Alt~ nlar 28 Ocak 194o'da Ankara'da Merkez Bankas~'na teslim edilmi~ti. Bir iki gün sonra Özel Anla~ma'n~ n hükümlerinin yerine getirildi~ini bildiren müttefiklerimizin gösterdikleri iyiniyete kar~~l~ k, ilgili maddedeki çekince kald~ rd~~ ve durum Fransa ve ~ngiltere Büyükelçileri'ne birer
mektupla bildirmi~~olmakla, Üçlü ittifak Andla~mas~~ tüm hükümleriyle
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yürürlü~e konulmu~~oldu. Bundan sonra andla~ma ve yeni akdedilen anla~malar~n uygulanmas~~ için gereken örgütü kurup i~letmek gerekiyordu.
Y~llard~ r, ekonomi ve ticaretimiz Almanya ile geli~ mekte idi. Birden bire
dümenin ba~ka yöne çevrilmesi gerekmi~ti. E~er Müttef~ klerle anla~malar~m~ z iyi i~lemezse ku~kusuz pek çok zorluklar ç~ kabilirdi.

VI. Sovyet Rusya'n~n Finlandiya'ya Sald~r~s~~ (30 Kas~ m 1939); Balkanlarda
Durum ve Menemencioglu'nun Sofya ziyareti (Ocak 1940); Balkan Pakt~~ Konsey:nin Belgrat Toplant~s~~ (~ubat 1940).
Biz bu i~lerde yo~un biçimde çal~~~ rken, Kuzeyde kayg~~ verici ~im~ekler çakmaya ba~lad~ . Ruslar Finlandiya'dan, deniz ve hava üssü olarak
kullanmak için, Hango liman~n~ n geri verilmesini, ayr~ca Ribani yar~madas~n~, Petsamo liman~n~~ istiyor, Finlandiya körfezindeki adalarda üs kuracaklar~n~~ bildiriyorlard~. Finlandiya'n~n bunlar~~ reddetti~i ve Fin Heyeti'nin Moskova'dan ayr~ld~~~~ s~rada, Kareli bölgesindeki s~n~r~n kapand~~~,
Sovyetler'in 25 Kas~ m 1939'da Finlandiya ile yapt~~~~Sald~ rmazl~ k Pakt~'na
son verdi~i ve Finlandiya'n~n dü~manca davran~~lar~~ nedeniyle 28 Kas~ m'da onunla münasebetleri kesdiklerine dair bir nota verdikleri ö~renildi. Arkas~ ndan da Sovyet Rusya, küçücük Finlandiya'ya 30 Kas~m
1939'da sava~~ilan edip üstüne yürüdü. Zaten ~zd~rap içindeki dünya için
bu çok feci durumda Finlandiya'n~n 3 Aral~k'ta Milletler Cemiyeti'ne ba~vurmas~~ üzerine konu 9 Aral~ kta Konseyde görü~ülmeye ba~land~, ancak
Sovyetler kat~ lmak istemedi. Konsey sava~a son verilmesi karar~~ ald~~~~halde Sovyet Rusya ald~ r~~~etmeden sald~ r~s~ n~~ sürdürdü. Milletler Cemiyeti,
üyelerine Finlandiya'ya yard~ m edilmesini tavsiye etmi~ ti. Dünya kamuoyunda bu iyi kar~~lanm~~t~. ~ngiltere ve Fransa yard~ma haz~r olduklar~n~~
aç~ klad~larsa da, Norveç ve ~sveç askeri sevkiyat~ n kendi arazilerinden geçmesine izin vermediler. 13 Aral~ k'ta, Arjantin delegesinin Sovyet Rusya'n~n Milletler Cemiyeti'nden ç~kar~lmas~~ teklifi üzerine Sovyetler Birli~i
Örgütten ç~kar~ld~ . Bu kararda Türk delegesi Necmeddin Sadak çekimser
kalm~~t~. Amerika'n~n arac~l~k teklifine, Milletler Cemiyeti'nin ate~kes ve
hatta örgütten ç~ karma karar~ na Sovyetler ald~ r~~~bile etmemi~ti. Biçare
Finlandiya ise Sovyet devi ile umulmad~ k bir cesaret, kuvvet ve ate~le bo~u~uyordu. Ordusu, hayranl~ k veren kahramanl~ klar gösteriyordu. ~lk zamanlar Sovyetler'i oldukça önemli hezimetlere u~ratt~. Finliler arslanlar gibi üç ay dö~ü~tü, ancak Sovyetler'in Mannerheim hatt~ n~~ yarmas~~ üzerine
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dayanmayarak 8 Mart 194o'da Sovyet ko~ullar~ n~~ kabule raz~~ oldu. (Molotov kokteyli bu Sava~ta Finlandiyal~ lar'~ n Sovyet tanklar~ na att~ klar~~ patlay~c~~ maddeden kalma bir deyimdir).
insafs~z kuvvetlerin sald~ rganl~~~~ ~a~~ rt~c~~ oluyordu. Bunlar co~rafi durumlar~ n~ n yaratt~~~~imtiyazl~~ ko~ullardan pervas~zca yararlan~yorlard~.
Dünya kamuoyu Sovyetler'in sald~ r~s~~ kar~~s~ nda heyecana gelmi~ti. Özellikle Fransa ve ~ngiltere'de halk hükümetler üzerinde bask~~ yaparak masum Finlandiya'ya yard~m edilmesini istiyordu. ~ nsanc~l ve medeni bir
dü~ünce olmakla beraber, bu yard~ m~ n bu memleketlere fiilen nas~ l yap~labilece~i bir sorun idi. Bu, mümkün olsa bile, kuvvet israf~ ndan ba~ka i~e
yaramayacakt~.
Türkiye olarak biz de müteyakluz kal~yor ve onlara itidal tavsiye ediyorduk. Bu arada, Milletler Cemiyeti karan üzerine, Müttefikler Yüksek
Sava~~Kurulu karariyle Fransa asker, ~ ngiltere de uçak göndermek suretiyle Finlandiya'ya yard~ m etmeye karar vermi~ti. Bu sevkiyat ancak Naryik
yoluyla ~sveç'ten ve Norveç'ten geçerek mümkün olabilirdi. Anla~~ lmas~~
kolay nedenlerle Norveç ve ~sveç, geçit vermiyordu. Böylece giri~im sonuç
vermemi~~oldu. Sovyet ejderi ~imdilik bir lokma yutmu~~idi.
Gerçi, ~sveç ve Norveç'in tutumu dolay~siyle Finlandiya'ya gönderilecek yard~m meselesi kapanm~~~idi. Ancak arada, özellikle ~ubat ay~~ içinde
do~rudan do~ruya Türkiye'yi ilgilendiren durumlar ortaya ç~kt~~~ n~~
gördük: Finlandiya'ya yard~m~~ ~ngiliz ve Frans~zlar yapt~~~~takdirde Sovyet
Rusya'n~ n bunu bir "casus belli" saymayaca~~~ne malüm idi? Fransa ve
~ngiltere bunu göze alabilirler miydi? Bu takdirde -s~ rf farazi dahi olsaTürkiye Üçlü Andla~ma'ya koydu~u Sovyet rezervi dolayisiyle tarafs~z kalacak idi. Ama gariptir ki; bu esnalarda kayna~~~ne oldu~u pek belli olmayan haberlere dayanarak, Londra bas~ n~~ ve onu izleyerek ba~ka bas~ nlarda Kafkasya'da bir Türk-Sovyet çarp~~mas~ n~~ do~uracak ~ekilde tah~idat
yap~ld~~~~söylentileri Yay~lma~a ba~lad~. 23 ~ubat'ta Sovyet "K~z~l Y~ld~z"
gazetesi de Kafkas'ta 350 bin Türk askeri tah~id edildi~ini yaz~yordu. Biz
yalanlad~ k. Bu buland~ r~c~~ haberlerin kayna~~~tavu~un mu yumurtadan,
yumurtan~ n m~~ tavuktan ç~ kt~~~~konusu gibi çözümsüz kalkacakt~. Gerçekte böyle bir~ey olmad~~~~için hükümet yalanlamas~na ra~men yabanc~~ bas~n ~srar etti. Rahats~zl~k veren bir hava olu~tu. Bir sinir gerginli~i
(pyschose provocative) yarat~lmaya çal~~~ ld~~~~anla~~llyordu. ~~i kökünden
kesmek için Ba~bakan Refik Saydam yapt~~~~bir radyo konu~mas~ nda haberi kesinlikle yalanlad~. Ancak gizli istihbarat~ m~z havada bir~eyler dola~-
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t~~~n~~ bize gösteriyordu. Londra ve Paris hükümetlerinin gizlice Kafkasya'ya ve özellikle Bakü'ye hava ak~nlar~~ yapma karar~~ ald~klar~~ takdirde,
bunun uygulanmas~~ biçiminin ilgili servisler taraf~ ndan gizli olarak incelenmesi konusunda baz~~ emirlerin verildi~i anla~~l~yordu. Bize bu yolda
bir giri~im yap~lm~~~de~ildi. Fakat, müttefik askeri servisler aras~ nda Finlandiya'ya yard~ m dolay~siyle Sovyet Rusya ile çat~~mak gerekirse harekâbn yap~lmas~~ laz~m gelece~ine dair plânlar~n haz~ rlanmakta oldu~una kesinlikle inanm~~t~k. Bunu teyiden ~ubat ay~ nda, ~ngiliz ve Frans~z Büyükelçilerinin Saraço~lu'ndan "haber isteyici" nitelikte yapt~klar~~ bir giri~imi hat~ rlar~ m. Anlamak istedikleri "hangi durumlarda müttefik donanmas~ n~n
Karadeniz'e girmesine izin verilece~i" idi. Görülüyor ki, edindi~im bilgiler
do~ru idi.
Siyasi ve askeri dü~üncelere gerek bile kalmaks~z~ n, haritaya bak~ld~~~~
zaman Balkanlar'~ n Türkiye için ehemmiyeti elle tutulur, fizik bir gerçek
olarak meydana ç~kar. Türkiye Cumhuriyeti Birinci Dünya Sava~~'ndan
sonra Balkan Devletleri'yle iyi ili~kiler sürdürme~e özen göstermi~~ve Balkan bölgesinin huzur, bar~~~ve süldin içinde sald~ r~dan uzak kalmas~ n~~
kendi güvenli~inin icaplar~ndan saym~~t~r. Gayretleri de daima bu do~rultuda olmu~tur.
~ kinci Dünya Sava~~ 'n~ n ~üphe götürmez i~aretleri her gün biraz daha
aç~ kl~kla belirdikçe Balkan bölgesinin önemi bizim için bir kat daha art~yordu. Almanlar'~n, italyanlar'~n ve Sovyetler'in Balkan hükümetleri üzerinde bask~lara varan faaliyetlerine bak~l~ rsa, çe~itli faraziye, ihtimal ve
konjonktürlere göre, ister tek ba~~ na hareket ederek Alman, ~talya veya
Sovyet Rusya, ister herhangi bir siyasi kombinezonun gerçekle~mesi sonucunda (Polonya'da oldu~u gibi) birlikte sald~ r~ya giri~ilerek Balkan bölgesinin üç yönden sald~ r~ya aç~ k olabilece~ini göz önünde tutmak gerekiyordu.
Sovyet Rusya'n~n Romanya Besarabyas~'na göz koymu~~olmas~~ ve
Slav Bulgaristan'a i~tihâ ile bakmas~, Italya'n~ n Arnavutluk ve Yunanistan
üzerindeki kötü dü~ünceleri faaliyetleri ve bask~lar~, yukar~da sözünü etti~im karanl~ k faraziyelere kuvvetli ~~~k tutan gerçeklerdi. Bu istidâtlardan
hangisi olursa olsun, ister tek ba~~na, ister koordone bir halde, bu memleketlerden birinin akeri i~gal yolu ile olsun, ya da a~~r bask~~ alt~ na sokmak
biçiminde olsun, hareket sald~r~c~y~~ Türkiye s~ n~ rlar~na yakla~t~rmak olurdu.
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Bask~ya dayanabilmek, ba~~ms~zl~klar~ n~~ korumak için en iyi vas~ tan~n
Balkan Devletleri'nin hep beraber bir karar ve hareket birli~ine varmalar~,
bizim dü~ündü~ümüz ve Balkanl~~ kom~ular~m~z~n da menfaatlerine en uygun dü~ece~ine kâni oldu~umuz bir siyaset idi. Bu siyasetin gerçekle~mesine yard~m ederek, onu mümkün k~lacak ~artlar da yok de~ildi. Balkan
Devletleri'nin her biri bütünlüklerini ve ba~~ms~zl~ klar~n~~ korumak azminde idiler. Ortada bir Balkan Anlant~~ vard~. Ayr~ca Yunanistan'a ~ngilizFrans~z garantisi ve Romanya'ya ~ngiliz-Frans~z garantisi vard~. Bu garantilere Üçlü ittifak dolay~siyle Türkiye de kat~lm~~t~. O nedenle her ~eyden
önce bir moral cephe kurmak gerek idi. Bu cephe ise Türkiye dahil
bütün Balkanlar'~~ ihtiva etmeli idi. Bu bak~mdan Bulgaristan'~n durumunun özelli~i ve önemi bulunuyordu. Bulgaristan, kom~ular~yla ve özellikle
Romanya ile Dobruca üzerindeki talepleri nedeniyle ihtilafl~~ durumda idi.
Balkan Pakt~~ asl~nda ona kar~~~idi. Bu zorluklar~n giderilmesi imkans~z de~ildi. Kald~~ ki, Bulgaristan'~ n Balkan Pakt~'na kat~lmas~~ epeyce zamandan
beri öngörülüyordu. Türkiye Balkan Pakt~~ Konseyi içinde bu yolda
müsbet faaliyet sarfediyordu. Mant~ k ölçülerine vurulunca Balkan Devletleri'ni birbiriyle yakla~t~ r~p bir bütün olarak manevi cephe kurulabilirdi.
Böyle bir te~ebbüsün ba~ar~l~~ olmas~~ ihtimali yok say~lamazd~. Fazla iyimserli~e kap~lmaks~z~ n Saraço~lu ve hükümet bunun tecrübeye de~er oldu~u konusunda idi. Bu memleketlerin co~rafi ve siyasi durumu itibariyle
herhangi bir k~~k~ rt~c~~ say~ labilecek hareketten mutlak surette çekinmekte
olduklar~~ da biliniyordu.
Paris'te Üçlü ittifak çerçevesinde al~ nacak kredilerle ilgili olarak müzakerelerden dönerken trenin Sofya'dan geçmesinden yararlanan Numan
Menemencio~lu, Sofya elçimiz ~evki Berker'in haz~rlad~~~~Bulgarlar'a bir
nezaket ziyareti f~rsat~ n~~ bulmu~tu. 12 Ocak f94o'da Kral Boris taraf~ndan
kabul edilmi~~ve Bulgar Ba~bakan ile de görü~meler yapm~~t~. Ba~bakan
Köseivanof 1939 Mart ay~nda Ankara'y~~ ziyaret etmi~, esasl~~ görü~melerde
bulunmu~tu. Türk hükümetinin görü~ lerini biliyordu. Menemencio~lu da
Sofya görü~melerinden Ankara'ya müsbet denebilecek intibalar ve sonuçlar~~ getirmi~ti. Bulgarlar ona:
Kesinlikle tarafs~zl~klar~ n~~ korumak istediklerini,
Her hangi bir yabanc~~ devletin silahl~~ kuvvetlerine geçit vermeyeceklerini,
Herhangi bir sald~ r~~ halinde, veya
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d) Gerek Almanya, gerek ~talya veya Sovyet Rusya'dan biri Bulgaristan'a bir ittifak teklif etti~i taktirde derhal bizimle isti~âre edeceklerini
söylemi~ti.
Haz~ rlanan güzel bir ortak bildiri ile bu ziyaretin mahiyeti ve Sofya'n~ n tarafs~zl~~~~ve Türkiye'nin bu bitarafl~~a riayet karar~ nda oldu~u belirtildi.
~zlenmek istenilen yolda bu sonuç müsbet bir ad~ m say~ labilirdi.
~ubat ay~~ ba~~ nda Belgrad'da Balkan Antant~~ Konseyi'nin toplant~s~ na
giderken Saraço~lu, yol üstünde Sofya'da Ba~vekil Köseivanorla görü~mek
f~ rsat~ n~~ buldu. Bu görü~melerde Saraço~lu'na ümit verici önemli sözler
söylenmi~ti. Bulgar Ba~vekili
Dobruca meselesinin hallini genel bar~~~ n âkdine de~in ertelelendi~ini,
Romanya bir Sovyet sald~ r~s~ na u~rarsa f~ rsattan istifade edip, Romanya'ya çullanmayaca~~n~~ bildirmi~~ve bunlar~ n Romenler'e aktar~ lmas~na raz~~ olmu~tu.
Saraço~lu 2 ~ubat 1940 günü Belgrad'da Konsey toplant~s~ nda Sofya
görü~melerini ve Bulgar Ba~kan~'n~ n verdi~i güvenceyi Yugoslav, Yunan,
Romen Ba~bakanlar~ 'na anlatt~. Romen D~~i~leri Bakan~~ Gafenco kendisine Dobruca üzerindeki Bulgar taleplerini, Romanya'n~ n tayin edece~i zamanda tatmin etmeyi kabul etti~ini, zaman~ n Romanya taraf~ ndan tayininin, buna benzer Rus ve Macar taleplerine de yol açmamak bak~ m~ndan
önemli oldu~unu anlatt~~ ve Saraço~lu'nun bu konu~may~~ Koseivanora bildirmesini kabul etti. Belgrad'dan dönü~~yolunda trenin Sofya'da durmas~ ndan yararlanan Saraço~lu kendisini kar~~lamaya gelen Ba~vekil Köseivanora Gafenco'nun kar~~l~ klar~ n~~ bildirdi. Koseivanof da ona ~ayet:
Kuzeyden gelecek bir sald~ r~~ kar~~s~ nda Yugoslav veya Romen ordusu çekilme haliade Bulgar s~ n~ rlar~ na iltica edecek olurlarsa, Bulgaristan'~ n bunlar~ n çekilmesiri kolayla~t~ raca~~n~~ ve
Bizzat Bulgaristan _ehdit edilecek olursa, Bulgar Genel Kurmay~ 'n~ n derhal Türk Genel Kurmay~~ ile temasa geçece~ini bildirmi~ti.
Zaman~ n ~artlar~ na göre, Saraço~lu'nun bu görü~melerinin önemli ve
ümit verici sonuçlar getirdi~i muhakkak idi.
Belgrad toplant~s~~ kararlar~~ da çok memnuniyet verici idi: Konsey Romanyal~~ Gafenco'nun ba~kanl~~~ nda toplanm~~ t~ . Yunanistan'~~ Metaxas,
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Yugoslavya'y~~ Markoviç temsil ediyordu. Konsey bildirisi, Balkan Pakt~'n~n
7 y~l uzat~lmas~, toplant~ n~n 194I'de Atina'da yap~lmas~, kendi bölgelerinde bar~~~sükünun korunmas~~ ve sa~lanmas~~ için ortak menfaatlerini mevcut sava~~kar~~s~ nda herbirinin durumlar~ n~~ koruyarak, ba~~ms~zl~ k ve milli
topraklar~n~ n savunulmas~~ ve bar~~sever bir siyaset izlenmesi konusunda
dört üyenin kararlar~ n~~ aç~kl~yordu. Demek ki, aranan karar ve hareket
birli~ine götürecek manevi ve siyasi cephenin kurulmas~~ tasavvuru kuvveden fiile geçmek durumuna yakla~m~~t~.
Belgrad toplant~s~ ndan sonra, Konsey ba~kanl~~~~Türkiye D~~i~leri Bakan~'na geçmi~. Yeni Ba~kan Saraço~lu Belgrad Konseyi görü~ melerinin
bir parças~~ say~ labilecek Bulgar-Romen yakla~mas~ n~~ gerçekle~tirmek üzere, Gafenko ile vard~~~~sonucu Belgrad toplant~s~ nda aç~ klamaktan ba~ka,
üye devletlere bir yaz~~ ile bildirmeyi ve metnin bir örne~ini de bilgi için
Sofya'ya vermeyi uygun görmü~tü.
Arada Köseivanof istifa etmi~~ve yerine geçen Filof eski Ba~ bakan'~ n
Saraço~lu'na ifadelerini aynen kabul etti~ini bildirmi~~idi ki, bu da önemli
bir nokta idi. Saraço~lu usulen ve nezaketen yaz~y~~ göndermeden önce, tasavvurunu Gafenco'ya bildirmi~ ti. Beklenmedik bir kar~~l~ k geldi. Gafenco,
Saraço~lu ile konu~mas~~ s~ras~ nda öbür Balkanl~~ meslekda~lar~n~ n da o zaman bilgi sahibi oldu~u aç~k ifadesine ra~men, böyle bir yaz~ dan Bulgar
Ba~bakan~ 'na bilgi verilmemesini istedi. Aradan bir kaç gün sonra da Ankara'daki Romanya Elçisi Saraço~lu'ndan bu yaz~n~ n Balkan ittifak~~ üyelerine bile gönderilmemesini istedi. Bu suretle güzel ve çok verimli geli~melere müsait bir f~ rsat elden kaç~ r~ld~. Bu kaypakl~~~ n nedeni anla~~lamad~~
çünkü birkaç zaman sonra da Gafenco istifa etti. H~zla geli~en olaylar da
yeniden bu yolda bir giri~imi zaten olanaks~z k~ lacakt~.

VII. ~ngiliz-Frans~z Türk Kurmaylann~n Halep Toplant~s~~ (Mart 1940);
Müttefiklerin Bak~2 Petrollerini Bombalayaca~~~Söylentileri
1939 y~ l~~ ~ubat-Mart ay~ n~ n sonuna kadar Avrupa cephesinde çarp~~ ma olmam~~t~. Müttefiklerde yo~un bir haz~ rl~ k faaliyeti vard~. Günün en
önemli konusu, her halde müttefiklerin ~talya'n~ n tarafs~zl~~~n~~ temin için
sarfettikleri çok büyük gayret, gösterdikleri müsamaha ve iyiniyet idi. halya'ya Almanya'dan kömür götüren gemilerin ~ngilizler taraf~ ndan mart
ba~~nda tutulmas~ na ve ~ talyanlar'~ n protestosu üzerine, mart ortalar~ na
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do~ru ~ngilizler'in italyanlar'la bir anla~maya vararak, Alman kömürünün
Italya'ya sevkine izin vermeleri, italya'y~~ tatmin etmeye ne kadar gayret
edildi~ini gösteriyordu.
Yukar~da i~aret etti~im üzere, Finlandiya'ya yard~m yüzünden sava~~n
ba~ka sahalara s~çramas~~ ihtimali halinde ne gibi planlar ve harekât uygulanabilece~i konusunun ~ngiliz-Frans~z yüksek askeri konseylerinde müzâkere edilmi~~oldu~unu anl~yorduk. Bize müttefiklerimizden bu yolda bir
resmi giri~im ve plan teklif edilmi~~de~ildi. Böyle bir hayati konuda vuzuhsuzluk var idi. Di~er taraftan Balkanlar'da müttefik harekât planlar~~ ve
haz~rl~klar~~ ne idi, ne olacak idi? Bu da günün sorunu idi.
Türkiye'ye gönderilmesi gereken silahlar~ n teslim temposu ümit edilenden a~a~~~oluyordu. 1939 Mart~'n~ n ikinci haftas~nda Müttefik Türk-~ngiliz-Frans~z Genelkurmaylar~'mn Halep'te toplanmas~ na karar verildi. Genel Kurmay ~kinci Ba~kan~~ Orgeneral As~m Gündüz ba~kanl~~~nda bir heyetin gönderilmesi kararla~t~r~ld~ . Heyetin trenle hareketinden bir kaç saat
önce Saraço~lu beni bularak, derhal heyetle Halep'e hareketimi bildirdi.
Askeri bir heyete benim kat~ lmamdaki neden ve lüzumun ne oldu~unu
kendisinden sordum. "Sen orada "hükümet" olarak bulunacaks~n" dedi.
Mesuliyetimin a~~r olaca~~n~~ söyledim ve talimat~ n~n ne oldu~unu sordum. "~ ttifâk~n ve siyasetimizin icaplar~ na göre karar verirsin. Her ikisini
de en iyi bilen sensin" dedi. Bu suretle ak~am trenle Halep'e hareket ettik. ~stasyondan Frans~z ve ~ngiliz Büyükelçileri heyeti u~urlamaya gelmi~lerdi. Frans~z Büyükelçisi benim de gitti~imi görünce, ismim kendisine heyet azas~~ içinde bildirilmemi~~oldu~u için, ~a~~ rd~~~n~~ söyledi. Saraço~lu "o
orada hükümeti temsil edecek" dedi.
Halep'e var~~~m~zda konferans bir okul binas~ nda güzel sözlerle, samimi bir hava içinde çal~~malar~ na ba~lad~. Ba~kanl~k mevkiinde olan ~ngiliz
temsilcisi gündemdeki müzakere mevzuunun, "Italya'n~ n tarafs~zl~~~~kesinlikle temin edildi~i takdirde Türkiye'ye yap~lacak yard~m" oldu~unu aç~klad~ . Bir ruznamenin ikinci ve sonraki maddelerinin ne olaca~~n~~ bekledi~imiz halde görü~ melerin bu tek mevzua münhas~ r olaca~~~anla~~l~nca,
As~ m Pa~a'y~~ uyararak, itiraz ettik. Askeri ve siyasi durumun gösterdi~i
manzara kar~~s~ nda, Halep'te toplanan Müttefik Kurmaylar'~ n görevleri
memleketlerinin bekas~n~~ tehdit eden, sald~ rgan, sald~rganlar, sald~r~~ ve sald~r~lara çe~itli tutumlarda ne ~ekilde kar~~~konulmas~~ laz~m geldi~ini çe~itli
varsay~ mlara göre inceleyip ona göre planlar yapmak oldu~u için, ihtimallerden yaln~z biri olan ~talya bitarafl~~~~üzerinde durulamayaca~~, ~talBelleten C.LVI, 66
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ya'n~ n tarafs~zl~~~, Rusya'n~n tek ba~ina sald~r~s~~ veya Rusya ve Almanya'n~ n birlikte sald~r~s~~ veya ~talya-Rusya tarafs~z kal~p Almanya'n~n tek
ba~~na veya üçünün birlikte sald~r~s~~ haline ve Balkan Devletleri'nin, mesela Bulgaristan'~ n alaca~~~duruma göre bütün ihtimallerin incelenmesi
laz~ m geldi~ini izah ettim.
Müttefiklerimizin gündeminde ancak birinci varsay~m bulundu~undan
yaln~z onun müzâkere edilmesinde ~srar etmeleri üzerine, hükümetimizden talimat almadan bu gündemi kabul edemeyece~imizi ileri sürünce
toplant~~ ertesi güne ertelendi. Durumu Ankara'ya arzettik. Gelen uysall~ k
gösterilmesi yolundaki cevap üzerine durumu idare edici biçimde ertesi
gün görü~melere devam edildi. Ancak gayet iyi temennilere ra~men
"planlama" ve karar bak~m~ndan memnunluk verici pratik sonuçlara var~lamad~. Londra ve Paris'in de gelecekteki harekât hakk~nda, özellikle bizi
ilgilendiren Yak~ n Do~u, Akdeniz ve Balkanlar'da Rusya ~ayet tarafs~zl~ktan ayr~l~r ve sald~nya geçecek olursa, onun için plan proje ve kararlar~~
bulunmad~~~~anla~~l~yordu. Halep konferans~n~n dostane bir hava içinde
bu ~ekilde sona ermesi üzerine, heyetimiz Orta Do~u Ba~komutan~~ General Weygand'~ n davetlisi olarak Beyrut'a gitti. Kendisini 1922 Lozan Konferans~'ndan beri tan~d~~~m bu entellektüel büyük Frans~z askeri ile ciddi
hasb~ halde bulunduk. Büyük adamlara has fikir cesareti ve aç~kl~~~~ile bana, o da kendi dertlerinden sözetti. idarenin yava~l~~~ ndan, gecikmelerden,
zaman kay~plar~ndan, "Do~u ordusunun" kurulmas~ndaki a~~rl~ktan ~ikayet etti. Bunlar~ n biran önce yola konulmas~ nda kararl~~ oldu~unu söyledi.
"Bunlar çok geç olmadan yap~lmal~d~ r, vakit kaybedilmemelidir" dedi. Ancak içindeki üzüntü ve kayg~y~~ hissetmemek kabil de~ildi. Halep konferans~ndan yukar~da de~indi~im suallere cevap almadan dönmü~~oluyorduk.
Ankara'ya dönü~ümde durumu hükümete ve beni kabul eden Cumhurba~kan~~ ~nönü'ye anlatt~m. Ne benim ne de As~m Gündüz'ün intibala=iz tatmin edici de~ildi. Daha cephelerde dö~ü~me ba~lamam~~~idi. Akdeniz aç~k idi, ancak bizim sipari~~etti~imiz malzeme istedi~imiz tempoda
ve miktarda gönderilemiyordu. Ortak hareket planlar~~ yap~lamam~~~idi.
önemle üzerinde durulacak meseleler bunlar idi. Bu sava~~y~l~n~ n ilk aylar~ nda, hükümetlerde ola~anüstü durumlar~ n do~urdu~u ~artlar~ n gereklerini yerine getirmek üzere, çabalar~~ koordone edebilmek için, sarfedilen yo~un çal~~malann henüz tam semere vermedi~i izlenimi do~uyordu.
Frans~z ve ~ngiliz Hükümetleri'nin aç~~a vurulmayan ve bize sözedilmeyen tasavvurlar~~ aras~nda Bakü petrollerinin bombard~man edilmesi ve
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Karadeniz'den Ruslar'~ n Almanlar'a yapt~klar~~ yard~ mlara bir nevi abluka
uygulama projeleri oldu~unu anl~yorduk. Bunun tabii bizi birinci derecede ilgilendirece~i ku~kusuzdu. Bakü'nün bombard~ man~ n~~ ~rak'tan, Habbaniye üssünden ~ngilizler yaparsa, Iran topraklar~~ üzerinden geçecekleri
için, bize bilgi vermeye bile ihtiyaç hissetmeyebilirlerdi. Halbuki, Frans~z
hava kuvvetleri de bu harekete kat~ ld~ klar~~ takdirde, Suriye'den Cezire'den
kalkacaklar~na göre bizim topraklar üzerinden geçmeleri sözkonusu olaca~~ndan, ya usulen bizden izin almalar~~ veya bizden protestoyu göze alarak
haber vermeden kaçak uçmalar~~ gerekecekti. Fakat bunun pek ala Sovyet
Rusya taraf~ndan bir "casus belli" say~laca~~~aç~ kt~. Sovyetler'in ilk tepkilerinin bizim üzerimizde olaca~~n~~ tahmin için siyasi dehaya ihtiyaç yok idi.
Henüz esas cephe olan Avrupa'da dü~manla kar~~~ kar~~ya duran ve
gelecek muharebelerin do~rultu ve geli~meleri belli olmadan müttefiklerin
bu farazi Kafkas ve Karadeniz faaliyetlerinin, akla en uygun ihtimale göre,
Almanya'ya bir müttefik kazand~ rmak ve sava~~alan~ n~~ geni~letmek ve bize
sirayet ettirmekten ba~ka pratik bir yarar sa~lay~ p sa~lamayaca~~~
dü~ünülme~e de~erdi. Halbuki, biz ne siyasi ne askeri bak~ m~ndan Sovyet
Rusya'dan bize bir sald~ r~~ olmad~ kça, onunla bir anla~mazl~~a sürüklenmeyi asla istemiyorduk. Esasen ittifak Andla~mas~~ bunu II. Protokol'de
aç~ kça ortaya koymu~tu. Bize bu yolda bir teklif yap~ lm~~~olsa idi, buna
kat~ lmay~~ reddedece~imizi müttefiklerimiz de biliyorlard~. Onun içindir ki,
bize aç~ kça bir giri~im yap~lamam~~t~.
Acaba müttefiklerimiz, özellikle Fransa, Bat~~ cephesinin a~~lmaz ve
Maginot hatt~ n~ n y~ k~ lmaz bir kale olmas~~ itibariyle, Avrupa'n~ n kesinlikle
güvenlik içinde oldu~u dü~üncesiyle ba~ka cephelerde dü~man~~ vurmak
hevesine mi kap~lm~~lard~ ? Bunu yaparken de bir dü~man daha yani Sovyet Rusya'y~~ üstlerine çekmenin sonuçlar~ n~~ hesaplam~~lar m~~ idi? Hesaplad~ lar idi ise, herhalde yanl~~~oldu~una hükmetmek gerekirdi.
Dedi~im gibi bize bu tasavvurlar hakk~ nda resmi bir ba~vuru olmad~.
Ancak iki olaydan bir mana ç~karmak gerekiyordu: Mart ay~~ ba~~ nda
Moskova büyükelçimiz Haydar Aktay'dan bir telgraf gelmi~ ti. Oradaki
Amerikan Büyükelçisi Steinhart'~ n kendisine söyledi~ine göre, Bakü petrol
alan~ n~n v~c~ k v~ c~ k petrol çamuru halinde denebilecek bir durumda oldu~unu ve bir bombard~man halinde buran~ n söndürülmesi imkans~z ~ekilde
tutu~mas~ndan Sovyetler'in endi~e etti~ini, fikirlerine ba~vurduklar~~ Amerikal~~ uzmanlar~ n 1917 Devrimi'nden hemen sonra gerek Dnieperstroy baraj~ n~ n yap~lmas~ nda gerek ihmal edilmi~~ve i~lemez hale gelmi~~bulunan
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Bakü petrol alan~ n~~ yeniden i~ler durumuna gelmesinde pek çok Amerikal~~ mühendisler çal~~m~~t~. Burada bir yang~ n ç~ kacak olursa, aylarca
söndürülemeyece~i ve petrol üretiminin y~ llarca geri kalaca~~~görü~ünde
bulunduklar~ n~~ haber veriyordu. Saraço~lu bir konu~ma esnas~ nda bilgi
olarak bunu Massigli'ye anlatm~~, Massigli de "Evet bombard~ man uçaklar~ n~ n hareket alanlar~~ çok geni~tir. Kuzey ~ rak'tan ve Cezire'den kalkan
uçaklar kolayca Bakü'ye varabilirler, ancak bunun için Iran ve Türkiye
topraklar~~ üzerinden uçmak gerekir "diye cevap vermesi üzerine Saraço~lu da "demek siz ~ ran'~ n protestosundan çekiniyorsunuz" demi~ti. Bu
görü~meyi bize naklederken Saraço~lu "demek ~ran protestosundan çekiniyorsunuz" cümlesini bir nevi nükte olarak, yani yapabilmenize tek mani
bu mu? kabilinden söylemi~~oldu~unu anlatm~~t~.
Aradan on gün geçtikten sonra Frans~z Büyükelçisi, Ba~bakan Deladier'nin yerine geçmi~~olan Reynaud'dan "~ki memleket aras~ ndaki dayan~~man~ n teyidine yarayan bir Deklerasyon, bir güvence getirmi~ti. Bu nakletti~im vakay~~ ve anlam~ n~~ y~ llar sonra yay~ mland~~~~güzel kitab~ nda Massigli bütün ayr~ nt~ lar~~ ve inceli~i ile anlatt~~~~için sözü O'na b~ rak~yorum.
Bu mesele bir çok sava~~sonras~~ yay~ nlar~nda anlat~ ld~. Almanlar ele geçirdikleri Frans~z belgeleri aras~nda Massigli'nin bu konu~may~~ nakleden telgraf~ n~~ sanki Türkiye'nin izni kesinlikle elde edilmi~~gibi göstermek istemi~lerdi. Massigli bunu yalanlam~~t~.
Massigli, kitab~ nda ~öyle yazm~~t~: "13 Mart'ta aram~zda yerle~mi~~
adet üzere hemen her gün bilgi al~~veri~i için kendisini ziyarete gitti~im
Saraço~lu bana, Moskova Büyükelçileri'nden ald~~~~bir telgraf~~ okudu.
Büyükelçi Sovyetler'in bir bombard~ man halinde Bakü petrol alan~ n~n kar~~la~aca~~~tehlikeden endi~e ettiklerini, Amerikal~~ uzmanlar~ n görü~üne
ba~vuruldu~unu, bunlar~ n üretim yöntemlerinin geçmi~te pek kötü olmas~~
nedeniyle, topra~~n sünger gibi v~c~ k v~c~ k bulundu~unu, ç~ kacak bir yang~n~n bütün bölgeye sirayet edece~ini, bunu söndürmek için aylarca u~ra~mak gerekece~ini ve yeniden üretime ancak y~ llar sonra ba~lanabilece~ini söylediklerini naklediyordu. Saraço~lu "Ne dü~ündü~ümü" sordu.
Ben de ertesi günü Quai d'Orsay'a (Fransa D~~i~leri Bakanl~~~) gönderdi~im telgrafta yazd~~~ m üzere, kendisine, "~üphesiz modem bombard~ man
uçaklar~ n~ n Cezire veya Kuzey ~rak'tan kalkarak Bakü'ye varmak için yeter bir hareket sahas~na sahip olduklar~n~, ancak bunun için Türk ve Iran
arazisi üzerinden uçmak laz~ m gelir" diye cevap verdim. Bakan: "Demek
~ran'~ n protestosundan endi~e ediyorsunuz" diye kar~~l~ k verdi. Zorlu~un
Türkiye taraf~ ndan gelmeyece~ini, daha aç~ k bir ~ekilde ihsas edemezdi.
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Dü~üncesini aç~ kl~~a kavu~turmak için zorlamak yersiz olurdu. Sözleri
üzerinde ~srar etmedim. Ancak anlaml~~ oldu~u için dikkatinize arz ediyorum. ~ ngiliz meslekda~~ma da bilgi verdim".
"Bu görü~melerin dört ay sonra Türk politikas~ nda nas~ l beklemedik
bir önem kazanaca~~~görülecektir. Herhalde telgraf~ m~ n metni bu konu~man~ n geçti~i gün Türk arazisi üzerinden uçu~~sorununun söz konusu
edilmedi~ini aç~ kça kan~ tlar. Ba~bakan Paul Raynaud'~ n 23 Mart 194o'da
ki~isel bilgim için gönderdi~i bir telgrafta, Frans~z Hükümeti'nin ~ ngiltere
ile incelenmesini sürdürmeyi dü~ündü~ü i~lerin ba~~ nda, hava ve deniz
harekat~ n~ n Karadeniz ve Kafkasya'ya te~mili ihtimalinin ortaya koyaca~~~
sorunlar geldi~i, gizlice bildiriliyordu. Amaç yanl~z abluka alan~n~ n geni~letilmesi ve deniz seyriseferinin kontrolünden ibaret olaca~~~için mutlaka
Rusya'ya kar~~~bir sava~~harekat~~ sözkonusu olmayacakt~. Ancak bu giri~im Türkiye'nin dostça tarafs~zl~ k uygulamas~ na (neutralite bienveillante)
ve sessizce kolayl~ klar sa~lamas~ na (facilites discretes) ba~l~~ idi. Saraço~lu'nun bana 13 Mart'ta sarfetti~i sözler bunlar~ n (kolayl~ klar~ n) red edilmeyece~ini ümit etmeme uygundu. Zaman~~ gelince bana gönderilecek talimat~~ beklemeksizin Ba~bakan P. Reynaud ~imdiden bu projenin bana
telkin etti~i dü~ünceleri ö~renmek istiyordu. Ayn~~ zamanda, hemen uygulanacak bir de talimat veriyordu. D~~i~leri Bakan~'na ve uygun dü~erse
bizzat Cumhurba~kan~'na sava~~, güçlenmi~~bir azimle, her alanda devam
ettirme karar~ nda olan yeni hükümetin Türkiye'nin talepleri ve menfaatleriyle kesinlikle beraberli~ini aç~ klamakl~~~ m isteniliyordu. Bu dayan~~ma
Üçlü ~ttifak'~ n öngördü~ü ihtimallerle s~ n~rl~~ olmayacak, Balkanlarda ve
Karadeniz'de manevi mevkiini ve hakl~~ menfaatlerini güçlendirme~e vesile
verecek her türlü durumlar~ n do~urabilece~i tüm ihtimalleri kapsam~~ içine
alacakt~ r. Bu taahhüde bir de ek maddi yard~ m ve bu konunun gerektirece~i tamamlay~ c~~ gayretler vadi, aylarca umursamazl~ ktan sonra, Paris'te
gemi az~ya al~yordu. Yeni kabinenin Türk Hükümeti'ne mesaj~~ ne olcakt~?
Ancak ortaklar~ m~z~ n endi~e edecekleri veya belirli olmayan bir gelecekte
bize hat~ rlatabilecekleri deyimler kullanmamak gerekirdi. Saraço~lu'nun
kendisine verilen mesajlar~ n birer örne~ini almak için ~srar etme adetinde
oldu~unu da unutmuyordum. Bunlar~ n hepsi Bakan'~ n telgraf~ n metnini
biraz de~i~ tirmek için sebepler idi. Türk talepleri ile-ki bunlar bize hiç bir
zaman söylenmemi~ti-dayan~~ma aç~klamas~~ yerine "iki memleketin menfaatleri aras~ nda tam bir "beraberlik" deyimini koydum. Bana tevdi için verilen mesaj~n aç~ k seçik muhtevas~ n~~ "Türkiye'nin Balkanlar'da ve Karadeniz bölgesinde mevkiini müdafaa etmesi durumlar~yla" s~ n~ rland~ rmay~~ ihtiyatl~~ buldum. Ancak böylece hafifletilmi~~mesaj yararl~~ olabilirdi".
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Büyükelçi Massigli mesle~inde usta bir ki~iydi. Türkiye'nin hayati
menfaatleri tehdit edilmedikçe Rusya ile sergüze~te giri~meyece~ini biliyordu. Tutumunu takdir ederim. Ancak benim bildiklerime göre Quai d'Orsay'a çekti~i telgraftaki "zorluklar~ n Türkiye taraf~ ndan gelmeyece~ini aç~ k
bir ~ekilde ihsas edemezdi" kan~s~ n~~ Saraço~lu'nun sözlerinden edindi~i
yanl~~~bir izlenimden do~an bir yorum oldu~u kan~s~ nday~ m. Amans~z bir
dü~manla topyekt~ n sava~~halinde bulunan bir memleketin o dü~mana
yard~ m edene kar~~~ en ~iddetli tedbirleri almak istemesi do~ald~ r. Ancak
bunlar~ n do~uraca~~~tepkilere kar~~~koyabilmek imkan ve tedbirleri sa~lam~~~bulunmas~~ da ~artt~ r. O zaman bu imkanlar~ n pek mevcut olmad~~~ na
ili~kin i~aretler yok de~ildi.
Müttefik Yüksek Askeri Konsey'in çal~~malar~~ konusunda bize ku~kusuz bilgi verilmezdi, ancak temaslar~ m~ z ve edindi~imiz bilgilerin ~~~~~ nda
durumu tam de~erlendirecek ~ekilde san~ ld~~~ndan çok olana~~m~z vard~~
ve çal~~ mlar~ m~ z bunlar~ n ~~~~~ nda yürütülürdü. Eskiden beri D~~i~leri ile
Genelkurmay gayet s~ k~~ temas halinde çal~~~ rd~. Gerek Numan Menemencio~lu'nun gerek benim Say~ n Mare~al Fevzi Çakmak ve ~kinci Ba~kan
As~ m Gündüz ile ki~isel ili~kilerimiz bu temaslara bir samimiyet havas~~
eklerdi. As~ m Gündüz Genelkurmay'da etraf~ na toplad~~~~k~ymetli elemanlarla kuvvetli bir ekip kurmu~ tu. Kendisiyle günde bir kaç defa telefonla~t~~~ m~z olurdu. Hatta bazen bir belge arand~~~~zaman birbirimize "hangi
dosyada olabilece~ini hat~ rlatmak suretiyle" ~akala~t~~~ m~z da olurdu. Bu
s~ k~~ temas sayesinde askeri meseleler siyasi icaplar ve siyasi i~ler de askeri
icaplar aç~ s~ndan ele al~ n~ p yürütülürdü.
D~~i~leri Bakanl~~~'nda benimsedi~imiz usule göre, her sabah Saraço~lu gelir gelmez, ilk i~~olarak Genel Sekreter Numan Menemencio~lu ve
Genel Sekreter yard~ mc~~ olarak benimle bir toplant~~ yapard~. Gece gelen
telgraflar de~erlendirilir, günün meseleleri gözden geçirilir, beklenen giri~imler konu~ ulur, icaplara göre hareket hatt~~ tesbit edilirdi. Bunun üzerine
art~ k a~~z birli~i yapard~ k. Saraço~lu tok sözlü, temkinli bir D~~i~leri Bakan~~ idi. Al~ nm~~~bir devlet karar~~ gere~ince kabul veya reddi gerektiren bir
mesele olmad~ kça, yabanc~~ Büyükelçiler'in ba~vurular~n~~ dinler, i~in müzâkeresi için Numan'a veya bana havale ederdi. Talimat üzerine yapt ~~~m~z
müzakereler kendisine arz edilir, isteklerin kabul veya reddine göre karar
~eklini al~ rd~. D~~i~lerinin bu s~ k~~ "a~~z birli~i" kordiplomatik içinde de bilinirdi. Hatta bir gün Büyükelçiler'den biri bana "can ~m nas~ l yap~yorsunuz? Ben size geliyorum, Frans~ z Büyükelçisi Numan'a gidiyor, ~ ngiliz
Büyükelçisi Bakan'a gidiyor. Noktalara ve virgüllere var~ncaya kadar ayn~~
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~eyi duyuyoruz. Sizden bir~ey s~zd~ rman~ n imkan~~ yok" diye takdir ve ~a~k~ nl~~~ n~~ dile getirmi~ti.
Dünyan~ n bu buhranl~~ döneminde, sava~lar içinde müttefiklerimizin
yan~ nda ve memleketin ve mü~terek menfaatlerin icap ettirdi~i tutumu belirleme çabalar~~ içinde, Türkiye'nin ba~~ nda ~smet Pa~a (~ nönü) gibi sava~~
görmü~~bir askerin, siyasi ve sava~~alan~ nda ba~ar~l~~ olmu~~bir liderin, k~l~c~ na ve kalemine güvenilir bir devlet adam~ n~ n, bulunmas~~ muhakkak ki
büyük bir ~anst~. Cumhurba~kan~~ ~ nönü geni~~bilgisi ve tecrübesi, aral~ ks~z çal~~masiyle en ufak ayr~ nt~lara var~ncaya kadar her meseleyi bilerek
geceli gündüzlü i~leri izler, hergün bazen birkaç defa Saraço~lu'nu, Numan'~, beni ça~~r~ r, bilgi al~ r, isti~are eder, talimat verirdi. Yukar~da dedi~im gibi müstesna bir asker olarak çe~itli stratejik durumlar~~ ve konjonktürleri k~ymetlendirmede emsalsiz bir kabiliyeti oldu~unu söylemeliyim.
1940 y~l~ n~ n ilk aylar~ nda Bat~da henüz muharebeler ba~lamam~~t~.
Biz Akdeniz, Karadeniz ve Balkanlar olmak üzere üç muhtemel cepheden
gelebilecek tek ba~~ na veya ortak bir sald~ r~yla kar~~la~bilirdik. Müttefiklerin çe~itli ihtimallere göre yard~ m~~ ne olacak idi? Ne kadar zamanda olabilecek idi? Herhalde yard~ m kesinlikle gelinceye de~in tek ba~~ na dayanmak gerekiyordu. Bunun için mücehhez olmam~z laz~ md~. Sipari~~etti~imiz ve teslimi vaadedilen silahlar ve cephane zaman~nda ve istedi~imiz
miktarda gelmiyordu. ~ ngiliz-Frans~z Müttefik Yak~n Do~u Ordusu henüz
gere~i gibi kurulamam~~t~. Enfrastrüktür haz~ rl~ klar~~ da memnunluk verici
de~ildi. Görevin s~ klet merkezi Türk Ordusu'nun s~ rt~ na yüklenmi~~bulunuyordu.
*

*

VIII. Bat~~ Cephesinde Alman Sald~r~lar: ve zaferleri (1940 bahar~); Beyrut
ve Hafya'da Türk-~ngiliz-Frans~z Kurmay Toplant~lar: (May~s 1940); Italya'n~ n
Sava~a Kat~lmas~~ve Türkiye'nin Sava~~D~~~~Kalma Karar~~(Haziran 1940)
Nisan~ n ba~~nda Alman ordularm~ n Danimarka ve Norveç'e taaruzu
ile ba~layan harekât müttefiklerin aleyhine geli~erek sonunda Norveç ve
Danimarka Alman i~gali alt~ na girmi~~bulunuyordu. May~s ba~~ nda Almanlar, Belçika ve Hollanda ve küçücük Lüksemburg'a sald~ rd~lar. Denebilir ki, Avrupa k~ tas~ n~ n geçici mukadderat~ n~~ tayin eden sava~, bu cephelerde ba~lad~. Müttefikler yard~ma ko~tuklar~~ bu cephelerde Almanya'ya
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yenilmeye ve geri çekilme~e ba~lad~ lar. Almanlar h~ zla Man~~k~y~ lar~ na
do~ru yürüyerek ~ ngilizler'i Dunkerk'e s~ k~~t~ rd~ lar. Fransa do~rultusundaki harekât~ n, özellikle kuzeyden geli~en sald~ r~ n~ n sonucu müttefikler için
ümitsiz gibi görünmeye ba~lam~~t~.
Avrupa cephesinde Alman ba~ar~ lar~~ birbirini izlemeye dururken,
özellikle önemi olan Akdeniz ve Balkan bölgesinde müttefiklerin durumunun ümit edildi~i gibi iyi olmad~~~ , hatta aleyhte geli~ti~i görünüyordu.
Ümitlerin tersine Balkan Pakt~~ devletleri bir Balkan cephesi kurulmas~ na
hiç bir bak~ mdan yana~mam~~t. Yak~ n Do~u'da ~ ngiliz-Frans~z Müttefik
Do~u Ordusu kurulamam~~~idi. Italya'n~ n tarafs~zl~ ktan ç~ karak sava~~ r duruma geçmesi ~ üphe götürmez bir seyir gösteriyordu. ~ ngiliz ticaret gemilerine Akdeniz sular~ ndan uyan~ k olma ve olay ç~ karmaktan kaç~ nma emri
verilmi~ti. Yaz~ k ki, bizimle üçlü olmas~~ laz~ m gelen tedbirler fiili olarak
gerçekle~mekten uzakt~ .
Böyle bir hava içinde durumun müzâkeresi için ~ ngiliz ve Frans~ zlar
Mare~al Fevzi Çakmak'~ n Wavel ve Weygand ile bulu~mas~ n~~ teklif ettiler.
Görü~me 22 May~s'ta Beyrut'ta oldu. Ancak Mare~al Beyrut'ta Weygand
ile bulu~amad~ . Çünkü Weygand Fransa'ya hareket etmi~, General Gamelin'un yerine Ba~komutan atanm~~t~. Görü~meler, General Wavell, Amiral
Cunningham ve Frans~z General Carpentier ile Çakmak aras~nda cereyan
etti. Nazmi plan ve tasavvurlar~ n kuvveden fiile geçmesi için gereken imkân ve vas~ talar~ n elde olmamas~~ yüzünden, Üçlü Askeri Sözle~me gere~ince öngörülen hedeflerin ele geçirilmesi için zorunlu ortak harekat~ n,
bilhassa hava ve deniz desteklerinin, durum nedeniyle, yap~ lamayaca~~,
meydana ç~ km~~~ve Mare~al görü~meden müsbet bir netice alamadan
dönmü~tü. Tüm a~~rl~~~ n Türkiye üzerine yüklenece~i ve kalaca~~~ortada
idi. Askeri Sözle~me hükümleri Italya'n~ n sava~a kar~~mas~~ halinde Oniki
Ada'n~ n müttefiklerin eline geçirilmesi, yani i~gali derpi~~edilmi~~idi. Bunun için mü~terek kara, hava, deniz harekat~~ gerekliydi. Bunun tek ba~~ na
Türkiye taraf~ ndan yap~ lmas~~ maddeten imkans~z olduktan ba~ka, tek ba~~na bir sembolik hareket, mesela Rodos'a kar~~~bir hareket, do~rudan do~ruya Türkiye üzerine ~ iddetli bir Italyan taaruzunu davet edecek, böylece
Almanya ve hatta Rusya'n~ n harekete geçmesini do~urabilecekti.
Yukar~ da i~aret edildi~i üzere, Italya'n~ n sava~an durumuna geçmesi
gün meselesi idi. Italya'n~ n sava~a girmesi ile Balkanlar-Karadeniz bölgesinin kritik ve hayati bir önem kazanaca~~~ku~kusuzdu. At~ lacak her ad~ m~ n
hesapl~~ ve tedbirli olmas~~ laz~ m geliyordu. Avrupa'da Alman ba~ar~ lar~ n~ n
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etki ve tehdidi alt~ nda Balkan Devletleri k~~k~ rtmalardan uzak durmak
kayg~s~~ ile gayet çekingen kavran~yorlard~ . Balkanl~lar aras~ nda bir askeri
konferans toplanmas~ n~~ Belgrad iyi kar~~lam~~t~ . Bu durum kar~~s~ nda
Türkiye'nin de son denli dikkatli davran~ p hesapl~~ hareket etmesi laz~m
geliyordu.
Avrupa'da Fransa harekat~~ tamamen ümitsiz bir ~ekilde geli~irken
müttefiklerimizce Hayfa'da toplant~ya davet edilmi~ tik. Hükümet bu yeni
Genelkurmaylar toplant~s~ nda benim de bulunmam~~ kararla~t~ rd~ . Hayfa'ya hareketimizden önce durumu görü~ mek ve talimat almak üzere Saraço~lu'nun makam~ nda ben, Numan Menemencio~lu bir toplant~~ yapt~k.
Sava~~durumunu inceden inceye ve ihtimallere göre ayr~ nt~ lariyle de~erlendirdik. Italya'n~ n sava~a kat~ lmas~~ ihtimaline göre, bizden istenebilecek
~ eyleri inceledik. Bunun, sonuç olarak, Türkiye'nin sava~a girmesi demek
olaca~~~ortaya ç~ kt~ . Her ne kadar tüm kararlar~n hükümetin onay~ na ba~l~~ olaca~~~muhakkak ise de, Genelkurmaylar toplant~s~ n~ n Askeri Sözle~me
hükümlerinin tatbikiyle ilgili olmas~~ nedeniyle konferansta al~ nabilecek kararlar~ n hükümetleri ba~lay~c~~ bir nitelik kazanabilece~ini gözden uzak
tutmamak gerekti~inden, durumun tamamen aç~ kl~~a kavu~turulmas~~ gerekiyordu. Ben, ~talya sava~an oldu~u takdirde, müttefikler bizden Hayfa'da
Askeri Sözle~ me hükümlerini tatbik etmemizi isteyecek olurlarsa, içinde
bulundu~ umuz haz~ rl~ ks~z ko~ullar ve üçlü planlar~ n yap~ lmam~~~olmas~~ ve
istedi~imiz malzeme ve teçhizat~ n verilmemi~~olmas~~ dolay~siyle, özellikle
D~~i~ leri ve hükümetin de bildi~i üzere, Alman-Sovyet tepkilerini göz
önünde bulundurmam~z~ , elimizi kolumuzu sallayarak mezbahaya gidemeyece~imizi, Türkiye'nin müttefiklerin durumu düzelinceye kadar kendisini
israf etmemesi, bilakis kuvvetlerini tasarruf etmesinin onlara en büyük hizmet olaca~~~yolundaki görü~ ümü anlatt~ m. Saraço~lu da "Sen bildi~in gibi, vaziyetin icaplar~ na göre idare edersin. S~ k~~~ rsan bize sorars~ n" diyerek
bana yetki ve direktif verdi.
Hayfa Genelkurmaylar Konferans~~ 27 May~s'ta topland~ . Görü~meler
dostane bir hava içinde, Askeri Sözle~me'nin öngördü~ü durumlar
gözönünde tutularak, müttefiklerimizin, özellikle ~ ngiliz General Smith heyetinin, soru~turma niteli~inde durumumuz ve yapacaklar~ m~z konusunda
çe~itli bilgi almak istemesiyle ba~lad~. As~ m Gündüz'ün yan~ nda bulunan
Harekat Dairesi Ba~kan~~ Fas~ h Kayabal~ , kendisine çevirmenlik yapan yarbay Emin Dirvana arac~l~~~~ile, varsay~ mlara göre planlar üzerinde bilgi
vermi~ ti. Birinci gün böyle geçti. Ak~am otele döndük. Mütevazi, rahat bir
oteldi. Üst katta restoranda yemek yerken yan~ m~ zdaki bir radyo al~ c~s~ n-
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dan haberler verilmeye ba~land~ . Fransa'da Alman taaruzu ve ona kar~~~
Müttefik harekat~n~ n aynnt~ lan veriliyordu. As~ m Gündüz önce ezbere kritik yapmaya ba~lad~ . Sonra bir harita getirdik ve harita üzerinde konu~tu.
Bu esnada yan~ m~ zda bulunan mihmandar subaylar~ n da ilgilendiklerini
görünce, oldukça çetrefil frans~zcas~ yla, eliyle ve kalemle, ku~atma ve kar~~~
hareketleri tarif edip "yanl~~" diyerek ele~ tirisini sürdürdü. Ertesi sabah gelen haberlerden As~ m Gündüz'ün öngördü~ü üzere, Alman taaruz harekat~n~n ba~ar~l~~ ve Frans~ z kuvvetlerinin geriledi~i anla~~ld~ . Radyo etraf~nda
As~m Pa~a'n~ n ele~tirileri ra~bet görmü~~olacak ki, sonraki ak~amlar dinleyici say~s~~ daha da ço~alm~~~idi. ~kinci gün toplant~ da yine görü~meler
dostça olmakla birlikte varsay~mlarla ara~t~r~c~~ nitelik ve belirsizlik içinde
devam etti. Frans~ z temsilcisinin durumu zordu. Görü~meleri bir sonuca
ba~lamak zorunlu& oldu~undan, bu ön görü~meler sonucunda gereken
bilgilerin edinilmi~~olmas~~ dolay~siyle, art~ k ortak hareket planlar~ n~n,
müttefiklerimizin tasavvur ve yard~mlar~ , geciken malzemenin verilmesi konular~n~ n ele al~nmas~n~~ ve karara ba~lanmas~n~~ istedim. Ba~ kan durumunda bulunan General Smith k~ sa bir sessizlik üzerine, ö~leden sonra
gizli bir toplant~~ yap~laca~~n~ , bu toplant~da As~ m Gündüz, ben ve uygun
görece~imiz çevirmenin, Frans~z taraf~ndan da Frans~ z temsilcinin ~ahsen
bulunabilece~ini isim belirterek söyledi ve oturuma son verdi.
Ö~leden sonra bulu~ tuk. General büyük bir sadelikle Avrupa'da geli~en harekat~ n müttefikler için bir felaket halini ald~~~ n~ , muharebenin bir
hezimetle ba~ lad~~~ n~ , ne olursa olsun ~ ngiltere'nin sava~~~mutlaka kazanaca~~n~ , ancak bunun zamana ba~l~~ oldu~unu, büyük bozgunun büyük zararlar do~uraca~~n~, bunlar~n ku~ kusuz giderilece~ini, ama bunlar giderilinceye kadar yaz~ k ki her hangi bir yard~m yap~ lamayaca~~n~ , bu itibarla
Türkiye'nin ba~~n~ n çaresine bakmas~~ lâz~m geldi~ini söyledi. Bu sözleri
söylerken muhatab~ m~z~ n yüzünde gözlemledi~imiz elem, azim ve vakar
bize dürüstçe ve civanmertçe hitab eden bu say~n askere kar~~~duydu~umuz takdir hissini bir kat daha artt~nyordu.
Bu konu~ man~n geçti~i gün Fransa'da Calais Almanlar taraf~ndan i~gal edilmi~ ti. Belçika ordusu teslim oluyor, Dunkerk dü~mek üzere durmadan bombard~ man alt~ nda bulunuyordu. Flandres ve Artois muharebeleri ümitsizlik içinde sona eriyordu. Tarihte bir kahramanl~k destan~~ olarak kaydedilecek Dunkerk bo~alt~lmas~~ 26 ak~am~~ ba~lam~~ t~. Hükümetin
gönderdi~i gemilerden ba~ka yüzlerce kay~ k, sandal, motor, kotra, yelkenli, kürekli tekne sahibi ~ngiliz vatanda~lar~~ heyecanla ve kendiliklerinden
karde~lerini, evlatlann~, ~ ngiliz askerlerini Dunkerk'ten anavatan k~y~lar~ na
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götürme~e ko~mu~lard~. Bu destan, ~ ngiliz milletinin nas~l ters bir talihe
kar~~~azimle dövü~ece~inin ve dostumuz ~ ngiliz generalinin bize söyledi~i
sözlerin bir kan~t~~idi.
Hayfa Konferans~~böylece sona erdikten sonra, Beyr~~t'tan yeni gelen
Frans~z Komutan~~General Mittelhauser'i ziyarete gittik. Pek sayg~~ de~er
bir ki~ili~i olan General ile görü~meler ancak olaylar~ n yaratt~~~~havan~n
etkisi alt~nda, durum ve ~artlarla orant~l~~olabildi. üzgünlük vard~.
Ankara'ya dönü~ümüzde ben Saraço~lu'na durumu anlat~rken, Cumhurba~kan~~Inönü beni ça~~rtt~~ve Büyük Millet Meclisi Ba~kan~~Abdülhalik Renda'n~ n odas~nda kabul etti. Kendilerine bilgi verdim ve Ingiliz Generalinin sözlerini, aktard~ m. Bu sözler gizli olarak söylendi~i için zab~ tlara geçmedi~ini, siyasi ve tarihi önemi büyük olan bunlar~~ yanl~ z benim
kendilerine sözlü olarak arzetmekli~im benim için fazla bir sorumluluk
olabilece~ini, o nedenle As~m Pa~a'ya da teyid ettirilmesini rica ettim.
"Yaz~n~z» diye emir verdi. Inönü ile bu görü~mem s~ras~ nda ki~isel izlenim
olarak Fransa harekat~n~ n büyük olas~l~ kla kesin bir yenilgi ile sonuçlanabilece~i, Fransa'n~n i~gal edilip saf d~~~~kalaca~~, ~ ngiliz kuvvetlerinin de,
esasen ba~lam~~~oldu~u üzere, Avrupa'dan çekilece~i, ancak sava~~n Ingiltere için bundan sonra ba~layaca~~~ve ~ ngiltere'nin canla ba~la dö~ü~ece~i,
Italya'n~n tarafsal~ ktan ç~k~p, sava~a girece~i, Akdeniz'in kapanaca~~,
Balkanlar, Akdeniz ve Karadeniz ile çevrili olan Türkiye'nin bir kilit noktas~ nda tek ba~~na ya~amak sorunu ile kar~~~kar~~ya oldu~u, o nedenle üç
yandan dü~manla çevrili Türkiye'nin, as~ l bundan sonra beklenmedik
kombinezonlarla ba~layacak ve uzun, çok uzun sürecek sava~~içinde kendini israf ettirmeksizin, ~ttiralc Andla~mas~'n~~ imza etti~imiz günden beri
kendimize hedef sayd~~~m~ z amaca sadakatle ve en yararl~~ ~ekilde hizmet
edebilecek bir tutum benimsemesi lâz~m gelece~i yolundaki kan~m~~bildirdim.
Cumhurba~kan~m~z'~n yan~ndan ayr~ld~ ktan sonra hemen Bakanl~~a
gidip As~m Pa~a'y~~ telefonla arad~ m. Kendisine Inönü ile görü~memi ve
emirlerini anlatt~ m. Bu yi~it Türk askeri: "Sen ne söyledinse ben alt~na
imzam~~ basar~ m. Yaz gönder imzalayay~ m" diye cevap verdi. Çevirmen
Emin Dirvana görevini yapm~~~oldu~undan ve onun kula~~~benimkinden
daha iyi i~itti~inden, kendisini bana göndermesini rica ettim. Dirvana geldi. Hemen Hayfa'da söylenenlerin tutana~~n~~yazd~m ve imzalad~m. As~m
Pa~a da imzalad~~ve bu gizli belge Cumhurba~kan~'na sunuldu.
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lerinin kesilmesi, genel seferberlik ilan~~ ve ona sava~~ilan~~ idi. Çöküntü halinde bir müttefik cephesi kar~~s~nda öteki müttefi~i mahfuz ve sa~lam tutacak yerde onu israf etmek anlam~na gelen bu talepte mant~~a ayk~ r~~ bir
taraf oldu~u ilk bak~~ta göze çarp~yordu. Cumhurba~kan~~ Ankara'da de~ildi, denetim gezisine ç~km~~~ idi. Ak~ama bekleniyordu. Numan ile
görü~tükten sonra, Saraço~lu ~ngiliz ve Frans~z Büyükelçileri'ni ça~~rarak
kendilerine Cumhurba~kan~'n~~ ak~am dönece~ini ve cevab~ m~z~ n ertesi gün
toplanacak Bakanlar Kurulu'nun varaca~~~karardan sonra bildirilece~ini
söylemi~ti.
Ö~leden sonra Bakan ve Genel Sekreter ile temas~ m olmad~. Ak~am
geç vakit yorgun, üzgün eve döndüm. Yemek yedikten sonra havan~ n ve
mehtab~n güzelli~inden yararlanmak üzere yürüyü~e ç~kt~ m. Saat 23.30'a
do~ru eve döndü~ümde beni kö~kten, Cumhurba~kanl~~~'ndan israrla arad~ klar~n~~ söylediler. Hemen telefon ettim. Ba~yaver rahmetli Celal, ~smet
Pa~a'n~n benim gelmemi emretti~ini söyledi. Derhal kö~ke ç~ kt~ m. Cumhurba~kan~~ kap~dan girince sol taraftaki Yaverler odas~ nda, Ba~yaver'in
masas~n~ n kar~~s~ nda bir koltukta oturuyordu. Gayet ciddi ve kayg~l~~ bir
hali vard~. Ta~~d~~~~tarihi sorumlulu~un ifadesi adeta yüzünden okunuyordu. Bana yan~nda yer gösterdi. Bir süre konu~mad~~ ve sonra bir görü~menin akl~ nda kalan bir devam~~ gibi "~ngilizler verdi, ~imdi bizden kar~~l~~~ n~~
istiyorlar" yolunda bir cümle ile beni konu~maya itti. Benden önce Saraço~lu ve Numan ile ne görü~tü~ünü bilmiyordum. Ben ses ç~karmad~m.
o devamla "Sonra bize ne derler" dedi. Bunun üzerine ben dedim ki:
"Pa~am, önce bize verdiler" deyimini aç~ kl~~a kavu~tural~m. Verilenin ismini koyal~ m. Verdiler, denilen bizim para ile sat~ n ald~~~ m~zd~r. Vermek
bu... ~kincisi ve önemlisi bu sat~ n ald~klar~ m~z~~ tam olarak henüz teslim
edemediler. Bizim sipari~~için öncelik listemizdeki malzeme ve teçhizat~ n
yar~s~~ bile elimize gelemedi. Hava ve deniz destekleri ortaya ç~ kmad~. Bir
türlü ortak planlar haz~rlanamad~. Ne yaz~ k ki bu günlerde sava~, müttefiklerimiz aleyhine geli~ti ve geli~iyor. Fransa cephesi y~ k~lmaktad~r. Frans~z Hükümeti'nin mütareke isteyece~i kesin gibi görünüyor. ~talya Fransa'ya kar~~~sembolik bir sava~~yapacak. Bir iki gün sonra Fransa ~talya ile
ate~~keserek mütareke yapar. Dö~ü~emeyecekler. Ö~rendi~imize göre, ~ngilizler'in Milano ve Torino'yu bombard~ man için Marsilya'da bir hava
alan~ na y~~d~ klar~~ uçaklar~ n uçu~u bile, ~talya'n~ n kar~~l~~~ ndan korkan
halk, hava alan~ nda uçaklar~ n önüne araba, kamyon traktör gibi bir sürü
araç koyup bunu engellemi~ler. Demek ki, ~talyanlar'~n Fransa cephesinde
dö~ü~melerine neden kalmad~. ~talya elindeki taze kuvvetlerle ve herhalde
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gayet kuvvetli bir donanma ile sald~ racak yer arayacak. Onun do~al sava~~
ve hareket sahas~~ Balkanlar, Akdeniz ve dolay~ siyle Türkiye. Tahmin edilir
ki, Almanlar Italya'n~ n Balkanlar'da tek ba~~ na hareketine müsaade etmezler. Onlar da f~ rsattan yararlan~ p bir bahane bularak ellerinde serbest
kalacak kuvvetlerini istedikleri yere sald~rabilirler. Bunun sonucu da, biz
sava~an durumunda isek, bizim üstümüze gelirler. Bu hengâme ba~larsa
Ruslar'~ n seyirci kalacaklar~ n~~ sanmak safl~ kt~ r. Dü~man~ n ~u anda müttefiklerden daha haz~ r ve kuvvetli oldu~u ku~kusuz. Fransa saf d~~~~olacak,
ama ~ngiltere için sava~~yeni ba~l~yor. Amerika sava~a girer mi? girmez
mi? bilinmez. Fakat Ingiltere'ye her türlü yard~m~~ yapaca~~~kesindir. Almanlar'~ n ~ngiliz Adalar~'na sald~raca~~~da ku~kusuz. ö~rendi~imize göre
anavatan~n savunulmas~~ için ~ngilizler yo~un faaliyet içindedir. Italya'n~n
Afrika'da M~s~r'a do~ru Don Ki~ot'ça taaruza geçeceklerinden ku~kum
yok. Böyle bir harekete Almanlar i~ tirak eder mi? etmez mi? bilmem. Mesele, ilk darbeyi üstümüze çekmemektedir. Kimseden yard~m göremeyece~imiz kesin ve fiziksel bir gerçek . Bize bunu, namuslu askerler olarak, ~ngilizler Hayfa'da anlatt~ lar. Türkiye seçti~i ve tuttu~u yoldan ayr~lmamal~dir. Türkiye üzerinde ya~ad~~~~topraklar bir bütündür. Statik büyük bir
kuvvettir. Bulundu~umuz kilit noktas~ nda müttefikimize bugün sava~~harici, sonra da tutaca~~m~ z muazzam cephe ve geçit kap~s~~ ile pek büyük hizmetler görebiliriz. Mesele, ~imdi dü~man~~ üstümüze s~çratmamakt~ r. Allah
göstermesin bize taaruz olursa, o zaman mukadderat~m~z elbetteki
dö~ü~ mek olacak, ama mümkün mertebe bu an~~ geciktirmek gerek. Benim kanaatim bütün bunlar~~ müttefiklerimize anlatarak, sava~~n bu safhas~nda tarafs~z kalmakt~ r. Esasen Rusya'n~ n ku~kulu durumu dolay~siyle bizim iki numaral~~ Protokol'deki rezervi kullanarak tarafs~zl~~~m~z~~ korumak
ve her an taaruza u~rayacak imi~iz gibi haz~ rl~ klara devam etmek lâz~ md~ r. Benim vicdani kan~m budur".
Bu aç~klamam s~ ras~nda, söylediklerimin Cumhurba~kan~'n~ n kendi
dü~üncelerine de uydu~unu hissettim. Sonunda görü~lerimi tasvip etti~ini
ifade eden iltifatl~~ sözler sarf etti ve bu ko~ ullar alt~nda sava~a girmenin
mant~ks~zl~ k olaca~~n~~ belirtti. Cumhurba~ kan~'n~n yan~ ndan ayr~ld~~~ m zaman, saatin gece yar~s~ n~~ bir hayli geçmi~~oldu~unu hat~rl~yorum. Ertesi
sabah, 12 Haziran'da Bakanl~~a gitti~imde henüz Saraço~lu gelmemi~ti.
Geldi~i zaman adetimiz üzere beraberce yan~ na gitmek üzere Genel Sekreter Numan'~ n odas~na girdim. Yan~ nda Genel Müdürlerden arkada~~m~z
Faik Hüseyin Hazar vard~ . Geceki görü~meyi ve arzetti~im dü~ünceleri anlatt~m. ~tiyad~ n~ n tersine Numan birden bire k~zg~nl~~a kap~larak, "tama-
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men benim görü~ümün aksine konu~mu~sun, sen Alman taraf~ na kayd~ n"
diye bir ç~ k~~~yapt~. Ben de ayn~~ k~zg~nl~kla "Sen ~ngiliz taraf~na kayd~ n ise
benim kabahatim ne? Memleket y~ k~ lma~a giderken insan körü körüne tarafgirlik edemez" dedim. Gayet mahçup mizaçta olan Faik Hüseyin, al~~mam~~~oldu~u bu tart~~ma tarz~ m~zdan ürktü, odadan ç~kma~a kalkt~. Numan ile aram~zdaki derin dostlu~un arada bir böyle tezahürleri de olabilece~ini kendisine anlatt~ k, oturdu. Derken, Saraço~lu'nun geldi~ini haber
verdiler. Hemen ikimiz yan~ na gittik. Içeri girince Numan, Saraço~lu'na
gülerek "biz Cevat ile kavga ettik" dedi. Saraço~lu da hemen "Bu memlekette ~u anda kavga etmeye hakk~~ olmayan üç ki~i vard~ r. O da biz
üçümüz" dedi. Tart~~man~ n nedenini anlatt~ k. Ben tarafs~z yani sava~~d~~~~
kalmakl~~~ m~z lüzumuna dair görünü~ ümü tekrar ettim. Numan Türkiye
sava~a girdikten sonra "sava~~ekonomisi" mekanizmas~~ h~zla i~leyerek, yard~ m~ n yo~un ve daha h~zl~~ olaca~~n~~ söyledi. Aram~zda oldukça esasl~~ bir
tart~~ma oldu. Ben bu ko~ullar alt~ nda sava~a sürüklenmenin cinnet olaca~~n~ , tarihin bir gün bizi lânetle yadedece~ini söyledim ve görü~ümde ~srar
ettim. Görü~ lerimizi ve akademik tart~~ mam~z~~ o zamana kadar dinlemekle
yetinen Saraço~lu: "Öyle de~il Numan, asgari garantiler temin edilmeden
bu i~~olmaz. Cevat'~ n hakk~~ var" dedi. Dar~s~~ gelecek nesiller meslekda~lar~ m~ n ba~~ na, Numan ile aram~ zda öyle bir samimiyet var idi ki, sadece
içimizdeki kurtlar~~ dökmü~~olduk. Saraço~lu kalkt~ , Bakanlar Kurulu'na
gitti. Biz de i~ imize, gücümüze...
Ö~leden sonra geç vakit hükümetçe, günün ko~ullar~~ önünde, ittifak
Andla~mas~'n~ n 2. maddesinin uygulanmas~ n~n Türkiye'yi Sovyet Rusya
ile silahl~~ bir anla~mazl~~a sürükleyebilece~i kanaatine var~ ld~~~ndan, Andla~maya ba~l~~ protokoldeki Sovyet rezervi hükümlerinin uygulanmas~na
karar verildi~i, yolunda bir cevap haz~ rlad~ k. Saraço~lu bu cevab~~ 13 Haziran'da ~ ngiliz ve Frans~ z Büyükelçileri'ni davet ederek, kendilerine bildirdi. ~ ngiliz ve Frans~ z Büyükelçileri'nin bu karar~~ tasviple kar~~lamalar~~ beklenemezdi. Fakat Saraço~lu ciddiyetle ve içtenlikle kendilerine, Türkiye'nin müttefikleri yan~ nda sava~~d~~~ nda kalarak ve hiç bir geri ad~ m atmaks~z~ n onlara daha yararl~~ olaca~~n~~ anlatt~. Büyükelçiler'in cephe durumundan bizim kadar bilgisi olmad~~~ , sonradan yay~ mlad~klar~~ hat~ralarmdan da anla~~l~ yor. Özellikle üzüntü içinde bulunan Frans~z Büyükelçisi
dostumuzun hiç olmazsa ~talya ile siyasi ili~ kilerin kesilmesinde ~srar etti~i, buna ~ngiliz Büyükelçisi'nin kat~ lmakla beraber, daha anlay~~~gösterdi~i görüldü. Nitekim, Temmuz ay~ nda Lord Halifax'~ n Avam Kamaras~ 'nda verdi~i bir demeçte, ~ngiltere Hükümeti'yle her zaman s~ k~~ temasta
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bulunmu~~olan Türkiye Hükümeti'ni bu karara götüren ko~ullar~~
hükümetinin tamamen anlad~~~ n~ , iki milletin dostlu~una dayanan, geçmi~te oldu~u gibi gelecekte de, sava~~devam ettikçe ve gelecek bar~~~ y~llar~ nda da yap~c~~ i~birli~i için yararl~~ bir temel olan andla~mam~z~ n yerinde
durdu~unu aç~ klam~~t~ . Böylece Türkiye sava~~d~~~~bir taraf durumuna girmi~tir.
*

*

IX. ~talya Yunanistan'a Kar~~~Sald~r~ya Geçerken Almanya ile Sovyet-Rusya
Aras~nda S~ k~ nt~ l~~Diplomatik Temaslar (Ekim-Kamu 1940)
Haziran ay~ n~ n sonuna kadar geçen olaylar~n k~sa ve elim bilan1940
çosu ~öyle oluyor: ~talyanlar ilk önce Malta'y~~ havadan bombard~ mana
ba~lad~ lar. Paris Almanlar taraf~ ndan i~ gal edildi. Hükümet önce Bordeaux'a, Oradan da Vichy'ye geçti. Frans~zlar Almanlar'la 17 Haziran'da
mütareke görü~melerine ba~lad~ lar ve mütareke 2 2 Haziran'da Comp4ne'de yap~ ld~. Fransa-~ talya mütarekesi de 24 Haziran'da Roma'da imzaland~.
Avrupa'da bu çöküntü olurken 16 Haziran'da Sovyetler Letonya ve
Estonya'y~ , 28 Haziran'da Besarabya ve Bukovinya'y~~ i~gal ve arkas~ nda ilhak ettiler. ~ kinci Dünya Sava~~'n~n bu ba~~döndürücü olaylar~ n~~ bu yaz~~
içinde anlatmak elbetteki imkâns~zd~ r. Ancak özellikle Türkiye'nin durumunu ve onun siyasetini inceleyebilmek için baz~~ olaylar üzerinde durmak
gerekir.
940 yaz~ n~ n ba~~ nda beliren i~aretlerin önemlileri ~unlard~:
Amerika'n~ n ~ ngiltere'ye yard~m~n~n her gün artmas~~ ve savunma
bütçesini zaman~ n icaplar~ na göre büyük ölçüde artt~ rmas~.
Mussolini kahramanl~ k bunal~ mlar~~ içinde müttefiki Hitler'e nazireler yaratmak, menk~ belerine zaferler katmak sevdas~yla Afrika ve Akdeniz'de taaruza ba~lam~~t~. Balkanlar'a ve dolay~siyle Bo~azlara sarkmas~~ ihtimali yok de~ildi. Böyle bir hareketin Almanya'y~~ Balkanlar'da harekete
geçmeye zorlamas~~ da do~ald~.
Dikkatle izlenilmeye de~er, büsbütün ba~ka bir konu daha vard~~
ki, o da Churchill'in giri~imi ile ~ngilizler'in Moskova Hükümeti, özellikle
Stalin nezdinde giri~tikleri faaliyet ve bu yolda yeni ~ngiliz Büyükelçisi
Stafford Chipps'~ n Ruslar'a teklifleri idi. Haziran ay~nda bu mant~ld, an-
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cak sonuç vermeyen ve Rusya'n~n sava~~sonras~~ tutumu bak~m~ndan belki
de zararl~~ say~ labilecek böyle bir "hultil" giri~imi ~öyle aç~klanabilir: Daha
ilk günlerden beri Sovyet-Alman i~birli~inin bir rüyadan ibaret oldu~u kan~s~~ siyasi geli~meleri izleyen tecrübeli devlet adamlannda hakim idi. Bu
yaz~n~n ba~~nda da belirtilmi~~oldu~u üzere, özellikle Türkiye devlet
adamlar~~ ve ba~ta ~smet ~nönü bu "ezeli iki z~ t" kuvvetin birbirine yakla~mas~n~, herbirinin kendi yarar~na oldu~u sürece devam edecek geçici bir
olay, bir durum saym~~lard~ r. Hitler Avrupa'da rahat sava~mak istiyordu.
ihtiyac~~ olan maddeleri Rusya'dan temin edecek, Stalin ise hem Hitler'in
sava~a dalmasiyle onu ba~~ndan defetmi~~olarak Rusya'ya bir nevi güvence
sa~lam~~~olacak, hem de ba~ ka türlü bir siyasetle elde edemeyece~i taleplerini temin ederek, uzun sürecek sava~ta, ister yenen ister yenilen ayn~~
~ekilde peri~an olurken kendisi d~~ardan seyirci kalaca~~~sava~~sonras~nda
bir nevi hakem durumunda üstün kuvvet olacakt~. Sovyet Rusya rahatça
Nazi Almanya ile cürüm ortakl~~~n~n parsalann~~ toplayacak, her f~rsattan
yararlanacakt~, yararlan~yordu. Kendisi harp d~~~ nda iken, orta~~~sava~~
içinde y~pranacakt~.
Bu amaca yönelik durumu sürdürmek için Rusya Alman kozunu oynuyor ve oynayacak idi. Ne zamana kadar? Belli olmayan bu idi. Ancak
yukar~da yap~ lan tahlil ve tahminlere dayanarak, "herkes takats~z" kal~ncaya kadar, dolas~yla can~~ istedi~i kadar, diye cevap vermek kabildi.
Fakat anla~~l~ yor ki, Churchill, siyasetini Hitler'i y~ pratacak uzun bir
sava~a göre plânlam~~~olan Stalin'in, Almanya'n~ n umulmad~k k~sa bir zamanda Fransa'y~~ sava~~d~~~~ettikten sonra, Avrupa k~tas~ nda serbest ve hakim duruma gelmesinden endi~e etti~ine belki de hakl~~ olarak hükmederek, Rusya'y~~ Almanya'dan ay~rmak ve ~ngiltere taraf~na çekmek imkan~n~~
aramay~~ tecrübeye de~er görmü~tü. Bu te~ebbüsün geli~mesini
o zamanlar bize gelen bilgiler ve edindi~imiz intibalara göre s~ras~~ geldikçe anlataca~~ m. Bu sorun sava~~sonras~nda ç~kan yay~nlarda aynnt~lariyle
yorumlanacakt~.
Fransa'n~ n y~ k~ lmas~~ ve ~talya'n~n sava~a girmesinden sonra, Türkiye'nin ilan etti~i "sava~~~ d~~~ " tutumu, Alman ve Italyan Hükümetleri taraf~ ndan bir nevi korku ve zaaf say~lm~~t~. Bu iki hükümet, bu durumda
Türkiye'yi ~ngilizler'den ay~rman~ n tam s~ras~~ geldi~i kanaatine vararak,
Türkiye'ye kar~~~bir siyasi yayl~m ate~~propagandas~~ açm~~lard~. Ak~llan s~ra hedef Saraço~lu idi. O de~i~irse her ~ey de~i~ecek, yerine onun kadar
~ ngiliz dostu olmayan biri gelecek, Türkiye y~lacak, "Mihver" taraf~na kaBelleten C. LVI, 67

1058

CEVAT AÇIKALIN

yacakt~ . Tabii bunlar, o zamanki su geçmez milli ~uur içinde tek vücut ve
tek ruhlu Türkiye siyasetçileri için deli saçmas~~ idi. Ama sinek ne de olsa
mide buland~ nr kabilinden, en a~a~~dan bize kar~~~niyetlerinin aç~k ifadesi
idi.
Yukar~ da Saraço~lu-Massigli'nin Bakü petrollerine dair bir görü~ mesi
etraf~ ndaki söylentilere de~inmi~tim. Almanlar Fransa'da zaferlerle ilerledikleri s~ rada, Frans~ z Genelkurmay~~ ar~ivlerini vagonlara yükleyip bir
yere naklederken, Almanlar bu vagonu La ChanWde ele geçirrni~ti. Bir
de bakm~~ lar ki içinde Genelkurmay'~n gizli planlar~~ ve bunlar aras~ nda
da Bakü petrollerinin bombard~man~ na ili~ kin projeler var. Ribbentrop
bunu ganimet bilerek, Saraço~lu'yu idam sehpas~ na gönderme f~rsat~n~~
buldum, kan~s~ na kap~lm~~t~ . Bir sabah Alman ve Italyan haber ajanslar~~
Saraço~lu'nun Massigli'ye Bakü ve Kafkasya'n~n bombard~ man edilmesine
raz~~ oldu~una dair belgeleri bulduklar~n~~ ilan etmeye ba~ lad~lar. Ku~ kusuz
bu yaland~ , ama mesele Ruslar'~~ aleyhimize k~~ k~ rtmak ve bu vesile ile de
Saraço~lu'nun ba~~n~~ yemek için propagandaya yanyordu. Bulunan ve yay~ mlanan belgeler gerçekten vard~ . Ancak bunlar tahrif edilerek yay~mlanm~~t~ . Çünkü Türkiye'den hiç bir zaman böyle bir ~ey istenilmemi~,
Türkiye hiç bir zaman böyle bir ~ey kabul etmemi~~ve etmezdi. Memleketinin sürüklendi~i felaketten esasen çok muzdarip olan dostumuz Fransa'n~ n Ankara Büyükelçisi M. Massigli'nin bu olaydaki davran~~~~övülme~e de~erdi, Saraço~lu'na böyle bir teklif yap~lmad~~~ n~~ ve ondan asla bir
muvaficat almad~~~n~~ hemen yazd~~~~bir mektupla yalanlam~~~olmas~n~~ takdirle hat~ rlamak gerekir. Ribbentrop bo~~yere ~srar edip Massigli'nin yalanlamasm~n do~ru olmad~~~n~~ aç~klam~~t~ . Türkiye Hükümeti de Alman
yay~nlar~n~~ ve yalanlamay~~ bas~na oldu~u gibi vermi~ti. Ba~bakan Refik
Saydam da B.M.Meclisi'nde bir aç~ klama yaparak, yalanc~ larm Türkiye'de
cirit oynatamayacaklarm~~ veciz bir lisanla belirtti. Bu olay~~ Alman
Büyükelçisi Von Papen'in düzenledi~ini iddia edenler olmu~tur. Ama do~ru de~ildir. Tersine kendisinin bu saçmadan mü~kül duruma dü~tü~ünü,
onu k~nad~~~ n~ , özellikle Massigli'nin yalanlamas~ ndan sonra yap~ lan Alman DNB Ajans~ 'n~n yay~n~~ üzerine Ribbentrop ile bir hayli çeki~ti~ini ve
Ribbentrop'un izniyle Saraço~lu'ndan özür diledi~ini bilirim. Bu, biraz da
bükülmeyen el öpülür kabilinde idi.
Mussolini fetih sevdas~na dü~mü~tü. O da bir y~ld~r~m sava~~~ile iskenderiye'yi fethedecek, Kahire'ye girecek, Süvey~'i zaptedecek idi. O nedenle kuzey Afrikada sava~a tutu~mu~tu. italyanlar Sidi Barrani'ye kadar
ilerlediler, fakat orada art~ k kurulma~a ba~layan ~ ngiliz kuvvetleriyle kar~~-
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lamalarda duraklad~lar ve kald~lar. Kar~~la~t~ klar~~ Ingiliz kuvvetlerini yenemediler.
Ekimde Hitler ile Mussolini Brenner'de bulu~tu. Parlak haberler ve
projelerin gerisinde, italyanlar'~n bu i~i yaln~z ba~~ na beceremeyecelderi
ku~ kusunun Alman Genelkurmay~'n~~ me~gul etti~i kan~s~~ yerle~meye ba~lad~. Ne var ki, Afrika'da duraklayan Mussolini, mutlaka zaferler kazanmak istiyordu.
28 Ekim'de sabah~ n pek erken saatlerinde Italyan Büyükelçisi, Yunan
Ba~vekili Metaxas'~~ yata~~ndan kald~ rarak kendisine bir ültimaton verdi~i,
Nletaxas'~ n ültimatonu reddetmesi üzerine de ayn~~ sabah Italyan ordusunun Arnavutluk üzerinden Yunanistan'a yürümeye ba~lad~~~~ö~renildi.
Italya'n~ n er geç Akdeniz'de, Balkanlar'da sald~r~ya geçmesinin ve ilk
hedeflerden birinin Yunanistan olaca~~n~n tahmin edilece~ini yukar~da
yazm~~t~ m. Daha a~ustos ay~ nda Helli adl~~ Yunan harp gemisinin bilinmeyen, asl~ nda Italyan oldu~u ~üphe götürmez bir denizalt~~ taraf~ndan
bat~ nlmas~, sava~~ n hemen o anda patlamak üzere bulundu~una bir i~aret
idi. Fakat o zaman Almanlar'~n, sava~~ n Balkanlar'a sirayet etmesine taraftar olmad~klar~n~~ Mussolini'ye anlatmalan üzerine, Mussolini'nin istemeyerek frenlendi~ine dair sa~l~kl~~ haberler ula~m~~t~ . Ancak bu sefer olan olmu~, sald~ r~~ e~i~imize yakla~m~~t~ . Sava~~fiilen Balkanlar'a sirayet etmi~ti.
Bu öyle bir sava~t~~ ki, önceden kestirilmesi kabil olmayan çe~itli ihtimallere göre önemli, çok önemli geli~melere yol açacakt~ . Bu do~rudan do~ruya Türkiye üzerine de gelebilirdi. En basit ihtimal Italyan taaruzu ile Bulgaristan'~ n da Yunanistan'a yürümesi ve besledi~i emellerin gerçekle~mesi
için Selanik'e inme~e kalkabilece~i idi. Bunun için Italyanlar'~ n Meriç'e
varmas~ n~~ beklerler mi idi? Beklemezler mi idi? Bu defa Italyanlar Yunanistan'~~ istilâ ederlerse ve Bulgarlar'la birle~irlerse dururlar m~~ idi? Ku~kusuz, hay~ r. Acaba Italyan taaruzu Almanya ile ortak bir plan ürünü mü?
idi ve Almanya da Bulgaristan üzerinden hareket edecek mi idi? Böyle
olursa Italyan-Bulgar-Alman kuvvetleri bizim s~n~nm~ za vannca, bizi zorlamalan ve Bo~azlar'a yürümeleri halinde Sovyet Rusya rahat durur mu
idi? Ku~kusuz hay~ r. Gerçi baz~~ iyimser hayalperestler Almanya Balkanlar'a taaruz edecek olursa Rusya'n~n ~ngilizier'le birie~ip Yunanistan'~~ ve
Bulgaristan'~~ da içine alacak bir blok kurulmas~n~n mümkün olaca~~~kan~s~ nda idiler. Ingiliz Büyükelçisi Stafrord Cripps'in Moskova'da, yukar~da
de~indi~imiz Sovyetler'i Almanlar'dan ay~rmay~~ amaçlayan giri~imleri vard~ . Bunun semere verebilece~i konusuda Cripps zehaplara dü~mü~tü. Ger-
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çekten o tarihlerde, daha do~rusu 2 2 Ekim'de Stafford Gripps, ay~ n ba~lar~ nda Sovyetler'in ~ ngiltere ile ticaret anla~mas~ n~~ yenilme~i kabul etmesini
bir i~aret sayarak, art~ k zaman~ n geldi~ini ve Sovyetler'e aç~ k ve çekici teklifler yapman~ n uygun olaca~~n~~ hükümetine telkin etmi~ti. ~ngiliz
Hükümeti de Büyükelçi'nin görü~ünü benimseyerek Moskova'ya ~unlar~~
önermi~ti:
Sovyetler'le önceden isti~are etmeden ~ngiltere bar~~~yapmayacak,
Sovyet Rusya'ya kar~~~her hangi bir devletle anla~ma akdetmeyecek,
~ ngiltere Sovyetler'le akdedece~i ticaret anla~mas~~ çerçevesinde Sovyet Rusya'n~ n ihtiyac~~ olan maddeleri verecek,
Buna kar~~l~ k Sovyet Rusya sava~ta dostça tarafs~ zl~~~ n~~ koruyacak
ve Türkiye ile Iran Mihver devletleri ile anla~mazl~~a sürüklendikleri takdirde onlara kar~~~da dostça tarafs~zl~ k güdecek,
Sovyet Rusya ~ ngiltere ile bir Sald~ rmazl~ k Pakt~~ yapacak,
~ ngiltere Balt~ k Devletleri'nin Sovyetlerce ili-lakin' tan~yacak ve bu
memleketlerin ~ngiltere'de bulunan alacaklar~ n~~ Sovyet Hükümeti emrine
verecek.
~ ngilizler bu te~ebbüslere Amerika'y~~ da katmak ve Amerika'n~ n Rusya'ya Japonya'n~ n bir tehlike te~kil etmemesi çarelerini temine çal~~aca~~n~~
ve Amerika'daki Balt~ k memleketlerinin paralar~ n~~ Sovyet Rusya'ya verece~ini aç~ klamas~ n~~ istemi~lerdi.
Moskova'da cereyan eden bu garip faliyetin ba~l~ca aktörleri duygusal
bir solcu olan Stafford Cripps, Alman Büyükelçisi Kont Shulenburg, D~~i~leri Komiser yard~ mc~s~~ Vishinsky, Amerikan Büyükelçisi Steinhardt idi.
Buraya bir de sessiz sedas~ z seyirci, fakat zekas~ , büyük bir haz~rlama ve
muhakeme kabiliyeti olan mütevazi Türkiye Büyükelçisi Haydar Atay'l
katmak gerektir.
Stafford Cripps pür tela~~ba~ar~~ hülyalar~~ içinde faaliyet sarfediyordu.
Molotov'tan mülakat almadan Vishinsky ile görü~mekle yetinirken, Amerikan Büyükelçisi bu giri~ imi akamete mahküm bir hayal saymakta, Kont
Shulenburg ise, Molotov'un kendisine Bat~ l~ lar'~ n bir zaaf i~areti olarak
nakleyledi~i bu teklifleri efendisi Hitler ve Ribbentrop'a bildirmekte ve
Molotov'un Berlin ziyaretini haz~ rlamakta idi. Çünkü, hesapta ve siyasi
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umuz
musibet
gelip
çat~
re, mukadder ve daima gözönünde bulundurdu
na
~n
ba~~
ve
bu
Balkanlar'
~~~
m~~t~ . Yunanistan Italyan taaruzuna u~ram
ümüz
için,
Tükiye
~
çökecek felaketlerin ba~lang~c~~ idi. Biz bunu gördü
~i içinde birle~mesine
Hükümeti Balkanl~lar'~ n bir hareket ve karar birli
çal~~m~~ t~ . Ancak, bu sonuç vermemi~ti.
Stafford Cripps'in Moskova'dan verdi~i kendince iyimser haberlerin
etkisi alt~ ndaki Londra Hükümeti Balkanlar'da Sovyet-Alman rekâbetini
~n
akl~~ s~ ra körüklemek ümidi içindeydi ve böyle bir tasavvura Amerika'n
ünmekte
idi.
~~
dü~
kat~lmas~~ kabil olursa mutlaka ba~ar~l~~ olaca~~n
Hükümetçe kas~m ba~~ nda Washington Büyükelçimiz'e bir talimat
gönderilerek, Amerika'ya durumumuzun ve Balkan durumunun anlat~l, ancak Balkan Devletleri'nin tutumas~ , Türkiye'nin kendini savunaca~~
munun karmakar~~~k oldu~unun, felaketin gelip çatmadan önce Sovyet
Rusya, Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye'den olu~an ve Amerikan deste~ine mazhar olacak bir blok kurulacak olursa, belki durumu kurtarman~ n
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mümkün olaca~~n~~ izah etmesi istenildi. Büyükelçimiz Münir Ertegün'den
bir kaç gün sonra gelen kar~~l~ktan anla~~l~ yordu ki, Amerika Hükümeti
bütün endi~elerimizi takdir etmekle beraber, bir davran~~ta bulunmay~~
mümkün görmemi~ti. Amerikan muhataplan Münir Ertegün'e, Sovyetler'in, bu a~amada mutlaka sava~~d~~~~kalmakta menfaat gördükleri için
Almanya'ya kar~~~cephe almak e~iliminde olmad~klar~~ kan~s~n~~ izhar ettikten sonra, Amerika'n~ n tarafs~zl~ k durumuna da de~inerek, as~ l meselenin
Sovyet Rusya, bugünkü tutumu içinde, zorbal~kla arazi i~ gali ve memleketleri yoketme siyasetine devam etti~i müddetçe, Amerika'n~ n onunla i~birli~inde bulunmas~n~ n mümkün olamayaca~~n~~ da söylemi~lerdi.
Türkiye'nin bu te~ebbüsünün ana rahminde ölü bir çocuk say~lmas~~
zaten mukadder idi. Sovyetler'i Balkanlar'da egemen k~lmak ise büsbütün
acaip bir dü~ünce idi. Bu temaslar~ n bir yazar~~ oldu ise o da, Balkanlar'da ba~layacak ate~~kar~~s~ nda Türkiye'nin evvelallah kendisinden ba~ka
hiç bir yard~mc~s~~ olmayaca~~~kan~s~n~n yerle~mesiydi. Art~ k ona göre tutumumuzu düzenleme yolunu tuttuk. O s~ rada Ankara'daki Sovyet
Büyükelçisi Terentiye'in yerine Vinogradef ~n atanmas~~ olumlu biçimde
yorumlanm~~t~.
Italya'n~ n Yunanistan'a sald~r~ s~~ üzerine Yunanl~ lar kahramanca silaha
sanl~ rken, devlet adamlar~ , ingilizler'den ve bizden yard~m istediler. ~ngilizler italyanlar'~ n Sidi Berrani'de hareketsiz durmalanndan yararlanarak
1940 Kas~m'~~ ba~~nda Girit'e ç~ kartma yapm~~~ve Limnos adas~n~~ da i~gal
etmi~~ve M~s~ r'dan Yunanistan'a uçak göndermi~lerdi. Ancak yard~m burada durmu~tu. M~s~ r cephesinden ba~ ka kuvvet Yunanistan'a gönderilmemi~ti. Sonuçta, Yunanistan kendi ba~~na sava~m~~t~ r. Amerika'n~n da ne
para ne de vadetti~i uçaklar~~veremedi~i görülmü~ tü. Türkiye, Bulgaristan
sald~r~ ya geçecek olursa, ona kar~~~harekete geçmek zorunlu~unda oldu~unu Yunanl~ lar'a ve ingilizler'e bildirmi~, böylece Yunanl~lar kuvvetlerini
do~u Trakya'da Arnavutluk cephesine geçirmi~ ler ve orada italyanlan
durdurduktan ba~ka, bir de kar~~~taarruza geçerek onlar~~ hezimete u~ratm~~lard~.
Böylece ilk a~amada Italya'n~ n Yunanistan'a taaruzu bir fiyaskoyla sonuçlanm~~t~ . Ancak M~s~ r'dan Yunanistan'a yard~ m~ n devam etmemesi,
edememesinin ~ngilizler'in M~s~ r'dan italyanlar'a kar~~~harekete geçmek
üzere iken ellerindeki esasen s~n~rl~~ kuvveti ba~ ka cepheye gönderememelerinden ileri geldi~i anla~~ llyordu. Bunun bir hata oldu~u kesindi. Fakat
o zaman orada ~ ngiliz kuvvetlerinde bu ölçüde bölme yapman~n mümkün
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olamayaca~~~da belli idi. Her ne olursa olsun, Girit ve Limnos'un ~ngilizler taraf~ndan i~gali, bizim Bulgaristan'a kar~~~Yunanistan ve ~ngilizler'e
verdi~imiz güvence sayesinde Yunanl~lar'~ n kuvvetlerini Arnavutluk cephesine rahatça kayd~ rm~~~ve orada ~ talyanlar'~~ durdurmu~ tu. Bu bir gerçektir.
Almanya'y~~ endi~eye dü~üren ~ey, Türk-~ ngiliz-Yunan i~ birli~inin belirgin bir hale gelmi~~olmas~, ~ ngilizler'in rahatça Romanya petrollerini
bombard~ man etme imkanlann~~ bulacaklar~~ ve ~talyanlar'~ n Balkanlar'da
i~i yanl~z ba~~ na beceremeyeceklerinin ortaya ç~kmas~yd~ . Almanya'n~ n sava~~~Balkanlar'a sirayet ettirmeksizin, oras~n~~ "ayr~lm~~~bölge" olarak kendi
ekonomi ve siyasi etki alan~~ gibi kullanmak istedi~i genel bir kan~~ idi. Zaten Mussolini'nin Yunanistan'a sald~ ns~n~~ Almanya'ya haber vermeden
yapt~~~n~~ daha o zaman ö~renmi~ tik. Ancak olaylar, bu noktaya gelince
Hitler'i Balkan seferine ve müttefiki ~talya'y~~ desteklemeye mecbur edecekti. Daha kas~m ay~~ ba~~ nda Romanya'ya uçak takviyeleri gönderilmeye
ba~land~~~~ve Bulgaristan üzerinden Yunanistan ve Türkiye'ye kar~~~hareket haz~rl~klar~ na dair haberler, sa~lam haberalma kaynaklar~na dayan~yordu. Anla~Illyordu ki, Almanlar, Balkanlar ve Akdeniz'de geni~~çapta bir
haz~rli~a ba~lam~~lard~ . Ellerinde serbest durumda yakla~~k 200 tümen
vard~ . Yunanistan'~ n bütünüyle i~galinin ~talya'n~ n Libya harekat~ n~ n desteklenmesinin ve, M~s~ r üzerinden Süvey~ 'e ~ talyanlar varamayacaklar~na
göre, Türkiye üzerinden Süvey~'e do~ru bir taaruzun, bizzat Alman kuvvetleri taraf~ndan yap~lmas~n~ n kararla~t~r~ld~~~n~~ gösteren i~aretler bulunuyordu.
1940 senesi sona ererken, Fransa zaferinden sonra Hitler'in yerinde
sayd~~~~ve umdu~u ba~ar~lar~ , özellikle ~talya'n~ n fiyaskolan yüzünden sa~layamad~~~~görülür. ~ ngiltere'yi istila edip diz çöktüremedikten ba~ka, her
gün geli~en Amerika yard~ m~~ nedeniyle h~rç~nla~~yordu. öte yandan,
Franco ile anla~amam~~, ~ spanya Almanlar'a Cebeli Tar~ k'a geçme iznini
vermemi~~idi. Mussolini ise Yunanistan'da ve Libya'da yenilgi derecesinde
bocalam~~~durumda idi.
Sovyet-Alman münasebetleri, aralar~ ndaki andla~ maya dayal~~ dostluk
çerçevesi içinde cereyan eder gibi görünüyor ise de, zorluklar da eksik de~ildi. Sovyetler'in Polonya'n~ n miras~ na ve Balt~ k memleketlerine konmalanna ve Bessarabia ile Bukovinya'y~~ i~gallerine kar~~ l~ k, Hitler 5 Eylül
194o'da Transilvanya'y~~ Macarlar ve 2 1 Eylül'de de güney Dobruca'n~n
Bulgarlar taraf~ ndan i~galini sa~lam~~ , Romanya da Kral Karol'un o~lu
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Mi~el lehine tahttan vazgeçmesinden ve General Antonescu'nun iktidara
gelmesinden sonra, onunla anla~arak bu ülkeye askeri uzmanlar göndermeye ba~lam~~~ ve hatta ~ talya ile birlikte Romanya'n~ n toprak
bütünlü~ünü garanti etmi~ ti. Bundan ba~ ka, Sovyet taleplerine ve bunlar~ n gerçekle~ mesine, vakit b~ rakmadan Finlandiya üzerinden Norveç'e kuvvet göndermek üzere Finliler'le anla~ ma yaparak Alman kuvvetleri Fin limanlar~ na yerle~meye ba~lam~~t~ . Bu yüzden Almanya ile Sovyet Rusya
aras~ ndaki tats~zl~ klar bas~ na bile yans~ m~~t~ . Gelecekte kopacak f~rt~ nan~ n
müjdecisi bu "dostça geçimsizlikler" çok anlaml~~ ve önemli olmakla beraber, gerek Sovyet Rusya, gerek Almanya kurduklar~~ ortakl~~~ n hala verimli
bir yat~ r~m olaca~~ na inanmakta ve bundan azami yararlanma azminde
idiler. Her halde, sava~~d~~~ nda kalan Sovyetler bak~ m~ ndan Almanya'n~ n
her gün kuvvetlenen bir dü~manla dö~ü~üp y~ pranmas~~ ve Almanya ile sava~an ~ ngiltere'nin de sava~~sonras~~ güçsüz kalmas~ , ba~l~~ ba~~ na, her türlü
Sovyet amaçlar~ n~ n sa~lanmas~ na ula~t~ ran bir durum, bir ümit idi. Almanya'ya gelince, zafer ancak ~ ngiltere'nin y~ k~ lmas~~ ile elde edilebilece~ine göre, büyük darbeyi indirme zaman ~~ gelmi~ ti. Almanya Italyan müttefikinin hiç bir i~e yaramaz, beceriksiz, Almanya için bir külfet, bir a~~rl~ k
oldu~unu anlam~~t~ . Son darbeyi kendisinin indirmesi gere~inin fark~ nda
idi. Bunun için de Hitler'in yeni bir garantiye ihtiyac~~ vard~ . Bu garantiyi,
Fransa ve ~ ngiltere ile sava~a ba~larken, nas~ l Rusya ile anla~ maya vard~~
ise, bundan sonra da iki taraf aras~ ndaki "ufak tefek" meseleleri bir kenara b~ rak~ p yine Rusya ile anla~arak, onu memnun k~ l~ p istedi~ini elde
edece~ini hesaplam~~t~ . Bir Sovyet-Alman ittifak~ , bir Sovyet-Alman i~ birli~i kurulacak olursa buna hiç bir kuvvet dayanamazd ~.
Bu amaca götürecek araç Japonya, Almanya ve ~ talya aras~ nda yap~ lm~~~27 Eylül 1940 tarihli Üçlü ittifak olabilirdi. Asya'da kurulacak yeni
nizam~n liderli~ini Japonya'ya, Avrupa'da kurulacak yeni nizam liderli~ini
de Almanya ve Italya'ya mütekabilen tan~ yan ve bu suretle dünyay~~ üç
devlet aras~ nda bölen bu Pakt'a Sovyet Rusya da kat~ l~ nca, dünya bu sefer
dört etki bölgesine ayr~ lacak, Pakt'~ n 3. maddesi gere~ince Sovyet Rusya
da müttefik olacak, böylece hem Mihver, daha do~rusu Almanya muazzam bir blok haline gelecek, hem Rusya memnun edilecek, hem de Amerika bile "mat" edilecekti. Plan çok cazipti. Nas~ l ki, Avrupa, ~talya ve Almanya'n~n, Do~u Asyada Japonya'n~n "Lebenstraum"~~ (ya~am rüyas~~ olarak
ayr~ lm~~sa, ~ imdi de Rusya'ya bir "Lebenstraum" ayr~ lmas~~ gerekecekti.
Çünkü onu da memnun etmek gerekiyordu. Bu suretle Hitler, Rusya ile
daha ileri bir i~birli~i, hatta bir ittifak sa~lam~~~olacakt~ . Ancak bunun bedelini ödemek gerekiyordu.
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Kas~ m 194o'da Molotov'un Berlin ziyaretini ajanslardan ö~rendik.
~ ki gün sonra da Molotov'un Moskova'ya dönü~ünde yay~ mlanan bildiri
Sovyet ve Alman devlet adamlar~~ aras~ ndaki görü~~al~~veri~inin kar~~l~ kl~~
bir güven havas~~ içinde cereyan etti~ini ve iki devleti ilgilendiren önemli
tüm meseleler üzerinde mutabakata vard~klar~ n~~ bildiriyordu. Bu pek
mütevazi bir bildiri idi. Demek ki, iki deyin bulu~mas~ndan beklenen
büyük sonuçlar al~ namam~~~veya henüz al~ nmam~~t~. Belki as~l sonuç Ribbentrop'un Moskova'ya yapaca~~~kar~~~ziyaret münasebetiyle oradan al~ nacak diye dü~ünülebilirdi. Bildiriden ba~ka görü~melerin nitelik ve kapsam~ na ~~~ k tutacak bir bilgi yoktu. Ancak bir iki gün sonra 15 Kas~m'da
Moskova'da Tas Ajans~~ Japonlar'la Sovyetler aras~nda Uzak Do'~u'da etki
bölgeleri ayr~lm~~~olmad~~~ n~~ bildirmi~ti. Bu arada Almanya'n~n Sovyetler'e Bo~azlar'da imtiyazlar tan~d~~~~konusunda yaz~lar ç~ kt~~~~ve haberler
dola~t~~~~görüldü. Ayn~~ zamanda, pek garip olarak, Londra bas~ m Stafford
Cripps'in ekim ay~ nda Sovyetler'e yapt~~~, yukar~da de~indi~im, teklifi üzerinde yaz~lar ç~kt~~ ve bilgiler aç~ kland~. Böyle gizli konu~malar~n, bu ~ekilde s~z~nt~~ vermesi pek ilginçti. Ne kadar safdil olursa olsun, biraz günün
meseleleriyle yak~ndan ilgilenen bir gözlemci için, bunun Sovyetler'in bir
mü~teri k~z~~t~rma takdi~i oldu~unu anlamak güç de~ildi ve ne de olsa
olaylara ~~~ k tutacak nitelikte idi. Büyükelçimiz rahmetli Haydar Aktay
arac~ l~~~~ile Sovyet Hükümeti'nden ilgi istedik. D~~i~leri Komiser Yard~mc~s~~ beylik bir cevapla yetinerek s~ rf Alman-Sovyet münasebetini ilgilendiren
i~lerin görü~üldü~ünü bildirdi.
12

Bu önemli Ribbentrop-Hitler-Molotov görü~mesi ve sonuçlar~~ üzerinde tam bilgi ve ayr~nt~lar sava~tan sonra Amerikal~ lar'~ n ele geçirdikleri Almanca tutanaklar sayesinde ö~renilmi~tir. Görü~me s~ ras~ nda ve hemen
sonras~ nda kal~ n bir esrar perdesi olaylar~~ ve sahne gerisinde oynanan dram~~ gizliyordu. Ancak, beliren olaylar öncesinde eldeki verilere, bilgilere ve
tecrübelerimize dayanarak muhakeme yürütünce oldukça sa~lam bir fikir
edinmek kâbil oluyordu. Mesela, 17 Kas~m'da Bulgar Kral~~ Hitler ile
görü~tükten sonra, 25 Kas~ m'da Sovyet Hükümeti de Sobolov'u Sofya'ya
göndermi~ti. Hitler'in istedi~i a~a~~~yukar~~ ~uydu: Bulgaristan'~~ Üçlü
Pakt'a almak. Ama Ruslar ne istiyorlar d~ ? Türkiye'ye mevcut 1929 Protokol Andla~mas~~ gere~ince bilgi vermeleri gerekti~i halde, hiç bir ~ey söylememi~lerdi. Moskova Büyükelçimiz arac~l~~~~ile sordu~umuz suale Molotov, Türkler'in s~ n~rda yapt~ klar~~ y~~~ na~~n Bulgaristan'a kar~~~muhtemel
bir taaruza delalet etti~inden, böyle bir durum ortaya ç~kt~~~~takdirde M.
Sobolev'in Kral Boris'e bir yard~ mla~ma pakt~~ teklif etti~ini, ancak Kral'~n
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durumunun düzelmi~~olmas~~ nedeniyle, teklifi kabul etmedi~ini bildirmi~tir. Türkiye Büyükelçisi'nin, böyle bir te~ebbüsü 1929 Protokülü'nün aç~ k
hükümlerine ra~men nas~ l Türkiye'ye haber vermeden yapabildiklerini,
yoksa Andla~ma'y~~ Protokol'ü bilmezlikten mi geldiklerini sormas~~ üzerine,
Molotov bunun bir istifsardan ibaret oldu~unu, yoksa Protokol'ün geçerli
oldu~unu söylemekle yetinmi~ti.
Anla~~l~yor ki, nas~ l ~talya ve Almanya Romanya'y~~ garanti etmi~ler
ise, Sovyetler de buna kar~~ l~ k, Bulgaristan'~~ garantileri alt~ na almak istemi~ti. Bunu sezmek için siyasi bir dehaya ihtiyaç yok idi. Bulgaristan
böyle bir yard~mla~ma pakt~~ ile Sovyet Rusya'ya ba~lanacak olursa,
Kremlin'in hesap ve tasavvurlar~ na göre, Almanya'n~ n Bulgaristan üzerinden yapmay~~ tasarlayaca~~~bir hareket kolayl~ kla kontrol alt~ na al~ nabilece~i gibi, do~rudan do~ruya Bo~azlar da kontrol edebilecek duruma girecekti. Böyle bir karar~ n gerekle~mesi hem Almanlar'~ n Balkanlar'daki hareketlerine müdahale, hem de her hangi bir ihtimalle Türk-~ ngiliz i~birli~i
sonucunda yap~ labilecek bir harekete de müdahale imkanlar~~ sa~layabilirdi. Anla~~l~yor ki, Kral Boris, Almanya'da Berchtesgaden'de Führer'in bask~ s~ n~ , Sovyet tehdidini ileri sürerek, ~imdilik önleyebilmi~, Sovyet teklifi ve
bask~s~ n~~ da, Alman korkusunu bahane ederek, bir yana b~ rakmay~~ ba~arm~~t~ . Sovyetler'in Sofya Hükümeti nezdinde bu te~ebbüsü Berlin'e son
cevaplar~ n~~ verdikleri gün yani 25 Kas~ m'da yap~ lm~~t~. Sonradan yay~mlanan belgeler sayesinde Berlin'e Sovyetler'in 25 Kas~ mda, Üçlü ittifak'a girmelerinin bedeli olarak ileri sürdükleri ~artlar~~ içeren cevab~ n metnine bir
göz at~ lacak olursa, bunun bir paragraf~ nda, "Sovyet Rusya'n~ n Bo~azlar'daki güvenli~inin, co~rafi bak~m~ ndan Sovyet Rusya'n~ n Karadeniz
güvenlik s~ n~ rlar~~ içinde bulunan Bulgaristan ile Sovyet Rusya aras~ nda bir
yard~ mla~ma Pakt~ 'n~ n imzas~~ ve Bo~aziçi ve Çanakkele bölgesinde Sovyetler Birli~i'nin kara ve deniz kuvvetleri için bir üs tesisi suretiyle sa~lanm~~~
olmak ~artiyle" diye yaz~ l~~ oldu~u görülür.
Moskova'dan döneli ancak bir y~ l olan Saraço~lu ve çal~~ma arkada~lar~~ bu Sovyet faaliyetini tam bir aç~ kl~ kla de~erlendirdiklerini, Türkiye
Hükümeti'nin vaziyeti gayet sa~l~ kl~~ biçimde izledi~ini belirtmek isterim.
K~sa bir süre karanl~ k kalan nokta ise ~u idi: Amaç Rusya'y~~ Üçlü Pakt'a
almak ve yeni bir i~birli~i kurmak, Bulgaristan'~~ da bu Pakt'a katmak oldu~una göre, gerek Berchtesgaden'de Almanlar'~ n, gerek Sovyetler'in Sofya'da Bulgarlar'a teklifi acaba kararla~m~~~bir Alman-Sovyet olan ürünü
mü idi? Tahmin edilirdi ki, Molotov Berlin'den istedi~inin reddedilemeyece~inden bir ölçüde ümitli olarak ve bir nevi oldu-bitti yapmak için böyle
bir te~ebbüse girmi~ti.
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Yukar~da de~indi~im gibi, Molotov-Ribbentrop mülakat~~ ve tepkilerinin hikâyesi sava~tan sonra ele geçirilen Alman belgelerinin yay~mlanmasiyle aç~kl~~a kavu~mu~tu. Sovyet menba~ ndan hiç bir vesika ne~redilmemi~tir. Sovyet-Alman sava~~~patlad~ ktan sonra da Almanlar taraf~ ndan yap~ lan propaganda yaln~z Sovyetler'in Bo~azlar üzerindeki iddialar~ na ili~kin teraneleri tekrar ederken, Sovyet ajanslar~~ da bu haberleri yalanlay~ p
durmu~lard~.
Molotov-Ribbentrop mülakat~ n~n Türkiye'ye ili~kin bölümü üzerine
tam ve ayr~nt~l~~ bilgi sonradan yay~ mlanan belgelerle kan~tlanm~~t~ r. Ben
8 ay sonra 1941 Temmuz ay~ nda Türk-Alman Andla~mas~'n~ n teatisine
gitti~im zaman Alman Genel Karargâh~'nda görü~tü~üm Von Ribbentrop
bunlar~~ bizzat anlatm~~t~. S~ ras~~ geldi~inde ayr~nt~ lar~ n~~ verece~im bu
görü~mede Ribentrop'tan, Sovyetler Birli~i'nin Alman-italyan-Japon Üçlü
~ttifak'~ na kat~lmas~~ kar~~l~~~ nda, 25 Kas~ m'da Molotov'un ~u ~artlar~~ ileri
sürdü~ünü ö~renmi~tim.
Sovyetler'in, Karadeniz güvenlik bölgesi içinde sayd~klar~~ Bulgaristan ile Sovyet Rusya aras~ nda bir yard~ mla~ma pakt~~ imza edilmesi ve Bo~aziçi ve Çanakkale Bo~azlar'~~ yak~ nlar~nda Sovyet kara ve deniz üslerinin
kurulmas~ ,
Batum ve Bakü'den Iran (Bedeni Fars) körfezine do~ru uzanan
bölgenin Sovyet taleplerinin merkezi olarak tan~ nmas~,
Türkiye bundan sonra kendi r~zas~yla sözkonusu Dörtlü Pakt'a girmeyi kabul ederse, Almanya-~talya-Sovyet Rusya taraf~ ndan Türkiye'nin
toprak bütünlü~ü ve ba~~ms~zl~~~n~ n garanti edilmesi, aksi takdirde bu üç
devletçe ona kar~~~gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin uygulanmas~.
*

*

X. Balkanlarda Alman-Souyet Rekabeti; ~ngiltere'nin Ba~ar~s~z Müdahak Giri~imleri ve Almanya'n~n Balkanlan ~stilds~~(Kas~ m 1940-Nisan 1941)

Balkanlar'da Kas~ m I 94o'dan Temmuz 1941'e kadar cereyan eden
olaylar~, biri ~ ngiliz-Yunan-Türk te~ebbüsleri, öteki Alman-Mihver faaliyetleri olarak iki yönden izlemek gerekir. ~öyle ki:
Almanya'n~ n Fransa'y~~ i~galinden, italyanlar'~n Yunanistan'da Arnavutluk s~ n~ r~nda durdurulmas~ ndan ve gene ~talyanlar'~ n Afrika'da bocalamas~ ndan sonra, ~ngiltere'nin, özellikle Churchill'in Almanya'ya taaruz
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için Birinci Dünya Sava~~ 'ndan miras kalan bir stratejiden esinlenerek daha ~~ 939'da yani Fransa y~k~ lmadan önce Müttefik Askeri Konseyi'nce tasarlanan planlar gere~ince, bir Selânik cephesi kurmak istedi~i, Almanya'ya darbeyi bu yoldan indirmeyi hesaplad~~~~bilinmektedir. Böyle bir
taaruzun gerçekle~ebilmesi, ingilizler'in yapabilecekleri kuvvet y~~~ na~~ndan ba~ka, Bulgaristan, Yugoslavya ve Türkiye'nin harekata kat~ lmas~ na
ba~l~~ idi. Bunlar olsa bile, ba~ar~~ ihtimali askeri uzmanlar~~ çok
dü~ündürüyordu. özellikle Oniki Ada, Akdeniz yollar~~ ve M~s~ r kaynaklar~~
kontrol alt~ nda bulunmad~ kça böyle bir hareketin sonuçsuzlu~a mahldim
bir serüven olmas~~ ihtimali ciddi olarak göz önünde bulunduruluyordu.
Almanya'n~ n Balkanlar'da ilerlemesini önlemeyi amaçlayan siyasi te~ebbüsler ne kadar yerinde ise, askeri' harekat ve Bulgaristan ile Yugoslovya'y~~ bir askeri harekata kat~lmaya zorlamak o derece sak~ ncal~~ ve iflasa
mahkum görünüyordu. Almanlar'~ n taze ve en modem ~ekilde teçhiz edilmi~~ 200 tümenle Balkanlar'da istedi~i harekat~~ yapabilecek durumda oldu~u göz önünde tutulacak olursa, Selanik üssünden hareket etmesi gereken
müttefik kuvetlerinin ne çapta olmas~~ laz~ m gelece~i kendili~inden meydana ç~ kar. Almanlar bu tasavvurdan ku~kuland~ klarmdan, özellikle Yunanistan'a yard~ m vesilesi ile, az da olsa Girit'te Suda körfezinde üslenen ~ngiliz kuvvetlerinin, Türkiye'yi zorlayarak geni~letecekleri üslerinden, Romanya petrollerini rahatça bombard~man edebileceklerini hesaplayarak,
her ne pahas~ na olursa olsun, ingilizler'in Balkanlar'a ayak atmas~ n~~ önlemek ve ilk hedef olarak Yunanistan'dan ayaklar~ n~~ kesmek karar~ nda olduklar~~ anla~~l~yordu, daha do~rusu biliniyordu. Bu karar~~ ancak mecbur
olurlarsa uygulayacaklar~~ kan~s~ nda olan Bulgarlar ve Yugoslavlar herhangi
bir k~~k~ rtmadan kaç~ nmaya çal~~~yordu. Yunanl~lar bile Ocak 1941'de Almanlar'~~ bo~~yere k~~k~ rtmamak için ~ngilizler'in gönderme~i teklif ettikleri
ufak bir kara kuvvetinin Yunanistan'da üslenmesini reddetmi~lerdi. Yugoslavya Hükümeti de Yunanl~lar'a, ~ayet ~ ngilizler'e Selânik'de üslenme izni
vermesi suretiyle Almanlar'~~ k~~k~ rtacak olurlarsa, Almanlar'a Yugoslavya'dan geçme hakk~~ vereceklerini bildirmi~ti.
O zamanki ~ngiliz yard~ m imkanlar~n~ n ne olabilece~i hakk~nda bir fikir edinilmek üzere, bu gün bir çok yay~nda yer alm~~~olmak itibariyle art~ k s~ r niteli~i kalmayan, ancak o buhranl~~ günleri ya~ayan ve karar verme
sorumlulu~unu ta~~yan adamlarm gizli olarak bildi~i bir noktay~~ belirtmek
yerinde olur: 1941 Ocak ay~~ ba~~ nda Yunan Devlet Bakan~~ Papagos ve
Ba~bakan Metaxas, General Wavel ile bir görü~mede, bir Nazi sald~ r~s~ na
kar~~~koyabilmek için ilk olarak 9-1 o ~ngiliz tümeni ile esasl~~ hava kuvveti-
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nin, Alman Ordular~ 'mn daha Bulgaristan'a girmesinden önce, gelmi~~olmas~ n~~ istemi~ti. Wavel derhal bir topçu alay~ na alt~~ tank verilebilece~ini,
sonra da iki üç tümen gönderebileceklerini, ancak kuvvetlerin en az iki
aydan önce yerlerine varamaycaklarm~~ bildirmi~ti. ~~te bunun üzerindir ki,
Matexas Almanlar'~~ k~~k~ rtmamak için, Almanlar Tuna'y~~ a~~p Bulgaristan'a girdikten sonra ~ngiltere'den yard~ m talep edece~ini bildirip ~ngiliz
kuvvetlerinin Yunanistan'da üslenmesini istememi~ti.
~ ngiltere'nin, Balkan Devletleri bir tek cephe te~ kil edebilecek olurlarsa Almanya'n~n oraya sald~ rmaktan vazgeçece~i veya böyle bir sald~ r~y~~
önleyebilece~i kan~s~ nda gerçek pay~~ görmemek kabil de~ildir. Türk
Hükümeti'nin daha ~~ g39'dan beri buna gayret sarfetti~ini, ancak Balkan
Devletleri'nin kendi aralar~ ndaki geçimsizlikler ve iddialar yüzünden, bunlar~n neticesiz kald~~~ n~~ anlatm~~t~ m. Biz daha sava~tan çok önce Balkan
Pakt~~ yolu ile hatta Arnavutluk'u da içine alacak bir birli~in kurulmas~na
çok çal~~m~~t~ k. Dü~ünülen ~ey, siyasi bir hareket ve karar birli~i etraf~ nda
toplanm~~~bir Balkan Devletler'i camias~~ idi. Ancak, sonradan de~i~en
~artlar ve düpedüz üstün askeri bask~lar kar~~s~nda bulunan Balkanl~~ Devletler'in ku~kulu vaadleriyle bir askeri cephe kurmalar~ na imkan ve ihtimal
kalmam~~t~.
Bununla birlikte, Yogoslavya ve Bulgaristan'~~ iknaa gayret gösteriyorduk. O s~ radaki bir olgu da Amerikal~~ Albay Donovan'~ n Balkanlar'a ve
memleketimize yapt~~~~"özendirme" ziyaretleri olmu~tu. Tan~ nm~~~ bir
Cumhuriyetçi ve Roosevelt'in dostu olan bu Amerikal~~ Albay Ba~kan Roosevelt'in ajan~~ olarak, Balkanl~lar'~~ Nazi bask~~ ve sald~ r~s~ na kar~~~koymaya
ikna ve bu bask~ya kar~~~koyacak memleketlere Amerika'n~n yard~ m~ n~~ vadetmekle görevliydi. Donavan, Yugoslavya'ya, Bulgaristan'a ve hatta bize
Amerika'n~ n ~ ngiliz tezini destekledi~ini anlatacakt~. S~ rasiyle Yunanistan,
Yugoslavya ve Bulgaristan'~~ ziyaret ettikten sonra, ~ubat ay~ n~ n ba~~ nda
Ankara'ya geldi. Hükümetimizle görü~tü. A~a~~da bu görü~menin ayr~ nt~lar~n~~ vermeden önce, ~imdi mukabil Alman faaliyetlerine bakal~ m:
1940 Ekimi'nde Romanya Üçlü Pakt'a kat~lm~~t~~ ve Almanlar oraya
yerle~mi~ti. Yugoslavya Almanya'n~ n her gün artan bask~s~ na ra~men
henüz bu Pakt'a girmi~~de~ildi. Bulgarlar Üçlü Pakt'a imza koymam~~~olmakla beraber, Almanlar'la s~ k~~ askeri ili~kiler kurmu~tu. Elde etti~imiz
sa~lam bilgilere göre, Almanlar Bulgaristan üzerinden Selanik do~rultusunda gönderecekleri kuvvetlerin transitini Bulgarlara kabul ettirmi~ lerdi.
Ancak harekat biter bitmez Bulgaristan'dan çekileceklerini Sovyet
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Hükümeti'ne bildirdikleri ve Sovyetler'in de buna kar~~l~ k Bulgaristan ve
Bo~azlar'~~ Sovyet güvenlik bölgesi sayd~ klar~~ yolunda k~sa bir cevap vermi~~
olduklar~~ yolunda baz~~ haberler de alm~~t~ r. (Bu haberlerin do~rulu~u, az
farklarla, sava~~sonras~ nda yay~ mlanan belgelerle kan~ tlanm~~t~ r).
Italya'n~ n f~ yoskosundan sonra Almanlar'~ n niyeti ne idi? Yunanistan'~~
al~ p duracaklar m~~ idi? Yoksa bilinen bir plan gere~ince üzerimizden
Süvey~'e mi yürüyecekler idi? O s~ ralarda böyle faraziyeler vard~ . Hitler'in
ne yapaca~~~belli de~ildi. Fakat hedef Türkiye üzerinden M~s~ r'a do~ru
olaca~~~görülüyordu. Alman Genelkurmay~ 'n~ n plan~~ bu idi.
Türk Hükümeti bütün bu geli~meleri ayr~ nt~ lar~~ ile günü gününe
müttefikimiz ~ ngiltere ile birlikte izliyor, onunla isti~are ediyor, de~erlendiriyordu. Haz~ rlanmakta olan dram~ n ve gelecek taaruzun ~umulü yaln~z
memleketimizin gelece~ini de~il, ayn~~ zamanda müttef~ kimiz ~ngiltere'nin
de sava~taki durumlar~ n~~ tehdit edecek nitelikte idi. Balkan taaruzu haz~ rlan~ rken Afrika'da müdahale haz~ rl~ klar~ n~ n da ilerlemekte oldu~u anla~~l~yordu. Sicilya'da üslenmi~~uçaklar~ n ba~lad~ klar~~ bombard~ man~ n ~iddeti
Bingazi liman~ n~~ ~ ngilizler için hemen hemen bar~ n~ lmaz ve istifade edilmez bir hale getirmi~ti.
Durum bu merkezde iken 31 Ocak 1941'de ~ ngiltere Ba~bakan~~
Churchill'den Cumhurba~kan~~ Inönü'ye bir mesaj geldi. Bunda, Mart veya Nisan'da olabilece~ini tahmin etti~i Bulgaristan üzerinden Alman taaruzunu kar~~lamak üzere gönderece~i ro bombard~ man grubunun (Squadron) Türkiye'de üslenmelerini teklif ediyordu. E~er Yunanistan i~gal edilecek olursa, oradaki 5 grubun da Türkiye'ye geçirilerek, bunlar da hava
muharebelerini Türk alanlar~ ndan kalkarak yapabileceklerdi. Ayr~ca M~s~ r'a gönderilmekte olan roo uçaksavar topunu da, gerekli personeli ile
birlikte, Türkiye'ye göndermeyi vaadediyordu. Churchill mesaj~ nda, Rusya'n~ n dostça davranmas~ n~~ temenni etmekle beraber, onun tutumunun
ku~kulu olmas~~ nedeniyle, Türkiye'den Bakü petrollerini bombalayabilecek
bir ~ ngiliz hava kuvvetinin mevcudiyeti Ruslar'~~ dolayl~~ da olsa Almanlar'a
yard~ m etmekten alakoyaca~in~, çünkü Rusya tar~ m~~ bak~ m~ ndan, bu petrol kuyular~ na çok muhtaç oldu~undan bunlar~ n yokedilmesinin büyük
bir açl~~a neden olaca~~~kan~s~ n~~ ileri sürüyordu. ~~te bu mesaj~ n al~ n~~~ n~ n
ertesi günü de Amerikal~~ Colonel Donovan Ankara'ya gelmi~ti. Donovan
Ba~bakan, D~~i~leri Bakan~~ ve Mare~al ile görü~tü. Gayet ciddi, babacan
ve görevine inanm~~~bir adam olarak, Hitler'e kar~~~koyma konusunda
Amerika B.D. Ba~kan~ 'n~ n fikirlerini anlatt~ . öbür Balkanl~ lar'~~ da özendir-
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di~i gibi, bizi de Yugoslavya ve Yunanistan'la birle~ip, ~ ngilizler'in Müttefiki olarak Balkanlar'da Almanlar'~~ durdurmaya ça~~rd~. Amerika'n~ n ~ngiltere'ye her türlü yard~ m~~ yapt~~~ n~~ ve daha da yapaca~~n~ , Hitler'e kar~~~
koymaya karar veren memleketlere de Amerika'n~ n yard~ m edece~ini, alt~~
ay sonra Amerikan sava~~sanayiinin tam h~z~yla çal~~maya ba~layaca~~n~ ,
sorunun alt~~ ay dayanabilmek oldu~unu, Hitler'i k~~k~ rtmak babas~ na da
olsa, ona kar~~~koymak gerekti~ini anlatt~ . Churchill'in Cumhurba~kan~ 'na
gönderdi~i mesajdan bilgisi vard~. Zaten benimsedi~i ~ ngiliz görü~ünü
Balkanl~ lar'a kabul ettirmeye çal~~~yordu.
Hitler'in sald~ r~s~ na kar~~~koymak gere~ine Türkiye'yi ikna etmeye zaten lüzum yok idi. Türkiye daha ilk günden bu yolu seçmi~ti. Balkanlar'~ n birle~mesine de bütün imkanlariyle çal~~ m~~~ve çal~~makta idi. Fakat
dava Balkanl~ lar'~ n kendilerinde idi. Yugoslavya'da S~ rp, H~ rvat ve Slovenler'den kurulu bir devletin içinde hükümet adamlar~~ çeki~me içinde idi ve
ba~ka ba~ka e~ilimler gösteriyordu. Bulgaristan oynak ve karars~zd~. Öte
yandan ~ngilizler'in yapabileceklerini vaad ettikleri yard~ m~ n gerek uzakl~ k,
gerek ko~ullar bak~ m~ ndan, yani fizik ve geopolitik bir gerçek olarak, s~ n~ r
kap~ lar~ ndaki muazzam Alman kuvvetleri ve Sovyetler'in ku~kulu durumu
kar~~s~ nda bu memleketlere herhangi bir tercih b~ rakmad~~~ n~, Hitler'e
kar~~~koyma rizikosunu, onu k~~k~ rtmaktan çekinerek üstlenmek cesaretini
vermeyece~ini kendisi de gözlemlemi~ti. Bize izlenimlerini anlatt~. Türkiye
devlet adamlar~~ da ona, Türkiye'nin her nereden gelirse gelsin, sald~ r~ n~ n
büyüklü~ü ne olursa olsun, kendini son nefesine kadar savunma azmi ve
karar~ nda oldu~unu, Almanya'y~~ Bulgaristan s~ n~ rlar~ nda durdurman~ n,
ancak Bulgaristan da buna karar verirse ve imkanlar~~ müsait olursa
mümkün olabilece~ini, yoksa Türkiye'nin böyle bir askeri maceraya at~ lmas~ n~n, itilmesinin ku~kusuz sözkonusu olamayaca~~n~, kald~~ ki, Bulgarlar~ n Almanlar'a kar~~~koymak niyetinde olmalar~~ ~öyle dursun, geçit verme
konusunda Almanlar'la bir anla~maya bile varm~~~olduklar~~ hususundaki
bilgilerimizi söyledi. Devlet adamlar~ m~z, bu arada Türkiye'nin modern silah bak~ m~ ndan ne kadar yetersiz oldu~unu, ancak potonsiyel bir kuvvet
olarak, hem haz~ rlanmaya vakit kazanmas~, hem de muhtemel geli~melerin gereklerine kar~~~koyabilmek için mahfuz tutulmas~ , bunun için de Almanya'y~~ üzerine çekmemeye çal~~ mas~~ laz~ m geldi~ini, bunun hem askeri
hem de siyasi bir tedbir oldu~unu da anlatt~. ~ayet bu tedbirler fayda vermez ve Almanlar kap~ lar~ m~z~~ zorlarsa, ister yard~ m gelsin, ister gelmesin,
ister az ister çok çok olsun, tek ba~~ na da olsa, kay~ts~z ~arts~ z sald~ r~ya
kar~~~koyaca~~ n~~ sözlerine ekledi.
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Donovan'~n ziyareti konusunu kapatmadan önce bir noktay~~ daha belirtmek isterim: Roosevelt Yugoslavya ve Türkiye'ye birer mesaj göndermi~ti. Amerika'n~ n ~ngiltere'ye ve Naziler'e kar~~~koymaya sava~an milletlere yard~ m edece~ini, yak~ nda Kiralama-Ödünç Verme Kanunu'nun ç~ kaca~~n~~ bildirmi~~bulunuyordu. Ancak bizzat Roosevelt Yunanl~lar'a malzeme ve modern uçak vaadinde bulundu~u halde, Amerika'n~ n sava~~d~~~~
durumu ve mevzuat~~ bak~m~ ndan Yunanistan'a hiç bir ~ey gönderilememi~ti.
Hitler'in büyük çapta bir taaruz haz~ rlad~~~ na i~aret ta~~yabilecek tertipler ald~~~~görülüyor ve duyuluyordu. Bu taaruzun Bulgaristan üzerinden olaca~~~da ~üphe götürmez gibi görünüyordu. Nitekim Romanya'dan
Bulgaristan'a sevkiyat~~ kolayla~t~ rmak için Tuna üzerine bir köprünün yap~lma haz~ rl~klar~na giri~ildi~i, ald~~~ m~z haberler aras~ndayd~. Bu bak~ mdan Cumhuriyet Hükümeti mümkün mertebe Bulgaristan'~n durumunu
tesbit etmek imkanlann~~ aramak ihtiyac~n~~ duyuyordu. Nitekim, Sofya
Hükümeti nezdinde te~ebbüse geçilmi~ti. Bunun sonucu 17 ~ubat 1941
günü bir dostluk ve sald~ rmazl~ k demeci olmu~tu. O zaman~ n hercümerci
içinde bu demeçten, Bulgaristan'~n Türkiye'ye sald~rmayaca~~, ayr~ca
böyle bir demeç konusunda Bulgarlar'~ n Almanlar'la mutlaka isti~are etmi~~olacaklar~na göre, Almanlar'~ n da Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye
yürümeyecekleri manas~n~~ ç~karmak mümkündü.
S~n~ rlanm~za yakla~an, daha do~rusu modern sava~~ölçülerine göre
emniyet m~ nt~ kalar~m~za dayanm~~~olan tehdit kar~~s~ nda ordumuz tam seferber ve alarm halinde, Meriç üzerindeki s~n~r köprüleri ilk emirde uçurulmaya haz~ r, millet, hükümet ve memleket olarak Türkiye elinde silah,
olaylar~ n geli~mesini bekliyordu.
26 ~ubat 1941'de ~ngiltere D~~i~leri Bakan~~ Eden, yan~ nda Genelkurmay Ba~kan~~ General Sir John Dill ile Ankara'ya geldi. Ba~bakan Refik
Saydam, D~~i~leri Bakan~~ Saraço~lu, Mare~al Çakmak ile konferans halinde görü~meler oldu. ~ki müttefik taraf gayet sammi ve etrafl~~ olarak durumu inceledi. Mr. Eden Yunanistan'da Kral George, Metaxas'~ n ölümü
üzerine yerine geçen Ba~bakan Koryzis ve Mare~al Papagos ile yapt~~~~
görü~meleri, Yunanl~lann kahramanca direnme azimlerini ve al~ nan kararlar~~ Türk Hükümeti'ne ayr~ nt~lar~~ ile anlatt~. Yunanistan'a yap~lacak yard~m nedeniyle Türkiye'ye öngörülen yard~ m~n yap~lamayaca~~n~~ söyledi.
Yunanistan'a yapabilecekleri yard~m~ n da Almanlar'~~ durdurabilecek
ölçüde olmad~~~n~~ kendilerinin de bildi~ini belirtti. ~ngiliz müttef~ klerimi-
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zin ve bilhassa Churchill'in tasavvur etti~i ~ey bir Türk-~ngiliz-YunanYugoslav blokunun Almanya'ya kar~~~kurulmas~~ idi. Bunu bir prestij gere~i ve yi~itçe bir zorunluluk sayd~klan belli idi. Mr. Eden de zorluklar~~biliyor ve kabul ediyordu. ~ki müttefik memleket yetkili devlet adamlar~n~ n
bu Ankara Konferans~, siyasi ve askeri bak~ mdan büyük önem ta~~ r. içtenlikle geçen konu~malarda durum de~erlendirilmi~ti.
Yugoslavya, çoktan beri yap~ lagelmekte olan te~ebbüs ve gayretlere
ra~men herhangi bir kombinezona yana~mamakta idi. Bulgaristan Almanya hareket üssü haline gelmi~ti. ~ ngilizler'in yapabilecekleri yard~ m ve daha do~rusu bu bölgede bir sava~a kat~lma olanaklar~~ çok s~ n~ rl~~ idi. Hatta
yok denebilirdi. Almanya ilk f~ rsatta sald~ racakt~. Ondan sonraki hedef
Yak~n Do~u'ya ve oradan Süvey~'e ula~mak için, Türkiye olaca~~~- o zamanki esasl~~ bilgilerimize göre - kesindi. Modem silahlardan, bir sürü gecikme nedeniyle, yoksun kalm~~~Türk ordusunun s~ n~ rlar~~ d~~~nda bir
serüvene at~lmas~, sava~~n daha sonraki a~amalar~ nda as~ l görevini yapabilecek olan bir potansiyelin israf edilmesi ve durup dururken Almanlar'a
Yak~ n Do~u'nun yolunu açmaktan ba~ka bir i~e yaramaz idi. Türk ordusu, "statik” bir savunma kuvveti olarak mümkün oldu~u kadar zaman kazan~ p teçhizat~ n' tamamlama~a çal~~~ lmallyd~. ~ngiltere'nin müttefiki olarak
Türkiye'ye dü~en en önemli ödev co~rafi durumu nedeniyle olu~turdu~u
kilit noktas~n~~ ve dolayisiyle ~ngiliz müttef~ kimizin gerisini korumakt~. Bildiriyorlard~~ ki, Türkiye bütün imkanlar~yla seferber ve alarm halindedir.
Bütün tayakkuz ve tedbirimize ra~men Almanya üstümüze yürüyecek
olursa, kay~ ts~z ~arts~z memleketimizi savunma karar~ m~z kati idi. Böyle
bir felaketin gerçekle~mesi halinde Ruslar'~ n seyirci kalmayacaklan kesindi. Bu hususlar, görü~meler esnas~ nda Mr. Eden'a aç~ kça anlat~ld~. Yugoslavya nezdinde yap~lacak giri~imde ümidimiz pek az olmakla beraber, ~ngiliz te~ebbüslerini destekleme kabilinden bir hareket ve karar birli~i için
Saraço~lu taraf~ ndan Prens Paul'a bir telgraf çekilmesi kararla~t~ r~ld~. Bu
telgraf çekildi, ancak bir cevap bile al~nmad~. Mr. Eden, Belgrad elçileri
vas~tas~yla giri~imlerini sürdürüyordu. Bütün gayretlerine ra~men
Prens'ten bir mülakat sa~layamam~~t~~ ve Belgrad'a gelmesi bir k~~k~ rtma
olur dü~üncesi ile Yugoslav Hükümeti taraf~ ndan önlenmi~ti. Bu arada
Saraço~lu'nun çekti~i telgrafla ilgili olarak elçimiz Tevfik Kâmil Koperler'den bir haber geldi. Bir görü~me esnas~ nda Yugoslav Ba~bakan~ , küçük
memleketlerin böyle büyük i~lere kar~~mamas~~ laz~ m geldi~i yolunda saçma bir ifadede bulundu~unu bildiriyordu.
Bel!~ C.LVI, 68
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Bu Balkan blokunun kurulmas~~ hususunda giri~ilmi~~olan faaliyetin
akamete u~rad~~~~yukar~ da de~indi~imiz üzere daha ~ubat 194.o'da Belgrad Balkan Pakt~~ Konferans~ 'ndan hemen sonra belli olmu~~idi. ~ayet
Türkiye, Yugoslavya, Romanya ve Yunanistan ve hele Bulgaristan'~ n da
kat~ lmas~yla, bir hareket ve karar birli~i gösterebilecek bir siyasi blok, haline gelebilselerdi, Balkan Devletleri'nin siyasi gelece~i büsbütün ba~ka olur
ve belki fazla iddial~~ bir fikir olmakla beraber, Almanya bu devletlerin birli~ini hesaba katarak Balkanlar'a sald~ rmazd~. Fakat, ne yaz~ k ki daha Birinci Dünya Sava~~~sonras~ ndan beri Orta Avrupa ve Balkan Devletleri'nin
kurulu~lar~ nda kullan~ lan temel harçlar~ n~ n "etnik", co~rafi ve politik zaaflarla bozuk olmas~~ yüzünden bu memleketler kaderlerinden mutsuz, birbirlerine kar~~~ ~ rki ve milli taleplerle has~ m gözü ile bakmakta ve f~ rsat
kollamaktayd~ lar.
Ne küçük ~ tilâf, ne de Balkan Pakt~~ Orta Avrupa ve Balkanlar'da istikrar unsuru olmam~~t~. Biri Macaristan'~ , öteki de Bulgaristan'~~ mazlum
ve f~ rsat kollayan devlet durumuna dü~ürmü~tü. Eskiden beri Türkiye bu
durumu görmü~~oldu~u için, Balkan ~ tilafi'n~ n kurulmas~ ndan hemen
sonra Bulgaristan'~~ da Pakt'~ n içine alma gayretinin giri~imcisi olmu~tur,
denebilir. Son Belgrad Konferans~ 'nda da bu amaca ne kadar yakla~m~~~
oldu~u görülmü~tür. Tarihin Balkan Devletleri'nin bir hareket ve karar
birli~ine varamamalar~ n~ n sorumlulu~unu Romanya ve Yugoslavya'n~ n
o zamanki içinden bölünmü~, her biri ayr~~ e~ilimde, zay~ f, karars~z
hükümet adamlar~ na yükleyece~i ku~kusuzdur. Bu çok yaz~ k olmu~tur.
Yugoslavya gibi siyasi birli~e yana~mayan bir memleketle askeri bir cephe
kurmaya yana~mas~~ herhalde beklenemezdi.
Fakat, ne olursa olsun, özellikle Churchill, Yugoslavya'n~ n güneyden
harekete geçmesinin Yunanistan'daki Italyan kuvvetlerinin tarumar olmas~~
sonucunu verece~ine ve bu sayede kurulmas~~ istenilen Selanik cephesinin
savunmas~ n~n sa~lanmas~ na inanarak, Yugoslavya'y~~ iknaya çal~~makta ~srar etmi~ti. Mr. Eden'in Türkiye'de bulunmas~ ndan yararlanarak ~ ngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Stafford Cripps de Ankara'ya gelmi~~idi. Mr.
Eden, Türkiye'nin Sovyetler'den duydu~u kayg~ lar~~ yat~~t~ rma bak~ m~ ndan,
Sovyetlerin bir Deklerasyon yapmas~ n~~ telkin etti ve Stafford Cripps'e bu
konuda talimat verdi. Stafford Cripps'in gözlemlerine göre -ki bizim haberlerimize uygundu-Sovyetler Almanlar'~ n Bulgaristan'daki tutumlar~ ndan
k~zg~ n ve ho~nutsuz idi. Balkanlar'da bir Alman harekat~ na kat~ lmak istemeyeceklerdi.
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Mr. Eden 28 ~ubat Ankara'dan ayr~larak, yeniden Atina'ya gitti. Yay~mlanan resmi bildiri ve testi edilen telgraflann belirtti~i karar birli~i yan~nda, olaylar~n içinde ya~am~~~bir gözlemci olarak, Saraço~lu-Eden
görü~melerinin ve askeri düzeydeki müzakerelerin aç~k ve anlay~~~içinde
cereyan etti~ini söylemek isterim.
~~ Mart 1941 'de Bulgaristan Alman-~talya-Japon Pakt~na Viyana'da
tantanal~~ bir merasimle imza att~. Ertesi günü de Alman ordular~~ Bulgaristan'a girmeye ba~lad~. Birinci hedefin Yunanistan olaca~~~kesindi. Harekat~n nas~l geli~me gösterece~ini, bunun bize do~ru gelip gelmeyece~ini
ancak zaman gösterecekti. Türk ordusu amans~z bir sava~~~göze alm~~~bekliyordu. Tedbir olarak hükümet Meriç üzerindeki köprülerin at~lmas~na karar verdi ve bu karar uyguland~. Bunu As~m Gündüz bana telefonla haber
verdi~i zaman, odamda bir rastlant~~ olarak Almanya Büyükelçisi Von Papen bulunuyordu. Konu~tu~umuz mevzu Balkanlar'daki durum idi. Ald~~~m~z tedbirlerden bir ara bana sözederken biraz da heyecanl~~ olarak, "Ne
yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Ben de kendisine "Siz ne yapacak iseniz, biz de aynen öyle yapaca~~z" diye cevap verdim. "Alors ça ira bien"
(öyle ise iyi olacak) kar~~l~~~n~n anlam~n~~ anlayamam~~t~m. 5 Mart'ta Hitler'in mesaj~n~~ ~nönü'ye getirdi~i günü ne demek istemi~~oldu~u daha iyi
anla~~lacakt~.
Hitler ~nönü'ye mektubunda, mecbur kalmad~kça Türkiye'ye sald~rma
niyetinde olmad~~~n~~ve herhangi bir yanl~~~anlamaya yer vermemek için
ordulanna Türk hudutlanndan belli bir uzakl~kta kalmalar~n~~ emretti~ini,
iyi niyetlerini teyid ederek bildiriyordu. Bu mesaj~n geli~i itiraf etmeliyiz
ki, beklenmedik bir olay olmu~tur. önümüzdeki günlerde ve aylarda ne
~ekilde geli~ece~i bilinmeyen olaylar~n tehdidi süre dursun, ne de olsa
o an için anlaml~~ ve de~eri olan bir hareket, bir olgu idi. Alman Führer'i,
Türkiye'nin, s~n~rlar~na, siyasi statüsüne dokunulursa kesinlikle ve her ne
pahas~na olursa olsun, sava~aca~ma inanm~~t~. Anla~~hyordu ki, o anda bu
onun i~ine gelmiyordu. Türkiye milli azmi ve karariyle ve ~ngiltere ile ittifak~na dayanan basiretli siyasetiyle geçici de olsa Alman Ordulan'n~~ kendi
s~n~rlannda ve dolay~siyle Yak~n Do~u'nun e~i~inde durdurabilmi~~
görünüyordu. Ancak Almanya'n~n Balkanlar istilas~~ fiilen ba~lam~~t~.
~ngiliz müttefikimiz, hala Yugoslavya'y~~ taraf~m~za çekip ortak bir cephe kurup Almanlar'~~ durdurabilmek ümit ve iste~inde idi. Ne kendi askeri
imkanlar~, ne de Yugoslav devlet adamlar~n~n e~ilimi ve tepelerindeki fiili
bask~~ ve tehdit, bu ~ngiliz emelinin gerçekle~mesini mümkün k~lacak âmil-
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lerden say~lmazd~ . Ne Prens Paul, ne de Yugoslav devlet adamlar~, ~ngilizler ve bizler ile temas bile kurmak istemiyordu. Buna ra~men, ~ngiliz siyasi' adamlar~~ ve bilhassa Churchill Yugoslavya'y~~ kendisine müttefik yapabilece~i zehab~ nda idiler. Bu zehaba mesaj verecek en ufak bir i~aret olmad~~~~halde, ~srarlar~ n~~ anlamak cidden pek güçtü.
Kendileriyle yüksek düzeyde aç~ k ve samimi görü~meler yap~ lm~~~olan
~ngiliz komutanlar~ n~ n askeri durum ve felsefemizi ba~tan ba~a anlamakta
olduklar~n~~ biliyorduk. Mutab~ k idik. Fakat Mr. Eden sonradan yay~ nlad~~~~an~ lannda da belirtti~i gibi, Türkiye'nin Balkanlar'da yeni sald~ r~ lara
kar~~~ oldu~u konusunda Yugoslavya'y~~ özendirecek nitelikte bir deklerasyonda bulunmas~nda fayda görmü~tü. Kahire'den Saraço~lu'na bir telgraf
çekip K~ br~s'ta bir gizli bir bulu~ma teklif etti. Daveti kabul eden Saraço~lu ile mülakat 18 Mart'ta oldu. Konu Yugoslavya'n~ n durumu ve ~ ngilizler'in Yugoslavya'y~, Almanlar'a kar~~, kendi saf~na çekmek gayret ve ümidi idi. Eden Saraço~lu'dan yeniden Belgrad'a ~ngiliz görü~~ve talebini destekleyen bir mesaj göndermesini istiyordu. Yugoslavya ku~kusuz önemli ve
de~erli bir faktör olabilirdi. Fakat ne yaz~k ki, yukar~da da de~indi~im gibi, i~in hiç ümit ba~lanacak bir taraf~~ yoktu. Saraço~lu K~ br~s'a davet edilmeden bir iki gün önce hükümete gelen haberler Yugoslav devlet adamlar~ n~n Selanik'in kendilerine b~ rak~lmas~n~~ garanti etmesini Almanya'dan istemekte olduklar~~ yolunda idi. Saraço~lu Mr. Eden'in Yugoslavya'ya affetti~i önemi tamamen takdir ediyordu. Belgrad Hükümeti'nin karars~zl~~~~ve
oynakl~~~ na ra~men te~ebbüslerini desteklemeyi ve bir karar birli~ine varmak için Yugoslavlar'a isti~are önerisinde bulunmay~~ kabul etti.
Dönü~ünde bu mesaj~~ Belgrad'a gönderdi. Fakat, tahminimiz üzere, amiyane deyimi ile, Yugoslavlar bunu has~ r alt~~ ettiler.
Mr. Eden an~lar~nda bu mesaj~n gönderilmedi~ini yazar. Yan~ lm~~t~ r,
bu mesaj~~ Büyükelçi Tevfik Kaz~ m Koperler sunmu~, ancak mesaj cevaps~z kalm~~t~ r. Naib Prens Paul Ba~bakan Cvetkovic ve D~~i~leri Bakan~~
Markovic'in çoktan Almanlar'a ho~~görünmekten ba~ka çareleri bulunmad~~~~inanc~ nda olduklar~~ aç~ kt~. Nitekim, 25 Mart'ta Yugoslav Ba~bakan'~~
gene parlak bir merasimle Üçlü Pakt'~~ Viyana'da Fuhrer'in önünde imza
etti. ö~rendi~imize göre, daha K~ br~s mülakat~~ esnas~ nda Prens Paul Hitler'in daveti üzerine kendisiyle bulu~mu~, Hitler ona yar~~ tatl~, yar~~ ültimatom niteli~inde Üçlü Pakt'a girmesi için süre tan~yarak, ~ayet Yugoslavya
Pakt'a girecek olursa, Yugoslavya'dan kuvvet ve malzeme transiti istemeyece~i güvencesini de vermi~. Bu oldukça önemli bir nokta idi. Acaba bir
kaç gün sonra Belgrad'da hükümet darbesi olmasa idi Hitler sözünde du-
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racak m~~ idi? Bulgaristan'dan geçit sa~lad~~~ na göre belki Yugoslavya'y~~
hareket sahas~ na sokmak istemeyece~i akla gelebilirdi. Her halde hükümet
darbesi ve Sovyetler'le general Simovic hükümetinin Moskova'da imzalad~~~~pakt olmasa idi, Yugoslavya Almanya'dan yedi~i hain ve hunhar darbeden belki uzak kal~ rd~.
Yugoslav dram~ n~n k~sa bir hülasas~ n~~ yapmak gerekir. 25 Mart 1941
Prens Paul Alman Führer'inin kendisine söyledi~i tatl~~ sözlerin asl~ nda
ültimatom niteli~inde oldu~unu anlam~~~olacak ki, hükümet Alman iste~ine boyun e~erek Üçlü Pakt'~~ imza etmi~ ti. Bunun üzerine General Simovic liderli~ inde bir darbe ile Prens Paul indirilmi ~, yerine merhum kral
Alexandr'~ n o~lu Piyer tahta oturtulmu~ tur. Yugoslavya'n~ n Üçlü Pakt'a
kar~~~bir davran~~~~ say~ labilecek bu ayaklanma müttefiklerde büyük ümit
ve tasviple kar~~lanm~~t~ . özellikle Mr. Churchill ümitlere kap~ lm~~, Sir
John Dill Belgrad'a uçmu~ , General Simovic'le görü~mü~ , ancak Simovic
kendisine H~ rvat lideri Maçek'in muhalefette bulundu~unu, kendisi ile i~birli~inde bulunmak istemedi~ini, büyük iç zorluklarla kar~~~kar~~ya oldu~unu, Üçlü Pakt'~~ onaylamadan ortada b~ rakarak, Almanlar'la çat~~mamak
ümidinde bulundu~ unu söyleyerek, direnmi~ tir. Bununla birlikte, 4 Nisan'da Yankovic ad~ nda bir Generalin Flovina'da General Dili, Papagos,
General Wilson ve Türk genelkurmay~ n~ n bir temsilcisi ile bir görü~me
yapmas~ na raz~~ olmu~tur. ~ngiliz dostlar~ m~z~ n bazen acaip hatalar~~
görülüyordu. Yugoslavya'da, S~ rplar ile H~ rvatlar'~ n çeki~mesi, iç kar~~~kl~ k,
Dr. Macek'in aç~ k muhalefetini sanki ortada hiç bir ~ey yokmu§ gibi, durumu gül gülistan sayan ~ ngilizler, Yugoslav Ordusu'nun Arnavutluk'ta
harekete geçmesini istemi~ lerdir. Yugoslav Generali ordular~n~ n s~ n~ r d~~~na ç~ kacak durumda olmad~~~ n~~ ve esasen bütün kuvvetlerini gerekti~inde
ancak Almanlar'a kar~~~ve hatta belki memleket içinde asayi ~in sa~lanmas~na tahsis etmeleri gerekece~ini söyleyerek, bir harekata kat~ lmay~~ reddetmi~tir.
Bütün bu geli~meler kar~~s~ nda Cumhuriyet Hükümetimiz Yugoslavlar üzerinde Türkiye taraf~ ndan her hangi bir etki te~ebbüsünün tamamen
yersiz oldu~ unu Mr. Eden'e, Büyükelçisi Sir Huggesen arac~ l~~~~ ile
gönderdi~i bir mesaja kar~~l~ k olarak bildirdi.
Belgrad'ta darbenin hemen arkas~ ndan Büyükelçimiz Koperler "Demir Pençe" adl~~ bir örgütün iki temsilcisinin Moskova'ya gitmek üzere
Türkiye'den transit geçmek istediklerini bildirdi. Sovyetler bunlar~ n Moskova'ya gelmelerine izin verdi. Biz de gereken transit vizesini verdik. Bu
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heyetin 4 Nisan'da Moskova'ya vard~~~n~, ümitlerinin Ruslar'la bir askeri
ittifak yapmak oldu~unu belirtip, Molotov'un ayn~~ gün Alman Büyükelçisi
Von Schulenburg'a heyetin geli~ine ve Sovyet Hükümeti'nin bu heyetle
bir sald~ rmazl~ k ve dostluk Pakt~~ •-•.,,mak niyetinde oldu~unu, bilgi için
bildirdi~ini, Moskova Büyükelçili~i'nden ö~ rendik. Gerçekten 5 Nisan'da
Sovyet-Yugoslav Dostluk ve Sald~ rmazl~k Pakt~~ imza edildi. Bu olay da
Mr. Churchill'i ümitlendirmi~ti. Sand~~ ki, tam s~ras~d~ r, Alman tehdidinden ürkmeye ba~layan Sovyetler hemen ~ngiltere ile birle~erek Balkanlar'da Almanlar'a kar~~~fiilen cephe alacakt~r. Bu dü~ünce ile, Mr. Churchill Stalin'e bir de mesaj göndererek "Sovyet Rusya'ya kar~~~pek çok i~aretleri beliren Alman tehdidini önlemek için Sovyet Rusya'n~n ~ngiltere ile
birle~erek, Yugoslavya, Türkiye ve Yunanistan'a yard~m etmek suretiyle,
Almanlar'~~ Balkanlar'a inmekten al~koyma~a” davet etmi~ti. Mr. Churchill
Inönü'ye de bir mesaj gönderdi. Mr. Churchill Yugoslavlar'~n sa~layacaklar~~ pek çok tümenle Almanlar'~ n yolunu kesmenin kâbil olaca~~n~~ zannediyordu. Ancak bu tasavvurlann hayalden ibaret oldu~unu, muhataplann~ n bu dü~üncelere yana~mak niyetinde olmad~klar~n~~ çoktan anlamas~~ gerekirdi. Hükümet darbesinden sonra bile Simovic Almanlarla anla~maya
ve üçlü Pakt'~~ reddetmeyip ask~da b~ rakarak durumu idare etmek karar
ve ümidinde idi. Sovyet Rusya da Yugoslav karde~lerinin s~rt~ n~~ Dostluk
Pakt~~ ile ok~amakla yetinmi~, zaten buna k~zan Almanlar'~~ engellemek için
parma~~n~~ bile k~ m~ldatmam~~t~. Çünkü y~k~nt~ lar üzerinde konmak için
potansiyelini korumak istiyordu. Kald~~ ki, Alman belas~n~~ önleyece~im diye Sovyet felâketini davet ve musallat etmenin ne dereceye kadar do~ru
oldu~unu sonradan beklenmedik ~ekilde ortaya ç~ kan olaylar gösterecekti.
Yugoslavya'daki hükümet darbesinden hemen sonra Simovic hükümetinin Almanya'ya vermeye gayret etti~i güvenceye ra~men, Sovyet-Yugoslav Dostluk Pakt~'n~ n Moskova'da imzalanmas~~ Hitler'i büsbütün çileden
ç~karm~~t~ . Nitekim, 5 Nisan genel taaruz emrini vermi~tir. Yugoslavya'y~~
kas~ p kavurduktan sonra, Yunanistan'~~ istilâ etmi~. ~ngiltere, Yunanistan'daki pek az miktarda ~ngiliz kuvvetlerini çekme~e karar vererek ~ g Nisan'da çekilme ba~lam~~t~r. 24 Nisan'da Yunan ordusu teslim olmakla
Balkanlar tam olarak Alman i~gali alt~na girmi~tir.
*
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