TÜRKIYE'YI II. DÜNYA SAVA~I'NA
SOKMA ÇABALARI
KAMURAN GÜRÜN
I. Dünya Sava~~~sonunda imzalanan bar~~~antla~malanyla Avrupa'da,
Versailler sistemi diye isimlendirebilece~imiz yeni bir düzen kurularak,
dünya ban~~n~n garanti alt~na al~nd~~~~kabul olunmu~tu.
Ne var ki bu dü~ünce çok k~sa örr~ürlü olmu~, her gün bir taraf~ndan
çatlak veren bu sistem, 1938 senesine gelindi~inde tamamen iflas etmi~,
Anschluss'un gerçekle~mesinden sonra da, art~k bar~~~n devam edece~ini
dü~ünmenin dahi hayal oldu~u idrak edilmi~ti.
1938 Avrupas~~ bir bak~ma bugünkü gibi muhas~m kamplara
bölünmü~tü. Ancak, bir taraftan bu muhas~m kamplar~n çoklu~u, di~er
taraftan, bitaraf durumdaki devletlerin önem ve a~~rl~~~~bak~mlanndan
genel görünüm bugünkünden hayli farkl~~idi.
O tarihlerde Avrupa, hatta, dünya d~~~polikas~na istikamet veren en
kudretli devlet Almanya idi. I. Cihan Harbi'nde Itilaf grubuna dahil olan
Italya bu defa Almanya ile Mihver grubunu olu~turmaktayd~. Her iki devlet
de, hayat sahas~~slogan~~ alt~nda, yay~lma politikas~~takip ediyorlard~.
Bunlar~n kar~~s~nda Avrupa'da, statükoyu ve kuvvet muvazenesini
muhafaza etmeye u~ra~~r görünen Ingiltere ile Fransa vard~. Ancak bu iki
devletin takip ettikleri politikalar aras~nda bir ahenk ve paralellik mevcut
de~ildi. Ba~lang~çta, Almanya'n~n Versailles zincirini k~rmaya ba~lay~~~n~~
kuvvete ba~~vurarak durdurmak imkan~~varken, Ingiltere'nin beraber
yürümeyi~i sebebiyle bu yola ba~vuramam~~~ve ~imdi de art~k böyle bir
imkan~~bulunmayan Fransa, uzunca bir süreden beri, Almanya etrafinda
bir nevi "sa~l~k kordonu" olu~turma çabas~ndayd~. Polonya, Çekoslovakya
ve Rusya ile ikili anla~malar~~vard~. Hatta 1938 y~l~nda, 4 Temmuz'da,
Türkiye ile yap~lan dostluk anla~mas~ na da, iki devletin, içlerinden birine
yöneltilmi~~siyasi veya ekonomik hiç bir kombinezona girmeyecekleri
hükmü konmu~tu.
Ingiltere'ye gelince o, her ne bahas~ na olursa olsun, bar~~~n
korunmas~n~~hedef alm~~t~. Bunun sonucu olarak, bir taraftan Almanya'y~~
tahrik edecek tertiplerden kaç~n~yor, bir taraftan da, kendisini bir sava~a
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sürükleyecek her hangi bir taahhüd alt~na girmemeye özel bir itina
gösteriyordu. Bu tutumu ile Bat~~ Demokrasilerinin zaafin~~ ortaya koydu~unu, sadece Almanya'y~~ hareketlerinde daha cesur harekete te~vikle kalmay~ p, di~er Avrupa devletlerini çekingenli~e ve itimats~zl~~a itti~ini
dü~ünmüyordu.
Askeri kudreti hakk~ nda do~ru dürüst bilgi bulunmayan, daha do~rusu
bu kudretin fazla bir mana ifade etmedi~i san~lan Rusya ile Mihver
devletleri aras~ nda ideolojik bir dü~manl~ k vard~. Mihver devletleri,
komünizmi ezilecek bir hastal~ k olarak kabul ediyorlard~. Rusya da,
Almanya'n~ n do~uya do~ru yay~ lma politikas~ ndan endi~e ediyordu. Fransa ile Rusya'y~~ yakla~t~ ran bu endi~e olmu~tu. Ama ~ngiltere'nin bu i~birli~ine kat~ may~~~ , Almanya kar~~s~ nda denge olu~turmay~~ mümkün k~lm~yordu.
Almanya'n~ n ~ 934'lerden sonra gittikçe kuvvetlenmeye ve önündeki
hukuki engelleri yok saymaya ba~lamas~ndan beri, Belçika, Hollanda ve
Kuzey devletleri, kendilerini korumak için en iyi politikan~ n tarafs~zl~ k
oldu~u görü~üne meyletmi~ler ve Bat~~ ile askeri bir i~birli~inden
kaç~ yorlard~.
Avusturya'n~ n i~galinden sonra, Almanya'n~ n gözlerini dikmi~~oldu~u
Çekoslovakya, hem Fransa ile, hem de Rusya ile yard~mla~ma ittifak~~
bulunan bir devlet olmas~na ra~men, bu iki müttefiki ile de birle~ik hududu
bulunmad~~~ ndan, bir sald~r~~halinde yard~m alabilmesine fiziki imkân
yoktu. Fransa'dan gelecek yard~ m~ n Almanya'dan geçmesi gerekecekti, bu
ancak Almanya'n~n ma~lup olmas~ndan sonra gerçekle~ebilirdi. Rusya'dan
gelebilecek yard~ m~ n ise Polonya veya Romanya'dan geçmesi laz~md~.
Halbuki bu iki devlet de, Birinci Cihan Harbi sonunda, Rusya'dan
kazan~lm~~~topraklar üzerinde hâkimiyet sürdürdüklerinden, Rusya'n~ n
kendi hudutlar~~ içinden kuvvet geçirmesine sureti mutlakada muar~z idiler.
Ayr~ca Polonya'n~ n, Çekoslovakya üzerinde arazi talepleri de vard~.
Romanya ve Yugoslavya'n~n, küçük antant çerçevesinde, Çekoslovakya'ya kar~~~yard~m taahhütleri mevcuttu. Ancak bu da Macaristan'dan
gelecek bir tehlikeye kar~~~idi. Tehlike Almanya'dan gelirse taahhüt
i~lemeyecekti.
Etrafi, kendisinden al~ nm~~~arazilerle olu~turulmu~~veya geni~lemi~~
devletlerle çevrili Macaristan, tabii bir ~ekilde, emniyetini Mihver devletleri
ile yak~ nl~kta görüyordu.
Balkan devletleri, bölgedeki bar~~~ve güvenli~in sa~lanmas~~ için
aralar~ nda Balkan Pakt~'m kurmu~lard~. Makedonya üzerindeki istekleri
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dolay~s~yla Bulgaristan bu pakt~ n d~~~ nda kalm~~t~. Pakt~n askeri
yard~mla~ma sistemi tanzim edilirken, Türkiye Rus çekincesini, Yunanistan
da, ~ talya çekincesini ileri sürmü~~ve taraflar~n birbirlerine olan yard~m
taahhüdü, Balkan hudutlar~ n~n ihlali haline inhisar ettirilmi~ti. Bu haliyle
anla~ma ancak Bulgaristan veya Arnavutluk'un bir sald~r~~ halinde
i~leyecekti. Dolay~s~ yla, Avrupa devletlerinden gelecek bir tehlike halinde
Balkan Pakt~'n~n i~lerli~i olmayacakt~.
Avrupa böyle bir hava içindeyken Südet ihtilafi patlak verdi.
Mihver kar~~s~ ndaki devletlerin s~ k~~ durmalar~~ halinde Avrupa
ban~m~n kurtar~labilece~i, hatta Almanya'da Nasyonal Sosyalist rejiminin
sona erdirilebilece~i bu son ~ans da kullan~lmad~. Münich konferans~~ ile
Çekoslovakya feda edildi. Chamberlain Münich dönü~ü bar~~~ n bir nesil
boyu kurtar~ld~~~ n~~ ilan ederken, Münich'e bile ça~r~lmam~~~olan Rusya,
Bat~~demokrasilerinin çürümü~, hiç bir ~ekilde Almanya'ya kar~~~
koyamayacak ve imkân bulurlarsa, Almanya ile Rusya aras~nda bir sava~~
ç~kmas~n~~ te~vik edecek bir tutum içinde olduklar~~ kanaatine vard~.
1939 y~l~na bu ~ekilde girildi.
15 Mart i939'da Almanya, Münich kararlar~n~~ hiçe sayarak
Çekoslovakya'n~n geri kalan k~sm~ n~~ i~gal ediyor, Polonya ile Macaristan
da kendilerine birer hisse temin ediyorlard~.
Chamberlain'~, o güne kadar takip etti~i politikadan, ~ ngiltere'deki
büyük reaksiyon sebebiyle, kendi me~rebine ayk~ r~~ olmas~na ra~men,
vazgeçmeye mecbur eden ve ~kinci Cihan Harbi'nin ç~kmas~na müncer
olan budur.
Almanlardan geri kalmak istemeyen italyanlar, 7 Nisan 1939 günü
asker ç~kararak Arnavutluk'u i~gal ettiler.
Bu tarihten itibaren, çe~itli devletlerin Türkiye ile ilgili politikalar~n~~
özetlemek istersek:
) ~ngiltere ve Fransa, Türkiye'nin kendi yanlar~nda sava~a girmesi
için çal~~m~~lard~r. Bu devletler ayr~ca, Türkiye'ye dayanarak, Almanya'ya
kar~~~bir Balkan blo~u kurmak çabalar~ na girmi~lerdir.
Rusya, devaml~~ ~ekilde, kendi takip etti~i politikan~n Türkiye
taraf~ndan da uygulanmas~~için gayret sarfetrni~tir.
Almanya, Türkiye'yi Mihver devletlerinin yan~na çekmek, bu
mümkün olmazsa, Mihver'e kar~~~dostane bir tarafs~zl~k politikas~~ takip
etmesini temin etmek istikametinde çal~~m~~t~r.
Be/le~en C. LiZ, 92
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Evvela Balkan blo~u kurulmas~~konusunu ele alal~m.
Balkan Pakt~~ kurulurken, Italya'n~n, Yugoslavya ile silahl~~ bir
anla~mazl~~a dü~mesi ihtimali mevcuttu. Bu ~ekilde ~talya ile ç~kabilecek bir
sava~a sürüklenmek istemeyen Yunanistan, Pakta, Italyan çekincesini
koydurtmu~tu. Zamanla ~talya - Yugoslavya münasebetlerinde bir de~i~iklik ortaya ç~kt~. H~rvatistan'daki aynl~kc~l~k cereyan~ndan çekinen ve
hükümeti ellerinde tutan S~rplar, özellikle Ba~bakan Stoyadinoviç döneminde, ~talya ile bir dayan~~ma politikas~na girmi~~ve bunda ba~ar~~ da kazanm~~t~. O derece ki, Arnavutluk'u i~gal etmeyi kafas~na koyan Mussolini, bu ülkenin ~talya-Yugoslavya aras~nda taksimi hususunda Stoyadinoviç
ile bir mutabakat bile tesis etmi~ti.
Stoyadinoviç ba~bakanl~ktan dü~tükten sonra da bu i~birli~i devam
etti. Bu defa i~birli~i Yugoslavya'n~n Italya üzerinden Mihver'e iltihak~~
istikametindeydi. Hatta 1939 May~s~ 'nda, Yugoslavya Kral Naibi Paul,
Roma'ya geldi~inde, ona refakat eden Hariciye Naz~n Markoviç'in,
Yugoslavya'n~n Türk politikas~ndan endi~elendi~ini ifade ile Türkiye'ye
kar~~~bir Romen-Bulgar-Yugoslav blo~u kurulmas~~fikrini ileri att~~~~dahi
bilinir. Bulgaristan ise, Romanya'ya kar~~~kendisine garanti verilir ve
Yugoslavya da ayn~~ ~ekilde hareket ederse Mihver'e iltihaka zaten haz~ r
görülmektedir.
Bulgaristan'~ n durumu kolay anla~~l~r. Birinci Dünya Sava~~~sonunda
topraklar~n~~elinden al~p ba~ka devletlere da~~tan Bat~l~lara yana~maya
sebep görememektedir. Bu topraklar~~ geri alabilmesi ancak Mihver'in
yard~m~yla mümkün olabilir.
Yugoslavya'n~n durumunu tahlil daha zordur. Mihver'e yana~mas~,
onlar aleyhine yürütülecek bir politikan~n kendisini Italyan-Alman i~galine
u~rata~~ndan korkmas~, ayr~ca H~rvatlar~n, Alman yard~m~~ ile bir ayr~l~~~~
gerçekle~tirmeleri endi~esi ile izah edilebilir. Ani beliren Türk korkusunun
izah~~ise kolay görülmemektedir. Bat~~devletleri ile Türkiye'nin i~birli~inin
ba~lamas~~ üzerine kendisini özellikle hissettiren bu korkuyu, bir TürkItalyan harbine sürüklenmek endi~esi ile izah edemeyiz. Zira Italya'n~n,
Türkiye'nin Balkan hudutlanna sald~r~s~~ dü~ünülemez. Italya'n~n Yunanistan'a sald~ r~s~~ halinde ise, Yunan çekincesine ra~men, Türkiye yard~ma
gitse bile Yugoslavya için yard~ m vecibesi do~maz.
Bu durumda yegâne dü~ünülebilecek ihtimal, Italya'n~n Yunanistan
aleyhinde baz~~ projeleri oldu~udur. Zira bu takdirde Türkiye'nin
Yunanistan'a yard~m vecibesi i~leyecektir. Bugün dahi bu korkunun
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sebebini ö~renebilmi~~de~iliz. Ancak, o tarihlerde bilmedi~imiz ve sava~~
sonras~ ndaki ne~riyattan ö~rendi~imiz bu politik durum sebebiyle,
Ingiltere'nin gerek kendisinin yapt~~~ , gerek Türkiye'ye yapt~ rd~~~~çe~itli
i~birli~i te~ebbüsleri, Yugoslavya taraf~ndan devaml~~ ~ekilde cevaps~z
b~ rak~lm~~ t~r.
Bu konuda Türkiye'nin Yugoslavya nezdinde 17 May~s 1940, I
Haziran 1940, 12 Ocak 1941 tarihlerinde 3 te~ebbüsü olmu~, cevaps~z
kalm~~t~r. Ingilizler 26 ~ubat ve 19 Mart 194 ~~ 'de Türkiye'den yeni bir
te~ebbüs yapmas~ n~~ istemi~ lerdir. Hatta bu son talep; Almanlar~n
Yunanistan'a sald~ r~s~~ halinde, Yugoslavya Almanya'ya sava~~açarsa,
Türkiye de sava~~açacakt~ r ~eklinde bir mesaj~n hem Belgrad'a, hem Berlin'e
gönderilmesi yolundayd~ . Türkiye bu talebi uygun görmedi. Iyi ki
görmemi~, bir gün sonra Yugoslavya'n~n Mihver'le anla~t~~~~duyuluyor ve
25 Mart'ta da Yugoslavya Üçlü Pakt~~ imza ediyordu. Sonras~~malumdur. 27
Mart'ta Simoviç darbesi vuku buldu, bunun üzerine Almanlar 6 Nisan ~~94 ~~
günü Yugoslavya'y~~ i~gale ba~lad~lar ve 17 Nisan'da Yugoslavya teslim
oldu.
~ngiltere ve Fransa'n~ n, Türkiye'yi kendi yanlar~ na çekme te~ebbüslerine gelince:
Fransa ile 1938'de imzalanan dostluk anla~mas~ndan ve hükmünden
bahsetmi~tim. Filvaki bu anla~ ma TBMM'de tasdik edilmeden geri çekildi
ve yürürlü~e girmedi ama, belli bir dü~ünce birli~ini ortaya koyuyordu.
Arnavutluk'un i~galinden sonra Ingiltere, ~~~~ Nisan ~~ 939'da,
Türkiye'ye müracaatla, Yunanistan'a tek tarafl~~garanti verece~ini bildirip
buna Türkiye'nin de i~ tirakini talep etti. Türkiye 12 Nisan'da, otomatik
yard~m taahhüdünün ancak TBMM'nin pe~in tasvip ve karar~~ ile
verilebilece~i, bununla beraber güvenlik konusunun ~ngiltere ile dostane
bir zihniyetle görü~ülebilece~i cevab~n~~ verdi.
O tarihe kadar Fransa'n~n ikili yard~mla~ma anla~malar~n~~ tenkitkâr
bir gözle gören Ingiltere, 18o derecelik bir dönü~~yaparak tek tarafl~~
garantiler vermeye ba~l~yordu. Hakikaten bu ~ekilde bir garantiyi 31
Mart'ta Polonya'ya vermi~ ti. 13 Nisan'da da, Chamberlain Avam
Kamaras~'nda, sadece Yunanistan'a da de~il, Romanya'ya da garanti
verildi~ini aç~klad~. Ayn~~ aç~klamay~~ ayn~~gün Daladier de Fransa'da
yapmak tayd~.
Almanya ve Italya'n~n son sald~ nlan Fransa ile Ingiltere'yi nihayet
ayn~~ çizgiye getirmi~~oluyordu. Bu çizgide birle~ tikten sonra da her iki
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devlet, bir sava~~halinde kendileriyle i~birli~i yap~labilecek devletleri bir
araya getirme çabas~ na giri~ tiler. Bu durumdaki devletlerden birisi de
Türkiye idi.
Garantinin verildi~inin ertesi günü ~ngiliz sefiri, iki gün sonra, 16
Nisan'da da Frans~ z sefiri, Türk Hariciyesine müracaatla, hükümetlerinin,
Almanya taraf~ ndan, nerede olursa olsun, vuku bulacak bir sald~ r~ya kar~~,
Türkiye'ye, kar~~l~ kl~~ olmak ~art~yla garanti vermeye haz~ r olduklar~n~~
bildiriyorlard~.
Hemen ayn~~ tarihlerde, biraz sonra anlataca~~m~z üzere, Ruslar da,
güvenlik konusunu görü~ mek üzere Türkiye'ye müracaat ediyorlar ve ayn~~
zamanda ~ ngiltere-Fransa-Rusya aras~nda, bir kar~~l~kl~~ yard~ mla~ma
anla~mas~~müzakereleri ba~l~yordu.
~ ngiliz ve Frans~ zlarla, Ruslar~ n bilgisi taht~ nda yürütülen ve hatta
Ruslar~n te~vik ettikleri görü~meler sonunda ortaya 12 May~s 1939 günü
ilan edilen ~ngiliz-Türk deklarasyonu ç~kt~ . Tamamen ayn~~ bir deklarasyon, Fransa ile Türkiye aras~ nda 23 Haziran günü ilan olundu.
Bu deklarasyonlar, iki devletin kendi milli emniyetleri yarar~ na olarak
kar~~l~kl~~ taahhütleri ihtiva edecek uzun vadeli bir anla~ma yapman~n
kararla~t~ r~ld~~~n~ , bunun akdine kadar, vuku bulacak bir tecavüzün
Akdeniz m~nt~kas~ nda harbe müncer olmas~~halinde iki devletin birbirleriyle
i~birli~i yapmay~~ ve imkanlar~~ dahilindeki bütün yard~m ve kolayl~~~~
birbirlerine göstermeyi kabul ettiklerini ortaya koyuyordu.
Deklarasyonlar~n öngördü~ü uzun vadeli anla~man~ n müzakereleri de,
k~sa zamanda tamamlan~ p metin ortaya ç~kt~ . Ancak Türkiye bunun
imzas~n~, Rusya ile yap~lacak görü~ melerin sonuçlanmas~ na talik etti.
Türkiye'nin dü~ üncesi, esasen bir süreden beri Moskova'da yürütülmekte
olan Frans~z-Ingiliz-Rus görü~ meleri sonunda ortaya ç~ kacak anla~ma ile
Türk-Ingiliz-Frans~z anla~mas~n~ , Türkiye üzerinden irtibatland~ rarak
ortaya ahenkli bir sistem ç~karmakt~.
Bu sebeble Üçlü Anla~ ma dedi~imiz Yunanistan ve Romanya'ya
verilen garantiler dolay~s~ yla veya bir Avrupa devletinin Akdeniz'de sava~a
müncer bir sald~ r~s~~ dolay~s~yla ortaya ç~ kacak harpte üç devletin
birbirlerine yard~ m etmelerini öngören Türk-Frans~z-~ ngiliz anla~mas~, Rus
Müzakerelerinin kesilmesinden sonra, 19 Ekim 1939 günü imzaland~.
Bu anla~ma ile de Türkiye Bat~~ demokrasileri yan~nda yer ald~.
Anla~maya ekli II say~l~~ protokol, Türkiye ile Rusya aras~nda bir sava~a
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müncer olabilece~inin anla~~ld~~~~hallerde, Türkiye'yi yard~m taahhüdünden ber'i tutuyordu.
Türkiye'nin bu tercihi yap~~~ n~n sebebi hükümet taraf~ndan uzun bir
~ekilde izah edilmi~ tir. Bunun özeti ~udur: "Hitler'in, bizi ilgilendirmeyen
~ rk nazariyesi, hayati saha nazariyesine dönü~erek Çekoslovakya ortadan
kald~ r~ld~ ktan ve Italya da Arnavutluk'u i~gal ettikten sonra, Mihver
devletlerinin ne vas~talarla hangi hedefe varmak istedikleri ortaya ç~km~~t~r.
Cumhuriyet hükümeti d~~~siyaset program~n~~tam bir tarafs~zl~~a istinat
ettirmekte iken, bir ay içinde vuku bulan bu iki geli~me, bitaraf kalman~n
mümkün olmayaca~~n~~ ortaya koymu~~ve kurulan emniyet cephesine
Türkiye'nin iltihak~n~ n bir zaruret oldu~unu göstermi~tir."
Bu üçlü anla~man~n tatbikat~~çerçevesinde önce Ingiltere, Fransa ile
birlikte, daha sonra, Fransa'n~n teslim olmas~n~~ müteakip, yaln~z ba~~na,
Türkiye'yi müteaddid defa sava~a kat~lmaya davet etmi~tir. Bu davetler,
Rusya'n~ n kendisi sava~a girinceye kadar II nolu protokol öne sürülerek,
ondan sonra da, evvela vaad edilmi~~askeri yard~m~n gerçekle~tirilmesi talep olunarak kabul edilmemi~tir.
Geni~~izahata giri~meden bu davetleri k~saca hat~rlayal~m.
Birinci davet, ~~ Haziran 1940, Italya'n~n harbe girmesi halinde
Türkiye'nin seferberlik ilan etmesi istendi.
~kinci davet, ~~~~ Haziran 1940, ~talya bir gün evvel sava~a kat~lmad~~~ndan, Italya'ya sava~~ilan~, deniz ve hava üslefinin müttefiklere aç~lmas~~
istendi.
Üçüncü davet, 12 Ocak 1941, Almanya Yugoslavya'dan geçi~~talebinde bulunursa, Italya'ya harp ilan edilmesi ve Almanlara da, Alman latalann~n Yugoslavya veya Bulgaristan'dan geçirilmelerinin harp sebebi say~laca~~= bildirilmesi istendi.
Dördüncü talep, 31 Ocak 1941, Churchill Inönü'ye bir mesaj
yollayarak Türkiye'de Ingiliz hava üsleri kurulmas~n~, buradan hem
Ploe~ti'nin, hem Bakü'nün vurulabilece~ini, Türkiye'ye bu maksatla to
filoluk hava kuvveti ile ~~ oo uçaksavar verilece~ini bildirdi.
Be~inci talep, 26 ~ubat 1941, Ankara'ya gelen Eden ve Genelkurmay
Ba~kan~~ Sir John Dill, Almanlar, Bulgaristan yoluyla Yunanistan'a
sald~ r~ rsa harp ilan edilmesini istediler.
Alt~nc~~ talip, 18/19 Mart 1941, K~br~s'da Saraco~lu-Eden görü~mesinde, Almanlar~ n Yunanistan'a sald~r~s~~ halinde Yugoslavya harp açarsa
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Türkiye'de harp açar diye bir mesaj hem Almanya'ya, hem Yugoslavya'ya
gönderilmesi istendi.
Uzunca bir durgunluk döneminden sonra 30 Ocak t94.3'de yedinci
talep, Churchill taraf~ nden Adana'da Inönü'ye yap~ld~ .
Sekizinci talep, 5 Kas~ m 1943, Kahire'de, Eden taraf~ ndan Menemencio~lu'na yap~ld~ .
Dokuzuncu talep, 4 Aral~ k 1943, Kahire'de Inönü-Roosvelt-Churchill
toplant~s~ nda yap~ld~ .
Onuncu talep, 30 Haziran 1944, ~ ngiltere, Almanya ve Japonya ile
iktisadi ve siyasi münasebetlerimizi kesmemizi istedi. 2 A~ustos 1944.'de
bu münasebetler kesildi.
Onbirinci talep, 20 ~ubat 1945, Ingiltere e~er Birle~mi~~Milletler
toplant~s~ na kat~ lmak istiyorsak ~~ Mart' tan önce sava~~açmam~z~~ bildirdi. 23
~ubat 1945'de Almanya ve Japonya'ya sava~~aç~ld~ .
Rusya'y~~ en sona b~ rakarak Almanya'n~ n te~ebbüslerini gözden
geçirelim.
D~~i~leri Genel Sekreteri Menemencio~lu 1939 yaz~ nda, Fransa'ya
yapt~~~~bir ziyaretten dönerken Berlin'e u~ram~~~ ve Ribbentrop ile
görü~mü~ tü. Ribbentrop, onu, Bat~~ ile ittifak~~ b~ rakarak Mihver'e iltihak
etmeye kand~ rmak için bir hayli dil dökmü~, Almanya'n~ n bar~~c~~ bir siyaset güttü~ünü, sadece Versailles'~n yaratt~~~~anormal durumlar~~ düzeltmeye çal~~t~~~ n~, ~talya ile Almanya'n~ n, önüne geçilmez bir askeri kudret te~kil ettiklerini, ~ngiltere'nin ise çökmekte oldu~unu uzun uzun anlatm~~t~ .
Polonya konusunun alevlendi~i bu dönemde, Numan Bey'in bu izahat
kar~~s~ nda fazla tesir alt~ nda kald~~~~söylenemez.
Almanya'n~ n, Üçlü Deklarasyon'un ilamna kadar Türkiye ile fazla
ilgilendi~i yoktu. Ancak Türkiye'nin Bat~ ya kayd~~~~belli olduktan sonra
onu Bat~dan koparma gayretlerine girmi~tir. Türkiye'yi as~ l endi~elendiren
hususun Italyan davran~~lar~~ oldu~unu dü~ünerek, bu konuda Italyanlar~~
Türkiye'ye teminat vermeye imale etti~i de bilinmektedir.
Almanya bu konudaki te~ebbüslerini as~l Rusya vas~ tas~yla
yürütmü~tür. Rus-Alman Sald~rmazl~ k Pakt~ 'm imzalamak için Moskova'ya gelen Ribbentrop'un, 23 A~ustos 1939 gecesi, Stalin ile yapt~~~~konu~ma s~ ras~ nda Türkiye için ~u sözleri sarfetti~i bilmekteyiz:
"Ben aylarca evvel Türk hükümetine, Almanya'n~ n Türkiye ile
dostane ili~kiler istedi~ini söylemi~tim. Bu gayeye varmak için Reich
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D~~i~leri, elinden gelen her ~eyi yapm~~ t~ r. Bunun kar~~l~~~ nda Türkiye,
Almanya'y~~ ku~atma pakt~na ilk kat~ lan devletlerden biri olmu~ tur ve bu
tutumu hakk~ nda Almanya'ya bilgi vermeye bile lüzum görmemi~ tir.
~ ngiltere, Almanya aleyhtar~~ politika için Türkiye'de 5 milyon sterlin
sarfetmi~tir."
O tarihlerde Saraco~lu'nu, güvenlik konular~n~~ müzakere için
Moskova'ya davet etmi~~olan Stalin'in cevab~~ daha da enteresand~ r. Stalin
"Türklerin dalgalanan politikas~ ndan buna benzer tecrübeleri Ruslar~ n da
tan~~~ m" söyledikten sonra, "kendi istihbarat~ na göre Türk politikac~lar~ n~~
sat~ n almak için ~ ngiltere'nin sarfetti~i mebla~~n 5 milyon sterlinden bir
hayli fazla oldu~unu" ilave etmi~tir.
Almanlar, bu tarihten itibaren, Ruslar~ n, Türkiye'yi Bat~~ ile
i~birli~inden uzakla~t~ rmas~~ için çok çal~~m~~lard~ r. Daha Saraco~lu'nun
Moskova'ya geli~inden önce ba~layan ve Moskova Müzakereleri süresince
devam eden bu Alman te~ ebbüslerinin hedefi, Türkiye'yi 'üçlü Anla~ma'y~~
imzalamaktan cayd~ rmak, onu tam bir bitarafl~~a ikna etmek ve Bo~azlar~~
Bat~~ devletlerine kapatt~ rmakt~.
Ruslar~ n bu Alman taleplerini müsbet kar~~lad~ klar~ n~~ ve temine
çal~~t~klar~ n~~ da biliyoruz. Fakat bunlar netice vermemi~~ve Moskova
Müzakereleri ç~ kmaza girdikten sonra Üçlü Anla~ma imza edilmi~tir.
Bu tarihten sonra da, Rusya ile Almanya aras~ nda Türkiye ile ilgili
görü~meler devam etmi~ tir ama bunlar, Türkiye'nin s~ rt~ndan yap~lan
görü~meler ~ eklindedir; Rusya'dan bahsederken biraz sonra de~inece~iz.
Almanlar~ n Türkiye nezdinde direkt te~ ebbüsleri 1941y~l~ n~ n
Mart~'nda ba~lam~~ t~ r. Bu tarihte Bulgaristan Mihver'e iltihak etmi~,
Yugoslavya da iltihak arifesindeydi.
Almanlar~ n gayesi Türkiye'den askeri malzeme ve teknisyen ismi
nda
asker geçirebilmek, bunlar~~ ~ rak ve Suriye'ye intikal ettirebilmekti.
alt~
Bunun kar~~l~~~ nda Türkiye'ye garanti verdikten ba~ka, Edirne civarn~ da
ve Ege denizi adalar~ nda Türkiye lehine de~i~iklik vaad ediyorlard~. Türkiye, gizli protokol konusu yap~ lmak istenen bu gizli vaadleri bir tarafa iterek, ve müzakerelerin seyrinden ~ ngilizlere de bilgi vererek, Almanlarla 18
Haziran 1941 günü bir Sald~rmazl~k Pakt~~ imza etmi~tir.
Türkiye'nin Almanya ile siyasi ve iktisadi münasebetleLi kesmesine ve
sava~~açmas~ na kadar bu durum devam etmi~, bir de~i~iklik olmam~~t~r.
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Son olarak Ruslara geliyoruz.
Rusya ile 1939 y~l~ nda aram~zda bir sald~ rmazl~ k pakt~~vard~. Bu pakt~n
eki, protokoller çerçevesinde de iki devletin, birbirlerini ilgilendiren
konularda isti~are edecekleri hükme ba~lanm~~t~.
Ingiltere ve Fransa'n~n Türkiye ile i~birli~i için temasa geçtikleri
tarihlerde Ruslardan da muvazi bir talep geldi~ine, bu yaz~n~ n ba~~nda
de~inmi~ tim. Bu müracaat~n tam tarihi 15 Nisan 1939'dur. Molotof,
Balkanlar ve Karadeniz bölgesinde ortaya ç~kan yeni durum muracehesinde, bir sald~ r~ ya kar~~~al~ nmas~~gerekli tedbirleri görü~mek üzere, dan~~ma
yap~lmas~ n~~teklif ediyordu. Görü~me mahalli olarak da, Tiflis veya Batum
ileri sürülüyordu.
Davet kabul ama toplant~~ yeri olarak Ankara veya Istanbul öne
sürüldü. Molotof, Moskova'y~~ teklif etti. Saraco~lu, Moskova'ya itiraz~~
olmad~~~ n~~ ama vakit kazanmak üzere önce Batum'da bulu~ulmas~n~~istedi.
Ruslar, Moskova'da daha sonra bulu~mak üzere, ~imdi D~~i~leri Bakan
yard~ mc~s~~ Potenkin'i Ankara'ya yollayacaklann~~ bildirdiler. Bütün bu
görü~meler 15-21 Nisan aras~nda ceryan etmi~~ve Potemkin 28 Nisan'da
Ankara'ya gelmi~tir.
Ruslar~n Potemkin'i yollamalar~n~n as~l sebebinin Türk-~ngiliz-Frans~z
anla~mas~ n~~önlemeye matuf ve Potemkin'in bunda muvaffak oldu~u ama
deklarasyonun ilan~na mani olamad~~~~ileri sürülür. Potemkin 5 May~s'a
kadar Ankara'da kald~. Kendisiyle yap~lan görü~melerde, s~n~rl~~ bir hududu ve mesuliyet olacak askeri bir yard~mla~ma pakt~~ yap~lmas~n~n faydal~~
ve isabetli olaca~~~hususunda mutab~k kal~nd~~~~bilinir.
Ruslardan A~ustos'a kadar bir ses ç~ kmad~.
4 A~ustos'ta Rus sefiri Terentieff, Potemkin'le esaslar~~konu~ulan
yard~ mla~ma pakt~n~ n yap~lmas~~için Saraco~lu'nun Moskova'da beklendi~ini bildirdi. Bu tarih Almanlarla Ruslar aras~ nda temaslar~n ba~lad~~~~ve
devam eden Rus-Frans~z-Ingiliz görü~melerinden Ruslar~ n ümidi kestikleri
döneme rastlar.
Saraco~lu, Moskova'ya gitmeden önce Molotof' un kendisine bir
anla~ma tasar~s~~ göndermesini istedi. Ruslar buna haz~ r olduklar~n~, ancak
daha önce, Türkiye'nin nas~l bir anla~ma istedi~inin anla~~lmas~~ için baz~~
sorular~n cevapland~nlmas~ m talep ettiler. Üzerinde durmad~~~ m~z bu 5
sorunun soruldu~u tarih 13 A~ustos'tur. Bu tarihte Almanlar müzakere
için Moskova'ya gelmeyi teklif etmi~lerdi.
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Ruslar ayn~~ sorulan 24 A~ustos sabah~~ yaz~l~~ olarak da tevdi ettiler. 24
A~ustos sabaha kar~~~Rus-Alman sald~ rmazl~k anla~mas~~ imza edilmi~ti.
Türkiye sorular~ n cevab~ n~~ yaz~l~~ olarak 25 A~ustos'ta bildirdi.
Türkiye'nin dü~üncesi, kar~~l~ kl~~ bir yard~ m pakt~~ yap~ lmas~~ ~eklindeydi.
Alman Hariciyesi, Türkiye ile Rusya aras~ nda müzakereler cereyan
etti~inin istihbar olundu~unu belirterek, durumun ö~renilmesini ~~ Eylül
günü Moskova sefirlerinden istedi. Sefirin 2 Eylül günü verdi~i cevapta,
Molotof un Türkiye ile görü~~teatisinde olduklar~ n~, Sovyet Hükümetinin,
Almanlar~ n istedi~i ~ekilde Türkiye'nin devaml~~ tarafs~zl~~~m temin için
çal~~maya haz~ r bulundu~unu söyledi~i kay~tl~d~ r.
4 Eylül günü Ankara'daki Rus sefiri, de~i~mi~~olan milletleraras~~
durumun Rusya ile Türkiye aras~ ndaki dostane ili~kiler meselesinin, iki
hafta önce taraflarca belirtilenden daha ba~ka bir tarzda ele al~ nmas~ n~~
icap ettirdi~ini, Türk Hariciyesine ifade ediyordu.
Ayn~~ gün Molotof, Moskova'da, Alman sefirine, Sovyetler Birli~i ile
Türkiye aras~ nda sadece bir sald~rmazl~ k pakt~~ oldu~unu, bir kar~~l~ kl~~
yard~m pakt~~ akdi için bir zamanlar görü~meler yap~ld~ ysa da meyve
vermedi~ini söylemekteydi.
Rusya, Almanlara, yard~ mla~ma pakt~n~ n akamete u~rad~~~ n~~
bildirirken, daha müzakeresi hiç yap~lmam~~~ bu pakttan tamamen
vazgeçmi~~oldu~unu bile Türkiye'ye bildirmemekteydi. Bu sebebledir ki
Türkiye bu defa daha s~ n~rl~~ bir tasar~~ haz~rlam~~, bir Avrupa ülkesi
taraf~ ndan Karadeniz ve Bo~azlar bölgesinde Türkiye ve Rusya'ya bir
sald~r~~ halinde i~birli~i yap~lmas~n~~ öngören bir anla~ma teklifini Ankara'da Ruslara vermi~ti.
Rus sefiri 15 Eylül'de Saraco~lu'nu ziyaretle Moskova davetini
yeniledi. ~ ki gün sonra, 17 Eylül'de Stalin, Alman sefirine, Türkiye'nin
Bo~azlar ve Balkanlar'a ~amil olacak bir yard~ mla~ma pakt~~teklif etti~ini
söylüyor, Sovyetler'in bundan pek memnun olmad~klar~ n~, uygun bir
yard~mla~ma pakt~~ ile Türkiye'nin tarafs~zl~~~n~~ temine çal~~aca~~n~~ ilave
ediyordu.
Bu tarihle Saraco~lu'nun, bütün bunlardan habersiz, 25 Eylül'de
Moskova'ya geldi~i tarih aras~ nda, Almanlar, Ruslar nezdinde, bu konuda
ne beklediklerini belirten te~ebbüslerine devam ettiler.
Moskova müzakereleri dedi~imiz dönem, ilk toplant~ n~n yap~ld~~~~26
Eylül ile son toplant~ n~ n yap~ld~~~~15 Ekim aras~ ndaki günlerdir. Zaman
uzun gibi görülür ama sadece 4 toplant~~ yap~lm~~ t~ r.
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26 Eylül toplant~s~nda Ruslar sadece Türk-~ngiliz-Frans~z anla~mas~~
hakk~nda bilgi istemi~ler, Türk-Rus anla~mas~ na de~inilmemi~tir. 27
Eylül'de Ribbentrop yeniden Moskova'ya geldi~inden, ikinci toplant~,
ancak o gittikten sonra, ~~ Eylül'de yap~ld~.
Müzakerenin teferruat~n~~ anlatacak de~iliz. Stalin'in de kat~ld~~~~bu
taplant~da, Ruslar önce, üçlü anla~mada baz~~ tadiller yap~lmas~n~~ istediler.
Rus-Türk anla~mas~na Alman reservi koymay~~ ve Bo~azlar rejiminde
de~i~iklik yap~lmas~n~~teklif ettiler. Saraco~lu'nun ~srar~~neticesinde Stalin,
Alman reservinden vazgeçti~ini, Bo~azlar rejimi getirdi~i teklifi de geri
ald~~~n~, ama üçlü anla~madaki de~i~iklikleri istedi~ini söyledi.
Üçlü anla~madaki de~i~ikliklere, ~ngiltere ve Fransa'n~n mutabakat~n~ n al~nmas~~ için geçen zaman zarf~ nda Alman te~ebbüslerinin devam
etti~ini biliyoruz.
Üçüncü toplant~~ 13 Ekim'de oldu. Saraco~lu üçlü anla~madaki
de~i~ikliklerin kabul edildi~ini bildirdi. Molotof Alman reservi ve Bo~azlar
konusunu açt~.
Son toplant~~ 15 Ekim'de, Molotof gene Bo~azlar konusunda ~srar
edince müzakereler kesildi ve bir anla~ maya vanlmadan Saraco~lu 20
Ekim günü Türkiye'ye eli bo~~döndü. Üçlü anla~man~n 19 Ekim'de imzalanmas~~ üzerine, Molotof un Sovyet Yüksek ~uras~'nda 31 Ekim günü,
Türkiye'yi sava~~yörüngesine girmekle suçland~~~n~~ da biliyoruz.
Molotof un, ~~2 Kas~m ~~940 da Berlin'e gitti~i zaman, Mivrer'e iltihak
konusunun ele al~nd~~~n~, ve Rusya'n~ n, ~stanbul Bo~az~~ile Çanakkale'de,
uzun vadeli kira ile birer üs teminini ~art ko~tu~unu, ayr~ca Bulgaristan'da, ~stanbul ve Çanakkale Bo~azlann~n menzilinde de kira ile üs teminini istedi~ini biliyoruz. Almanya bu talepleri kabul etmemi~tir.
Almanya 2 2 Haziran'da Rusya'ya sald~rd~ ktan sonra tabii tutum
de~i~mi~tir. Rusya Türkiye'nin müttefikler safh~nda sava~a girmesini ister
olmu~~ama bu talebini de ~ ngilizler vas~ tas~yla yapt~rm~~, ayr~ca AlmanTürk Sald~ rmazl~k Pakt~'m da tenkide ba~lam~~t~r.
Türkiye'nin sava~a girmesi için ~ngilizlere, Ruslar~n ilk müracaat~, 16
Aral~k 1940 da Eden'in Moskova'ya geli~indedir. Molotof bu toplant~da ~~2
Adalar~n, Bulgaristan'~n bir k~sm~n~n ve hatta Suriye Kuzeyinin bir
k~sm~n~ n Türklere verilebilece~ini de söylemi~tir.
28 Kas~m 1942 de Stalin, Türkiye'nin sava~a girmesinin Hitler'in
ma~lubiyetini çabukla~t~rmas~~ bak~m~ndan çok önemli oldu~unu Churchill'e yazm~~t~ r.
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Stalingrat zaferinden sonra Rusya, bu konuda eskisi gibi ~srarl~~
olmaktan ç~ km~~~görünür. Bununla beraber 19 Ekim 1943 de Moskova'daki Cordell Hull-Eden-Molotof görü~mesinde, Ruslar~n, Türkiye'nin
sava~a kat~lmas~~ için zorlanmas~ n~~ teklif etti~ini, e~er girmezse askeri yard~ m yap~lmamas~ n~~ istedi~i de biliyoruz.
Tahran Konferans~'nda (28 Kas~ m 1943) Stalin bu konuda fazla
hiyi~ kâr görünmemektedir. 1944 y~l~nda, ~ ngilizler, Türkiye'den, Almanya
ve Japonya ile siyasi ve ekonomik ili~kilerin kesilmesini talep etti~i zaman
ise Stalin, resmen bunun kar~~s~na ç~km~~~ve Türkiye'yi kendi iradesi ile
ba~ba~a b~rakal~ m, harp sonras~ nda özel taleplerde bulunmak hakk~~ da ortadan kalkar, demi~tir.
Böylece sava~~öncesinden ba~lay~ p sava~~sonuna kadar, de~i~ik
devletlerin Türkiye'ye yapt~ klar~~ teklifleri özetlemi~~oluyoruz. Netice olarak
~ unu söylemek mümkündür:
Fransa ve ~ ngiltere, Almanya'ya kar~~~ne kadar fazla devleti kendi
taraflar~ na çekebilir ve sava~a i~tirak ettirirlerse, bunun ancak lehlerine
olaca~~~politikas~~ ile i~e ba~lam~~lard~ r. Ancak ~ ngiltere'nin bu politikaya
çok geç geli~i, asl~ nda, sava~~ n ilk ba~layaca~~~cephelerde, Almanya'n~ n
kar~~s~ na onunla boy ölçü~ecek bir kuvvet ç~ kar~lmas~~ ~ans~ n~~ ortadan
kald~ rm~~ t~ r. Ayr~ca Ruslarla yap~lan müzakereler, Ruslar~ n Bat~~
demokrasilerinin ciddiyeti hakk~ nda ~üphe uyand~ rm~~ t~ r. Bu iki devletin,
Italya'n~ n sava~a kat~ld~~~~ ~~~~ Haziran'dan sonra, Türkiye'nin sava~a
girmesini talep etmelerinin mant~kla uyu~ur yönü yoktur. Zira o tarihte,
Fransa'n~ n ma~lubiyeti adeta kesinlik kazanm~~t~. Kald~~ ki 12 Adalar
d~~~ nda Türkiye'nin sava~a fiilen kat~labilece~i cephe de yoktu. ~~2 adalara
gelince, Türkiye'nin ne hava, ne deniz kuvvetleri bu adalara bir ç~kartmay~~ dü~ ünmeye müsaitti.
Bu tarihten, Rus-Alman sava~~~ba~lay~ ncaya kadar ~ ngilizlerden gelen
talepleri, k~ sa birsüre için bile olsa, üzerlerindeki bask~y~~ azaltmak u~runda Türkiye'nin feda edilmesi ~eklinde yorumlayabiliriz.
Rusya sava~a girdikten sonra ki talepleri de, 4 Aral~ k 1943'de Kahire
Konferans~'nda yap~lm~~~olan hariç, ayn~~ ~ekilde görmek mümkündür.
Kahire Konferans~'nda Churchill'in ~srar~m bu defa, Ruslar~ n
Balkanlar'a inmesini önlemeye matuf bir manevra ~eklinde görmek kabildir.
E~er istedi~i silah ve teçhizat verilseydi. Türkiye o talebi müsbet
sonuçland~rmaya karar vermi~ti. Türkiye için büyük zararlara sebep olaca~~~muhakkak bulunmakla beraber 1944 ba~~ nda sava~a i~tirakin, sava~~so-
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nu Balkanlar~'mn daha de~i~ik bir görünümde olmas~ na imkân sa~layabilece~i dü~ ünülebilirdi. Ancak silah ve malzeme bak~ m~ndan haz~ rl~ ks~z ~ekilde sava~a kat~lmakla bu dü~ünce tabiat~yla gerçekle~tirilmezdi ve belki
Türkiye bile kurtar~lm~~~ülkeler aras~ na girebilirdi.
Almanlar, Ribbentrop'un ilk talebinden sonra, Türkiye'nin Mihver'e
i~ tiraki konusu üzerinde durmam~~ lard~ r. Türkiye'den asker ve malzeme
geçirmeyi kafi saym~~lard~ r. Buna izin verilmi~~olsa, o tarihte henüz
ABD'de sava~ta olmad~~~~cihetle, Suriye üzerinden M~s~ r'a inmeleri ve orta Do~u'yu ellerine geçirmeleri, Rus Sava~~'n~~ da di~eri Kafkasya'dan olmak üzere iki cepheden yürütmeleri mümkün olabilirdi. Türkiye bu talebi kabul etmeyince, Türkiye'nin i~galinin de bir ara dü~ünüldü~ü, ama
Hitler'in bunu kabul etmedi~i söylenir. Almanya aç~s~ndan Türkiye'nin
tarafs~zl~~~, krom ithalat~n~n devam etmesinden fazla bir fayda sa~lamam~~t~ r denebilir. Zira sald~rmazl~k pakt~~ yap~lmasa dahi Türkiye'nin bir
sald~ r~ya geçecek imkan~~ olmad~~~ n~~ Almanya bilebilecek durumdayd~.
En enteresan durum, tabiat~yla Rusya'n~ nkidir. Rusya, ba~lang~çta
Türkiye'nin kendisi gibi tarafs~z kalmas~n~~ istemi~, bunu temin edemeyince
Türkiye'yi sava~~tarafl~s~~ olarak suçlam~~t~r. Ayn~~ Rusya, Türkiye ve
Bulgaristan üzerindeki talepleri kabul edilirse, Mihver'e i~tirak edebilece~ini beyan etmi~tir. Gene ayn~~ Rusya, Alman sald~ r~s~ ndan sonra, TürkAlman Sald~ rmazl~ k Pakt~'m tenkit unsuru yapm~~~ve uzun süre Türkiye'nin
sava~a girmesini, hatta bunun için zorlanmas~ n~~istemi~tir. Sava~~n neticesi
belli olduktan sonra ise, 1944 ortalar~ ndan itibaren, Türkiye'nin kendi
iradesi ile ba~ba~a b~ rak~lmas~~ görii~üne gelmi~tir. Bu görü~ün ne mana
ifade etti~i 1945 y~l~nda, dostluk anla~mas~n~ n feshedilmesinden sonra cereyan eden olaylarla aç~kl~~a kavu~mu~~bulunmaktad~ r.
Birinci Cihan Harbi'nde, Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nun durumu ile
k~yasland~~~ nda, Cumhuriyet Hükümeti'nin, dört taraftan gelen bask~lar
kar~~s~ nda mukavemetini yitirmeyerek sava~~n d~~~ nda kalabilmi~~olmas~n~,
ba~ar~l~~ bir politika olarak tarif etmemek imkan~~ yoktur.

