~K~NC~~DÜNYA SAVA~I DÖNEM~NDE ADANA
GÖRÜ~MELER~N~N ASKER~~YÖNÜ*
~ZZET ÖZTOPRAK
1941 ve 1942 y~llar~~boyunca devam eden Türkiye üzerindeki Alman bask~s~~ bir sonuç vermemekle beraber, bu kez 1942 sonlar~ndan itibaren
Müttefiklerin bask~s~~söz konusu olmaya ba~lad~. Bunun ba~l~ca nedeni
Kas~ m 1942'de ba~layan Stalingrad Sava~~'n~~Almanlar~n kaybetmesiydi.
Müttefikler, Almanya'y~~kesin kal~c~~bir sonuç verecek yenilgiye u~ratmak için
seli askeri planlar haz~rlamaya ba~lam~~lard~~ki, stratejik konumu dolay~s~yla,
bu planlar~n Türkiye'yi içine almas~~tabii idi. i~te bu çerçevede Almanya'n~n
gerek Rus cephesinde, gerekse Kuzey Afrika'da yenilgiye u~ramas~~ bilhassa
~ngiliz ba~vekiline, Bat~~Avrupa'dan veya Güney Avrupa'dan bir cephe açarak
Almanya'ya bir sapt~rma hareketi verdirmek dü~üncesini ilham etti. Buna
göre, Türkiye üzerinden Balkanlar'a yürünmesi öngörülüyordu. Churchill'in
tabiriyle, bu plan~n anahtar~~ Türkiye idi. Bunun anlam~~Türkiye geni~~çapta
silahland~rdarak 1943 ilkbaharmda sava~a kat~lmallyd~. ~ngiliz Genelkurmay~,
yeterli bir biçimde donat~lmam~~~olan Türk Ordusu'nun sava~ta ~ngiltere'ye
bir katk~da bulunamayaca~~na inan~yordu. Onlara göre ~ngiliz Ordusu Türk
topraklar~ndan yararlanmal~, buradaki hava üslerinden Romanya petrollerinin bombalanmas~~ sa~lanmallyd~. Bu nedenle ~ngiltere, Türkiye'den 26
Kas~m'da Bo~azlar~n aç~lmas~~talebinde bulundu. Amerika'da bu görü~ü desteklemi~ti'.
Yukar~da belirtilen plan~~Churchill, Roosevelt'e ve kendi genelkurmay~lla bildirip olurum' ald~ktan sonra 24 Kas~m 1942'de Stalin'i haberdar etti.
Churchill, bu yaz~s~ndan Türkiye hakk~ndaki dü~üncelerine benzer görü~lere
Roosevelt'in de sahip oldu~unu belirtiyor, Türkleri baharda bizim yan~m~za
sava~a sokmak için yo~un bir biçimde çaba sarfedilmesi~~i~~~gereklili~ine de~iniyor, bunun sa~lanmas~~ için de ~unlar~~ kaydediyordu" Biz halen
Türkiye'ye Ortado~u'dan içinde ikiyüz tankm da bulundu~u önemli bir mühimmat sevkiyat~~yapmaktaya. K~~~süresince Türkiye'ye mühimmat ikmali
Adana Görü~melerinin Siyasi Yönü k~sa bir süre sonra yay~nlanacakt~r.
I Zehra Önder; Die Tiirkische Aussenpolitik ini Zweite], Weltk~ieg. Miinschen 1977 s. 178.
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sevketmeye devam edece~im. E~er izin verilirse sivil giyinmi~~uzmanlar e~itim ve bak~m amac~yla, birlikte gidecekler... Türkiye'nin bize kat~lmaya istekli
olmas~~ halinde ona yard~mc~~ olmak üzere bahar ba~~nda Sekizinci,
Dokuzuncu ve Onuncu Ordulardan al~nacak askerlerle Suriye'de önemli büyüklükte bir ordu kurmay~~umuyorum. E~er Türkiye'yi sava~a sokabilirsek...
Romen petrol sahalar~m Türk üslerinden a~~r bir ~ekilde bombalayabiliriz...2.
~ngiliz ba~bakan~n~n bu yaz~s~na 27 Kas~m 1943 tarihinde cevap veren
Stalin "Türkiye'yi bizim yan~m~zda baharda sava~a sokmak için her~eyi yapman~n gereklili~i ile ilgili olarak Ba~bakan Roosevelt ve size kat~l~yorum..."
diyordu.
Bu yaz~~malara kar~~n konu Casablanca Konferans~'na de~in böylece
kald~. 14 Ocak 1943'te Roosevelt ile Churchill Casablanca'da bulu~tular.
Görü~melerde Türkiye sorunu da ele al~nd~. Burada ABD Churchill'in
Yunanistan ve Onikiada'ya do~ru harekata giri~ilmesi önerilerini kabul etmedi. Yine ABD'nin kabul etmedi~i bir ba~ka husus Türkiye'nin sava~a girmesi ve Churchill'in Balkan plan~~ idi. ~ngiliz ba~bakan~~ABD'nin ~u husustaki
olurunu almay~~ba~ard~: o da Türkiye'yi ilgilendiren konularda ~ngiltere'nin
giri~imlerde bulunabilece~i idi. Giri~imler askeri sorunlarla s~n~rl~~olacakt~.
Bu sayede ABD silah yard~m~~Türkiye'ye ~ngiltere üzerinden dolayl~~biçimde
yap~lmaya ba~lanabilecekti. Bu durum Türkiye'nin protestosuna neden
oldu3. 29 Ocak 1943'te Washington'daki Türk Askeri Ata~esi Cemal Ayd~nalp'e
durum anlauld~~~nda, Ayd~nalp bunu, ~ngiltere'nin Türkiye'nin zay~f tutulmas~~konusunda Sovyetler'e verdi~i sözünü yerine getirilmesi olarak gördü
~ünü aç~klad~4.
Churchill, konferanstan sonra ~nönü veya Saraço~lu ile görü~mek niyetini sava~~kabinesine açm~~, sava~~kabinesi, Türkiye'ye malzeme sevki ve ula~t~rma haz~rl~klar~~gibi hususlar tamamlanmadan, en yüksek seviyede bir gö2 S.S.C.B.

D~~i~leri Bakanl~~~~Stalin -Roosevelt ve Churchill'in Gizli Yaz~~malarmda Türkiye

(1941-1944) Türkçesi: Levent Konyar, Havass Yay~nlar~, Birinci Bask~, Ocak 1981, No 88, s. 7980. Bu yay~n bundan sonra Gizli Yaz~~malar olarak an~lacakur. Ayr~ca; Winston S. Churchill; The
Second World War Volume IV, The Hinge of Fate, Boston, 1950, s. 697-698.
3 Gizli Yaz~~malar, No. 89, s. 82; Winston S. Churchill; a.g.e., s. 699.
Johannes Glasneck; Türkiye'de Fa~ist Al~nan Propagandas~ , Onur Yay~nlar~, çev. Arif
Gelen, s. 239-240.
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rü~meye taraftar olmamakla berabers sonunda ba~bakan~n ~sran üzerine
onay~n~~vermi~ti. Yukar~daki geli~melerin ak~~~~içinde ~ngiliz ba~bakan~n~n
Türk devlet ba~kan~~veya ba~bakan~na gönderilmesini sava~~kabinesinden istemi~~oldu~u telgrafta, Türk Ordusu'nun son teknolojik silahlarla teçhiz
edilmesi konusunda hem Büyük Britanya hem de ABD ad~na konu~ma konusunda görevlendirildi~ine yer verilirken, bu tür silahlar~n Türkiye'nin genel
güvenli~ini büyük ölçüde sa~layacak düzeyde oldu~u ekleniyor, görü~me konusuyla ilgili olarak ta ~u cümlelere yer veriliyordu: "çok gizli bir çerçevede
Türkiye ba~bakan~~ile görü~mek istiyorum. Ayr~ca arzu edildi~i takdirde yüksek askeri erkan~n Mare~al Çakmak veya di~er askeri otoriteler ile görü~melerini de sa~layabilirim..."6
ABD Ba~kan~~ Roosevelt ise ayn~~günlerde Cumhurba~kan~~ ~smet
Inönü'ye gönderdi~i k~sa fakat aç~k ifadelerin yer ald~~~~yaz~da ~ngiliz
Ba~bakan~ n~n, "sizle veya ba~bakan~n~zla gizli bir yerde görü~me iste~inde
oldu~u" belirtilerek bu önerinin kabul edilece~inden umutlu oldu~u da eklenmi~ti7. ~nönü her iki hükümet ba~kan~na 26 Ocak'ta verdi~i cevab~nda bulu~may~~kabul etti~ini bildirdi. Bu yaz~~malar~~yap~lacak toplant~n~n zaman ve
mekan~~konusundaki alternatifler izledi. Bunlardan birisi toplant~n~n
Ankara'da yap~lmas~~idi, fakat buna Alman elçisi Von Papen'e düzenlenen
suikast nedeniyle kar~~~ç~k~lm~~t~. ~smet Inönü'nün yapm~~~oldu~u bir di~er
öneri 31 Ocakta ba~bakan Saraço~lu ile K~br~s'ta bulu~ulmas~~biçimindeydi.
Türkiye taraf~ndan önerilen bir ba~ka seçenekte Türk s~n~rlar~~içerisinde, uygun bir yerde gizli olarak bir trende yap~lmas~~idi. Bu çerçevedeki çal~~malar~n sonucunda 30 Ocak 1943 tarihinde Adana'da toplant~n~n düzenlenmesi
kararla~unlm~~~oldus.
Adana görü~melerinin kararla~t~r~lan yer ve zamanda yap~laca~~na ili~kin
~ngiliz Ba~bakan~'n~n hem Roosevelt hem de Stalin'e ayn~~tarihte 27 Ocak
1943'te haber verdi~i görülmektedir. ABD Ba~bakan~na yaz~lan yaz~~son deChurchill ile ~ngiliz Sava~~Kabinesi aras~nda çok yo~un ve kar~~l~ kl~~ ~srarlara dayal~~
yaz~~malar yap~ld~. Bunlardan 21 Ocak 1943 tarihli Churchill'in yaz~s~nda Türkiye'nin
güvenli~inin sa~lanmas~~hususunda ~unlara yer verilmi~ti: "... mühimmat yard~m~~yaparak
kendilerine olabilecek bir sald~r~~durumunda tank, anti-tank silâhlan, radar ve benzeri araç ve
gereç vererek askeri güçlerini art~rmak..." Winston S. Churchill ile onun sava~~kabinesi
aras~ndaki yaz~~~-nalan da içeren ayr~nt~l~~bilgi için: Winston S. Churchill; a.g.e., s. 626-630.
t' Winston S. Churchill; a.g.e., s. 627.
7 Winston S. Churchill; a.g.e., s. 628.
8 Winston S. Churchill; a.g.e., s. 630.
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rece k~sa olup görü~me ve geli~melerden sürekli haber verilece~i ile ilgiliydi.
Oysa, Churchill'in Stalin'e gönderdi~i yaz~~oldukça uzun olup, geli~melerle
ilgili ayr~nt~l~~bilgi veriyordu. Türk ba~bakan~n~n Türkiye'nin yan savunma
gücünün art~r~lmas~~ ile ilgili plan~n~n kalben desteklendi~inin yer ald~~~~
yaz~da, geli~me ve görü~melerle ilgili sürekli haber verilece~i de eklenmi~ti.
Toplant~~ sonuçlar~ n~n arzu edildi~i takdirde dünya kamuoyuna
aç~klanabilece~i de söz konusu ediliyordug.
Adana toplant~s~~öngünlerinde Türk Cumhurba~kan~~ ~smet ~nönü'nün
akl~ndaki iki dü~ünceden birisi ~ngilizlerin sava~~araç ve gereçleri ile silah
yard~mlar~n~~art~rmalarm~~sa~lamak idi"). Buna kar~~l~k Churchill'in görü~meler öncesinde ta~~d~~~~dü~üncelerden askeri olanlar~~ise kendi arular~nda
yer alan 25 Ocak 1943 tarihli Ba~bakan Yard~mc~s~~ve Sava~~Kabinesi'ne ba~l~~~n' ta~~yan yaz~da ~öylece yer alm~~t~: ~u hususlar~n özellikle ortaya konulmas~~ve gerekli haz~rl~~~n yap~lmas~~zorunludur. Birincisi Türkiye çok iyi bir
~ekilde techiz edilmelidir.., benim as~l merak etti~im, gerekli ko~ullar sa~land~~~~takdirde, Türkiye'nin bizim yan~m~zda sava~a girmesinin bir avantaj
getirece~i konusunda hala ~üphesi olanlar~n olup olmad~~~d~r... dört be~~ay
içinde Türkiye'nin Müttefikler yan~nda yer almas~, dü~manlar~m~za kar~~~olan
sava~~giicümüze paha biçilmez bir art~~~getirece~ine de ku~kusuz hiç ~üphe
olmamas~~gerekir..."".
Konunun önemine binaen verilmi~~olan yukar~daki al~nt~, Adana toplant~s~~öncesinde ~ngiliz Ba~bakan~.= toplant~dan neler umdu~unu ve birkaç
ay sonras~~için sava~~n gidi~an üzerinde Türkiye'nin konumunun ne durumda olmas~~gerekti~ine ili~kin besledi~i dü~ünce ve yakla~~mlar~~aç~k bir
biçimde ortaya koymaktad~r.
30-31 Ocak (1943) günleri çal~~malar~n~~sürdüren Adana toplant~s~n~n
askeri oturumlar~na geçmeden önce Churchill'in siyasi oturumlarda belirtmi~~oldu~u baz~~hususlara bakt~~~m~zda ~unlar~~dile getirdi~i görülmektedir.
O, önce Türk Ordusu'nun techiz edilmesini, sonra topraklar~ndan ve üslerinden yararlan~lmas~n~~ve son a~amada Türkiye'nin sava~a girmesini öngören
S. Churchill; a.g.e., s. 631 ve Gizli Yaz~~malar; No. 105, s. 84.
Edward Weisband; ~kinci Dünya Sara~~ 'nda Inönü'nün D~~~Politikas~. çev. M. Ali Kayabal,
Milliyet Yay~nlar~ , s. 153.
II Winston S. Churchill; a.g.e., s. 629. Churchill bu arada söz konusu yaz~s~nda, Türklerin
mühimmat, araç-gereç konusunda çok fazla talepleri ve yo~un bask~lar~~olur ise de, biçimindeki
bir olas~l~~~~da göz önünde tutmaktayd~.
9 Winston
10
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plân~n~~sundu. Bir sava~~an~nda ~ngiltere'nin 25 uçak filosu, uçaksavar ve
tanksavar birlikleri, iki motorlu tümeni 9 ve 10. ~ngiliz Ordu Birlikleri ile
yard~ma gelece~ini vurguluyordu. Churchill'in amac~, sava~a girmemek konusundaki Türk gerekçelerini- bunlar yetersiz askeri donan~ m ve Sovyet tehdidi idi - temelsiz b~rakmakt~12.
Adana görü~melerinde her iki ülkenin üst düzey askerlerinden olu~an
heyetler iki toplant~~yapm~~lard~r. Bunlardan birisi 30 Ocak 1943te yap~lm~~t~r. Burada Genelkurmay Ba~kan~~Fevzi Çakmak Türk Ordusu'nun ihtiyac~~
olarak; A~~r ve hafif tar~klar, kendinden atmal~~a~~r top, silah ve hava topu,
iki amaçl~~A A ve A/T silahlar~~(hafif ve a~~r) 50 mm veya daha büyük hafif
makinal~~silâhlar, Tommy silâhlar~, tüfekler, el bombalan, anti-tank torpilleri
(füzeler). Bu listeye ek olarak Çakmak, Türklerin acilen ihtiyaç duydu~u motorlu arabalar, de~i~ik kamyoneder, traktörler gibi arazide kullan~lacak donan~m talebinde bulundu. Bunun ard~ndan Çakmak'~n lokomotif, maden
kömürü ve benzin isteminde de bulundu~u görüldü. Tank ta~~yacak gemiler
yoktu. Demiryollar~n~n kapasitesini art~rmak için Türk bayra~~~ile denizlere
aç~lacak gemilerin durumu da önemliydi. Bu oturumda Sir Wilfried Lindsell,
on lokomotif ve yüzk~rk vagonun Türkiye'ye verilmesinin haz~r oldu~unu
söylerken, tank ta~~masm~n gemi ile de~il tren ile daha iyi olaca~~n~~da ekledi. Bunun ard~ndan istekte bulunulan fakat henüz al~nmam~~~malzeme ile
ekstra istenen malzeme ve öncelikli ihtiyaçlar~n listesinin haz~rlanmas~nda
karar birli~ine var~ld~. Hava donanmas~yla ilgili olarak General ~efik Çakmak
bir miktar Air Graft'~n al~nd~~~n~, be~yüz Combat Aircraft istendi~ini ancak
bunun k~rk Tomahawks ve yirmi Hurricane II nin al~nd~~~n~~kaydetti. Hava
Mare~ali Drummond çok yak~nda yirmi tane daha Hurricane II ve yirmi
Bisleys sevk edilece~ini, Türklerin ihtiyac~n~n sadece uçak almak olmad~~~n~,
bunun yan~s~ra eldeki filonun yeniden silah ve malzeme ile geli~tirilmesi de
oldu~unu belirtti. Hava kuvvetlerinin ihtiyac~n~n kar~~lanmas~~konusunda da
anla~ma söz konusu oldu. Bunun ard~ndan General Sir Alan Brooke (~ngiliz
Genelkurmay Ba~kan~ ) modern araç donan~m~~ için gerekli olan üstün standart teknik donan~m~ n önemini vurgulad~ . Türkiye'nin ihtiyac~n~~sordu.
Bunun üzerine ~ngilizlerin Ankara'daki askeri ata~esi Arnold, malzeme ve
telsiz-telgraf e~itiminin verildi~ini, tamir organizasyonu konusunda ise ba~layan yard~m için ihtiyac~n söz konusu oldu~unu belirterek, örne~in dokuzyüz
12

263.

Cemil Koçak; Türkiye'de Milli ~ef Dönemi (1938-1945), Yurt Yay~nlar~, Ankara 1986, s.
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teknik uzman~n z~rhl~~araç-gereç bölümü için istendi~ini ekledi. Bunu takiben Sir Alan Brooke'un Türk subaylar~n~n ~ngiliz z~rhl~~birliklerinde inceleme yapmak önerisini, Fevzi Çakmak olumlu buldu.
Askeri oturumda konu~ulan bir di~er husus, Türklerin sava~a girmesi
durumunda Türk kuvvetlerinin ~ngiliz üniteleri ile nas~l desteklenece~i konusu idi.
Alan Brooke, destek tavsiyesinin hava birliklerince mi, yoksa özel ordu
üniteleri veya z~rhl~~birlikler kanal~yla m~~yap~laca~~n~~sordu. General ~efik
Çakmak ek düzenlemelere yönelik çal~~malar~n yap~lmakta oldu~unu belirtirken, Fevzi Çakmak ta in~a edilmekte olan yollar~n yeni destek güçlerin ula~~m~~için kullan~lmas~n~~öneriyordu. Bu s~rada Genelkurmay Ba~kan~~Fevzi
Çakmak aç~ k bir biçimde son derece önemli bir soru yöneltti; E~er ula~~m
sorunu tamamen hal olursa, en fazla ne kadar yard~m al~nabilecekti. Buna
~ngiliz Genelkurmay Ba~kan~~Alan Brooke ~u yan~t~~vermi~tir: Dört veya be~~
alay~n ihtiyac~ na hitap edebilecek anti-tank fiizeleri ve yine dört veya be~~alayl~k anti-uçak savarlar~n gönderilece~ini söyledi. Ayr~ca R.A.F (Royal Air
Force) destek gücüne ek olarak iki z~rhl~~birlik gönderilmeye haz~rd~. ~ki
z~rhl~~birli~in tedariki a~a~~~yukar~~k~rkbe~~küçük filonunkine e~itti. Fevzi
Çakmak'~ n R.A.F filosunun öncelikle ihtiyaç arzetti~ini vurguland~~~~görüldü".
Adana görü~melerinde yap~lan ikinci askeri toplant~ya gelince; Bu toplant~~31 Ocak 1943 günü gerçekle~ti, toplant~~tutanaklar~~esas al~nd~~~nda ~u
geli~meleri saptayabiliyoruz; Halihaz~rda Bo~az'da bulunan feribotlar~n
M~s~r'dan Türkiye'ye sava~~malzemelerinin ta~~nmas~nda kullan~labilece~ini
söyleyen Sir Alan Brooke kar~~l~ k olarak Fevzi Çakmak, bunlar~n yetersiz kalabilece~ini ancak bu durumda da olsa kullan~labilece~ini taahhüt etmi~tir.
~ngiliz Genelkurmay Ba~kan~'n~ n Libya'da bulunan Almanlara ve ~talyanlara
ait çok önemli miktardaki sava~~malzemesinin Türkiye'nin ihtiyaçlar~n~~kar~~lamak için önemli bir kaynak olu~ turdu~unu belirtmesi kar~~s~nda Fevzi
Çakmak, Türk Ordusu'nun ihtiyaç duydu~u araç-gereç techizat listesinin haz~rlanaca~~n~, buna ilaveten Alman ve ~talyan yap~m~~techizatlarla ilgili ayr~~
bir listenin de eklenebilece~ini ifade etmi~tir. Bunun ard~ndan Hava Mare~al
Drummoncl'un sava~~halinde Türkiye'de havac~l~ k ile ilgili bölüklerin olu~13 Zehra önder; a.g.e., s 282-285 Yazar kitab~n~n sonuna konumuzca son derece önemli
olan can al~c~~bir nitelige sahip bulunan Adana Toplanular~'mn tutanaklan ile askeri kararlar~n
metnini ~ngiliz Ar~ivinden alarak Ek olarak koymu~tur.
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mas~yla ilgili operasyonel plânlar~~ haz~ rlay~ p yürütecek olan Hava Uzman
Askeri Grup'un Türkiye'ye hemen ~imdi gönderilip gönderilmeyece~ini
sormas~~üzerine, Fevzi Çakmak öneriyi kabul ederek bu konu ile ilgili taslak
bir karar haz~ rland~ . Bu plânlar; hava alanlar~ n~n tahsisi, sinyaliszasyon ve ileti~im sistemlerinin kurulmas~, radyo ileti~iminin olu~turulmas~~ve hava taarruzunda erken uyar~~sistemlerini olu~turmay~~kaps~yordu.
Daha sonra Türk taraf~ n~ n ihtiyaç duydu~u sava~~malzemesi listesinin
mümkün olan en k~sa zamanda ç~ kar~larak ~ngiliz askeri otoritelerine ula~t~rmak üzere ~ngiliz Ata~eli~i'ne verilmesi kararla~t~r~ld~".
Yukar~da iki oturum halinde 30 ve 31 Ocak 1943 günlerinde yap~ld~~~ n~~
gördü~ümüz askeri toplant~lar~ n ~ngilizce tutanaklar~ndan yararlan~larak verilen bilgilerin ~~~~~ nda al~ nan kararlar alt~~maddeden olu~uyordu. Bu kararlar daha sonra askeri heyetler aras~ nda Ankara'da yap~ lan toplant~lar~ n sürekli hareket noktas~ n~~ olu~turdu~u için konumuz bak~ m~ndan ya~amsal bir
öneme sahiptir.
Kararlar~n I. maddesinde Türkiye'nin ihtiyaçlar~n~ n tam bir listesinin verilece~i, bu listede halihaz~ rda talep edilmi~~ancak henüz ele geçmemi~~ihtiyaçlar ile yeni talep edilen ihtiyaçlar yer alacak, ihtiyaçlar~n kar~~s~ na aciliyet
durumlar~~i~aretlenecekti.
maddeye göre Türkiye'ye verilecek Türk bayrakl~~ ticari gemilerle
M~s~ rdan Türkiye'ye ihtiyaçlar ta~~nacak, gemilerin tip ve tonaj~ n~~Türkiye
belirleyecekti.
maddeye bakt~~~m~zda; Türk askeri gücünün modern techizat ile acil
olarak art~ r~lmas~~ihtiyac~~çerçevesinde Türk Genelkurmay~~bir döküman haz~ rlayacak, bu Ingilizlerin Ortado~u Genel Karargah~ n~ n i~birli~inde hayatiyete geçirilecek, bu arada Türk personelinin e~itimi konusu da gerçekle~tirilecekti. Z~ rhl~~ ve mekanize kuvvetlerde ve özel bölümlerde Türk askeri yetkilileri istihdam edilecekti. Tüm bu hususlar Ankara'da Türk Genelkurmay~~ile
~ngiliz Servis Ata~elednin yapacaklar~~toplant~da esas gündemi olu~turacaku.
Görüldü~ü üzere bu madde içeri~i bak~m~ ndan askeri kararlar~ n en
önemlilerinden birisiydi.
madde ise ~öyle düzenlenmi~ti: ~ngiliz hizmet subaylar~~ Türk
Genelkurmay~~ ile i~birli~i yaparak, Türkiye'nin sava~a girmesi halinde verileit

Zehra Önder; a.g.e., s. 288-289.
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cek yard~m~~içeren bir plan haz~ rlayacak, bunun esas mahiyeti ise ~öyle olacakt~; Haz~rlanan plan 1943 y~l~n~n her ay~~için yap~lacak, hizmet ve kuvvetlerin büyüklü~ü ve niteli~ini içerecekti. Bu plan~n gerçekle~mesi için de ~u hususlar yerine getirilecekti:
Türk silahl~~kuvvetlerinin ve halk~ n ihtiyaçlar~~çerçevesinde ve askeri
gücün hareketini sa~lamaya yönelik olarak limanlarm, tren yollar~n~n ve yollar~ n mevcut kapasiteleri ortaya konmal~d~ r.
Bu mevcut kapasitenin (yukar~da bahsedilen) ne ~ekilde arur~labilece~i ileti~im a~~~çerçevesinde bir geli~me program~~ile ortaya konulmal~, yedek parça ak~~~~sa~lanmal~, havaalanlar~~geli~tirilmeli, gerekli yerlere yeni havaalanlar~~yap~lmal~, teknik yard~m sa~lanmal~.
Yukar~daki maddelerin (IV/2) gerçekle~ti~i varsaplarak ortaya ç~ kacak
kapasite art~~~~ay ay ortaya konulmal~d~r.
Nihai kapasite ortaya kondu~unda hava ve kara kuvvetlerinin yap~s~~ve
konumu ele al~ nmal~d~r.
Yukar~daki plan uygulamaya konuldu~u takdirde sürekli güncel halde
tutulmal~, gerekli düzeltme ve ilaveler yap~lmald~r.
Bu son madde ~unlar~~içeriyordu: Türkiye'ye verilecek deste~e yönelik
hava kuvvetlerini ilgilendiren planlar, di~erlerine göre k~smen daha iyi bir
a~amada oldu~undan, ~ngiliz hizmet subaylar~~ en k~sa zamanda Ankara'ya
giderek Türk Genelk~~ rmay~~ile irtibat halinde olarak, ortak operasyon plan~m yürürlü~e koymal~d~r'5.
Adana görü~melerinin siyasi ve askeri toplanulanyla ilgili zabular~ n~ n üç
tane eki bulunmaktad~ r. Bunlardan iki nolu ekin ba~l~~~~"Sava~~sonras~~gii15 Zehra Önder; a.g.e., s. 295 lK 3. Ayr~ca; Ay~n Tarihi, No. 111, Ankara ~ubat 1943.
Askeri Toplant~lara Kat~lan Heyetler:
Türk Heyeti:
Genelkurmay Ba~kan~~Mare~al Fe‘zi Çakmak, Tam yetkili fevkalade Elçi D~~i~leri Bak.
Genel Sek. Yard. M. Feridun Cemal Erkin, Türk Genelkurmay' Ku'. Dan~. General ~efik
Çakmak, Türk Genelkurmay' Harekk ~b. Md. Albay Fasih Kayabali
Ingiliz Heyeti:
imparatorluk Genelkurmay Ba~kan~~ General Sir Alan Brooke, Iran ve ~rak Ordular~~
Ba~komutan~~General Sir H. Maidand Wilson, Orta Do~u Kuvvetleri Ba~komutan~~General Sir
Harold Alexander, Orta Do~uda Levaz~m i~leri Komutan~~Korgeneral Sir Wilfrid Lindsell, Orta
Do~u'da Hava Mare~ali R.M. Drummond, Akdeniz Donanmas~~Ba~komutan~~ j.0.G.Dundas.
Ankara'da Hava Ata~esi Hava Mare~al Yard~mc~s~~ R.A.Gemge, Ankara'da Askeri Ata~e
Tümgeneral A.C. Arnold, Birlik Komutan~~Yüzba~~~ E.C.Hundlesten.
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venlik üzerine not" biçiminde olup, üç nolu ek ise alt~~maddelik askeri kararlar olup, bundan yukar~da söz edilmi~ ti. Bir nolu ek'te yine konumuzla ilgili
yani askeri alana ili~kin bilgiler bulunmaktad~ r. Oldukça uzun olan bu ek,
sekiz madde halinde düzenlenmi~ tir. Birinci madde Almanlar~n merl,ezden
hücuma geçmeleri halinde Türkiye'nin çok güçlü ve en iyi bir durumda olmas~~gerekti~inden hareketle, Türk Ordusu'nun ihtiyaç duydu~u modern
araç-gereç ve teçhizatlar~n h~zl~~bir biçimde art~nlmas~~için haz~rl~klar yap~ld~~~~~ ngilizlerce belirtiliyordu. Bir nolu ekin ikinci maddesinde ise, temin
edilen silâhlar~n sevkiyat~n~n h~zland~r~lmas~ yla bunlar~n etkin bir biçimde
kullan~m~n~n art~r~lmas~~üzerinde durularak, daha güçlü ve çok daha iyi bir
teçhizatlanman~n gere~i vurgulan~ yordu. Bu arada Churchill, tank ve di~er
teknik konularla ilgili son geli~meler çerçevesinde uzmanla~m~~~kadrolar~n~n
Türkiye'nin ihtiyaç duydu~u her konuda gerekli bilgileri vermek için derhal
gönderilebilece~ini de öneriyordu. O, çok iyi sahra topçular~n~ n yan~s~ra
dünyan~n en iyi piyade s~n~fin~ n da Türkiye'de bulundu~unun alt~n~~çiziyor,
Türk Ordusu'nun ~u anki görünümünden üzüntü duydu~unu da ekliyordu.
Bunun ard~ndan, Türkiye'nin sava~a girmesi halinde ~ngiliz ve Amerikal~lar~n
derhal yirmibe~~uçak filosu gönderebilece~i belirtiliyor, havaalanlar~~in~as~n~n h~zla tamamlanmas~~gerekti~i hat~rlat~ llyor, duyulacak ihtiyaca göre,
müttefiklerin mühendis ve hava kuvvetleri uzmanlar~~gönderebilece~i ifade
ediliyordu. Amerika'dan tanksavar toplar~n~n da al~nabilece~i ileri sürülerek
kendilerinin de onyedi poundluk toplardan ayr~~olarak uçaksavar toplar~~da
verebileceklerini Churchill ileri sürüyor, iyi e~itilmi~~iki z~rhl~~birli~in derhal
harekete geçebilece~ine dikkat çekiyor, gerekti~inde On'uncu Orduyla birlikte be~~tümene kadar ç~kar~ labilecek olan Suriye'deki Dokuz'uncu ordunun
devreye sokulabilece~i önerisinde bulunuyordu. ~ngiliz ba~bakan~~bütün bu
hususlann Mare~al Çakmak'~ n, General Brooke'un ve Hava Mare~al
Drumond ile gerekli sava~~mühimmat ve teçhizat~n~~ gönderecek olan
General Wilson'un hep birlikte tart~~malar~n~, görü~melerini öneriyordu'".
Bu öneri do~rultusunda yukar~da de~indi~imiz askeri oturumlar yap~ld~,
bu görü~melerin sonunda daha önce üzerinde durdu~umuz çok önemli alt~~
maddelik kararlar al~nd~.
Yukar~da ayr~nt~slyla vermeye çal~~t~~~m~ z askeri toplant~lar ve bunlar~n
sonucu olarak ortaya ç~kan karar~n nas~l uygulamaya konuldu~una geçme11' Zehra önder; a.g.e., s. 289-292 EK (1); Churchill, a.g.e., s. 631. Edward Weisband;
a.g.e., s. 156-159.
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den önce, Adana toplant~s~ yla ilgili olarak yay~ nlanan resmi tebli~~ile
Churchill'in Stalin'e yazd~~~~diplomatik mektuplar ve çe~itli yerlerde yapm~~~
oldu~u konu~ malar üzerinde durmak gerekmektedir. Bunlardan Anadolu
Ajans~~kaynakl~~ 1 ~ubat 1943 tarihli "Adana mülakat~~münasebetiyle ne~redilen resmi tebli~" ba~l~~~ n~~ ta~~yan kamuoyuna yap~lan aç~ klamada görü~melere kat~ lan kar~~l~ kl~~ heyetlerin listesi verildikten sonra, siyasi konumla ilgili
diplomatik nitelikli aç~klamalar~~ takiben konumuz olan askeri hususa ili~kin
~u. cümlelere yer verilmi~ti: "Büyük Britanya ile Birle~ik Amerika
Devletleri'nin, Türkiye'nin umumi bak~ mdan tedafüi emniyetini kuvvetlendirmek için malzeme itibariyle yapabilecekleri yard~ m~ n ~ekli üzerinde mutab~ k kalmm~~~ve bu mevzu üzerinde iki taraf askeri mütehass~slar~~ aras~ nda
görü~meler vukubulmu~tur"'7. Bu cümleler bize Adana görü~melerinde ele
al~ nan konulardan sadece askeri nitelikli olanlar üzerinde bir anla~ ma ve
uyu~mamn söz konusu oldu~unu göstermektedir.
Bu aç~ klaman~ n d~~~ nda Türk resmi aç~ klamas~ n~ n yay~ nlad~~~~2 ~ubat
1943 tarihli genelgeye bak~ld~~~ nda, daha önce görü~melerin resmi tutanaklarmda yer alan Churchill'in konu~ ma ve önerilerinden hareketle ~ngiliz ba~vekilinin ~u aç~ klamalar~ na yer veriliyordu: "gayet kuvvetli bir piyade ordusu
ve techizat~na malik olan Türkiye'nin modern harbin iltizam etti~i motorize
silâhlardan mahrum bulundu~unu... memleketimizin en motorize silâhlarla
techizi lüzumunu ifade etmi~, bu yolda derhal icraata geçilmek üzere karar
al~ nm~~ ...',I8.
Churchill Adana görü~melerinin ertesi günü 1 ~ubat 1943'te Stalin'e
yazd~~~~mektupta konuyla ilgili bilgi verirken, askeri hususla ilgili aç~klamalarda bulunuyordu. ~lk i~in Türkiye'yi modern silâhlarla donatmak oldu~una
i~aret eden ~ngiliz ba~bakan~ , Türklerle Toros Demiryollar~ ndan yararlanabilmeleri için gerekli her~eyi ve ayn~~zamanda M~s~ r'dan da ikmal ta~~mak
için birkaç gemiyi ödün vermek üzere anla~t~ :gni' belirtiyor, ele geçirilen
Alman techizann~ n bir k~sm~ n~~da vermekte oldu~unu ekliyordu. Churchill
Stalin'e bir olas~ l~ k olarakta olsa Türkiye'nin, Ploesti petrol kuyular~ n~~ bom-

17 Ay~ n

Tarihi, No. 111, ~ubat 1943, s. 110-111.
Zeki Kuneralp; ~kinci Dünya Harbinde Türk D~~~Siyaseti, D~~i~leri Bakanl~~~ 'n~n Onbir
Telgraf], ~stanbul 1982, s. 65-68.
18
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bard~man için ~ngiliz ve Amerikan uçaklar~n~n yak~t ikmali için havaalanlar~n~~kullanmaya izin verebilece~ini aktanyordui°.
Stalin'in bu mektuba 6 ~ubat 1943'te verdi~i yan~ tta Türkiye'nin
Müttefikler ve Almanya ile yapm~~~oldu~u antla~malara ve Türk-Sovyet ili~kilerine de~iniyor, Adana görü~melerinin askeri yönüne hiçbir at~fta bulunmad~~~~dikkati çekiyordu. Bu arada Türk-~ngiliz görü~meleri hakk~nda ald~~~~
bilgilerin tam oldu~unu söyleyemeyece~ini ekliyordu20. Bu durum Stalin'in
~ahs~nda Adana görü~melerinin Sovyetler üzerinde uyand~rd~~~~ku~kuyla ilgiliydi; Çünkü Ruslar bu görü~melerde ortaya ç~kan askeri hususlarla ilgili görü~~birli~inin manas~na nüfuz etmek istiyorlard~. Bu gözlemimizi Türk
D~~i~leri Bakan~~Numan Menemencio~lu'nun yay~nlanmam~~~an~lanndaki ~u
cümleler de do~rulmaktad~r: "Bu balay~, Ruslar~n i~ine gelmiyordu ve k~sa
süre sonra Moskova'dan Londra'ya uyar~lar ya~maya ba~lad~. Ruslara göre
Türk Ordusu'nun takviyesinin, Almanya'ya kar~~~yürütülen sava~la hiçbir al~p
verece~i yoktu"21.
Stalin'in Adana görü~meleri konusundaki endi~elerini ortadan kald~rmak amac~yla olmal~d~r ki, Churchill bu kez 17 ~ubat'ta Stalin'e bir mektup
göndermi~, Kerr arac~l~~~~ile ula~urd~~~~üç belgeyi de Sovyet lideri 24 ~ubat
tarihinde alm~~t~. Bu üç belgeden birisi Adana toplant~s~ nda Churchill'in
yapt~~~~konu~malarla ilgili tutanak özetlerini, ~kincisi Adana görü~melerinde
üzerinde mutab~k kal~nan hususlan ve üçüncüsü ise, sava~~sonras~~güvenli~i
hakk~ndaki muht~ray~~kaps~yordu. Birinci belge ile ilgili olarak daha önce
bilgi verilmi~ti. Burada Türkiye'ye verilecek sava~~malzemesiyle ilgili görü~ler
yer al~yordu. ~kinci belge ise daha önce söz konusu etti~imiz alt~~maddelik
askeri kararlar~n özetinden ba~ka bir~ey de~ildi.
Öte yandan Winston Churchill'in Stalin'e gönderdi~i 11 Mart 1943 tarihli mektuba bakt~~~m~ zda Girit veya Onikiada'n~ n ele geçirilmesi ve
Yunanistan'a ç~karma yap~lmas~~ konusunda Türkiye ile ilgili olarak,
11 Gizli Yaz~~malar; No. 109, s. 85. Ayr~ca; Feridun Cemal Erkin; Türk - Sovyet Ili~kileri re
Bo~azlar Meselesi s. 204; Türkiye D~~~Politikas~nda 50 y~l, ~kinci Dünya Sami Y~llar~~(1939-1946),
Türkiye D~~i~leri Bakanl~~~~Ara~t~rma ve Siyaset Genel Müdürlü~ü, s. 137; Zehra Önder; a.g.e., s.
180-182; Lothar Krecker; Deutschland und die Türkei im Zweiten Weltkrieg, s. 230-231.
20 Gizli Yaz~~ malar; a.g.e., No. 111, s. 89; Feridun Cemal Erkin; a.g.e., s. 205; D~~i~leri
Bakanl~~~, Türk D~~~Politikas~nda 50 y~l, s. 137; Cemil Koçak; a.g.e., s. 264.
21 Edward Weisband; a.g.e., s. 167'den Numan Menemencio~lu, Yarnlanmam~~~An~lar, s.
273.
22 Gizli Yaz~~malar; a.g.e., No. 117, s. 92-93.
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"Türkiye'nin yard~m~~ve Türk havaalanlar~ndan yararlan~lmas~n~n önemli oldu~u belirtiliyordu ve Türklerden uygun bir zamanda ricada bulunulaca~~~
ekleniyordu23. Bu cümleler Churchill'in Adana görü~melerinde Türkiye'ye
verilmesi konusunda uyum sa~lanan askeri araç, gereç ve techizatm bir çe~it
kar~~l~~~~olarak ne tür istem ve özlemlerin içinde oldu~unu göstermesi bak~m~ndan dikkat çekicidir.
Churchill'in ister Lefko~a'da isterse Kahire'de verdi~i beyanatlarda
Adana görü~melerine ili~kin aç~klamada bulunurken, bu toplant~n~n askeri
yönüne girmedi~i görülür. O, Avam Kamaras~'nda 11 ~ubat 1943'te söyledi~i
nutkunda hemen hemen tamamiyle askeri konular~~ gündeme getirmi~, bu
sahada Türkiye'nin oynad~~~~ve oynayaca~~~konum üzerinde özellikle durmu~tur. ~ngiliz Ba~bakan~~yay~nlanan tebli~in içinden fazla bir ~eyin aranmamas~ n~~istiyor; Türkiye'nin tutumunun sava~~n ~ran ve Irak'a sirayet etmesini önledi~ini, bütün Do~u için önemli olan Abadan petrollerini tehditten
kurtard~~~ n~~ belirtiyor, Türkiye'de modern silahlar~n eksik olmamas~n~n
~ngiltere ve Birle~ik Amerika için ta~~d~~~~öneme dikkat çekiyor ve ~u cümleyi
ekliyordu: "Adana toplant~s~nda, Türkiye'den bu silahlanma i~inin tamamiyle
tanziminden ba~ka bir ~ey istemedim ~imdi Ankara'da Türkiye'nin genel
müdafaa kudretinin en yüksek duruma gelmesini azami derecede sa~lamak,
ula~~mlar~n~~düzeltmek ve yeni silahlar almak suretiyle Türk Ordular~n~n etkinli~ini en yüksek noktas~na ç~ karmak için karma bir Türk ~ngiliz heyeti
toplanm~~~bulunmaktad~r2 t.
Winston Churchill'in gerek Adana'daki konu~mas~ndan gerekse toplant~~
sonras~~verdi~i beyanatlardan Türkler, ~u anlam~~ ç~ karm~~lard~. Olaylar~n
zoru ile ihmal edilmi~~sad~ k bir müttefike askeri durumun gerektirdi~i
maddi ve manevi huzuru sa~lamak ve onu, zaman~~geldi~inde, ister dü~man
sald~ r~s~n~n, ister silahl~~ihtilafa fiilen müdahaleyi icap ettiren Türk menfaatlefinin gerektirdi~i karan serbestçe alacak duruma getirmek. Bu vaziyete ancak bol miktarda donat~m ve modern silahlarla eri~ilebilece~ine göre,
Türkler bu vaadin gerçekle~mesini bekliyorlard~. Özellikle ~ngiliz ba~bakan~n~ n yukar~da de~indi~imiz Avam Kamaras~'ndaki konu~mas~ndan yap~lacak
haz~rl~ klann ve sa~lanacak silahlar~n Türkiye'ye milli bir felakete u~ramadan,
23 Gizli Yaz~~malar; a.g.e., No. 123, s. 94.
21 Ay~n

Tarihi, No. 111, ~ubat 1943, s. 110-115; Erkin; a.g.e., s 202-204.
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harbe girmek imkan~n~~verece~i gün, Müttefiklerin kendisinden harbe fiilen
kat~lmas~n~~istemeleri kayd~~ alt~ nda, Türk tutumunun tam ve kauks~z bir tasvibi anlam~n~~ç~karm~~lard~r25.
Adana toplant~s~ ndaki askeri görü~melerin kamuoyundaki kar~~ lan~~~ve
yorumuna gelince; bas~nda yay~nlanm~~~konuya ili~kin haber ve de~erlendirmelerin a~~rl~~~ n~~siyasi konular olu~ turuyordu. Askeri husus pek fazla yer
almam~~t~ . Gazeteler askeri hususla ilgili olarak "Türkiye'nin tedafüinin"
bahse konu oldu~unu belirtiyorlard~. 3 ~ubat 1943 tarihli Son Posta'da
Adana konu~malan esnas~ nda Türkiye'nin umumi bak~ mdan tedafüi emniyetini art~ rmak için malzeme itibariyle ~ngiltere ve Amerika'n~ n yapabilecekleri
yard~m~n ~ekli üzerinde de konu~ularak mutab~k kal~nm~~ur, biçiminde yer
alan pasaj genel nitelikli bir haberdi. Gazetelerin hareket noktas~~ayn~~ anda
hem Ankara hem de Londra'da yay~nlanan resmi tebli~~idi. Son Telgraf
Gazetesi'nin 3 ~ubat 1943 tarihli say~s~ nda Etem ~zzet Benice resmi tebli~lerden hareketle yapt~~~~yorum-de~erlendirmelerde Adana'da konu~ulan konular~~s~ ralarken Türkiye'nin tedafüi durumunu da belirtiyor, Büyük Britanya
ve Birle~ik Amerika Devletleri genel aç~ dan Türkiye'nin savunma emniyetini
kuvvetlendirmek için yapabilecekleri yard~m~n ~ekli üzerinde uyumun olu~tu~unu ekliyordu. Bu tür haberlerin dönemin di~er gazetelerinde de hemen
hemen benzer cümlelerle yer ald~~~ n~~belirtiyor, askeri hususa ili~ kin resmi
tebli~lerde bulunan pasajlar~n, d~~~dünyada yap~lacak ve yay~lacak çe~itli yorumlara set çekmeye yeterli oldu~u dü~üncesinin savunuldu~unu kaydediyoruz. Öte yandan 1939 ilkbahannda yap~lm~~~olan Türk-~ngiliz ~ttifalun~n her
iki ülkeyi birbirlerine sad~ k ve ba~l~~ k~ld~~~na de~inilen bir yaz~da,
Adana'daki askeri kararlar~ n bu ittifak~~teyid ve takviye etti~i ileri sürülüyordu26. Adana'daki askeri kararlarda uzak yak~ n hiçbir kimse aleyhinde bir
tecavüz bahis mevzuu de~ildir, biçimindeki ifadelerin kimi gazetelerde s~kça
zik~~edilmi~~olmas~~ba~ ta Mihver olmak üzere Sovyedere de verilen bir mesaj
niteli~ini ta~~yordu, ayn~~zamanda gazete yay~nlann~ n Türk resmi görü~ünü
bütünüyle destekleyen ve savunan somut örneklerini olu~turuyordu.
4 ~ubat 1943 tarihli Tan gazetesi, Adana toplant~s~nda en önemli konunun umumi müdafaa meselesi oldu~unun anla~~ld~~~~üzerinde dururken,
25 Erkin;

a.g.e., s. 196-198.
~kdam, 3 ~ubat 1943 (Abidin Daver. in yaz~s~ ). Abidin Daver bu yaz~s~ nda Türkiye'nin
tedafüi emniyeti sözüm-n~~Türk-~ngiliz ve Amerikal~~anla~mas~ ndan hiçbir tecavuzi mana
olmad~~~n~~gösterdi~ine yer veriyordu.
Bentler> C. LXIII, 39
26
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Türkiye'ye Müttefiklerin her türlü harp malzemesini verebilecek duruma
gelmi~~olmalar~~Trablus'taki me~guliyetlerinin haf~flemi~~olmas~na ba~lan~yordu. Silahlanma sorununun Adana görü~melerinin önemli bir safhasm~~
te~kil etti~ini belirten Ahmet ~ükrü Esmer, Birle~ik Amerika'n~n Türkiye'yi
icar ve irae yasas~ndan faydaland~raca~~n~~bildirdi~ini eklerken bu tür geli~melerin Türkiye'nin izledi~i aç~k, dürüst ve tarafs~z bir d~~~politikan~n ürünü
oldu~unu agld~yordu22.
~ngiliz ba~vekilinin Avam Kamaras~'ndaki konu~mas~n~n de~erlendirildi~i bir gazete ba~yaz~s~ nda Churchill'in söylevinden al~nt~lar yap~larak
Adana Konferans~ 'nda Türkiye'den, silahlanma i~inin tamamiyle tanziminden ba~ka bir~ey istemedi~inin alt~~çizilerek askeri yard~m~n iki ülkenin kar~~l~kl~~ ç~karlanyla olan ba~lant~s~~ ~öylece ifade ediliyordu: "~ngiltere Türkiye'yi
daima daha kuvvetli görmekte menfaat bulmaktad~r. Türkiye ise, malzeme ve
her türlü silahlarla da daha ziyade kuvvetlenerek, hem kendi hudutlar~~
içinde ve hem de Orta ~ark'ta bir bar~~~unsuru bir nizam unsuru olmak vazifesini daha iyi ba~aracakt~r"28.
Yabanc~~bas~n~n Adana toplant~s~n~ n askeri yönüyle ilgili de~erlendirmelerine gelince: ~ngiliz gazeteleri görü~ melerin genellikle siyasi boyutu aç~s~ndan yorumlamas~n~~yaparken sava~~sonras~~döneme ili~kin de uluslararas~~ortam~n nas~l bir ~ekle dönü~ece~ine ait tahminlerde bulunuyorlard~ . Askeri
husus bu geli~me ve de~i~melerin içerisinde de~erlendiriliyordu. Örne~in
Manchester Guardian resmi tebli~in içeri~inden hareketle ~ngiltere ile
Amerika Birle~ik Devletleri'nin Türkiye'ye umumi müdafaas~m sa~lamla~t~rmak için en iyi ~ekil de yap~lacak maddi yard~m üzerinde mutab~k bulunduklar~n~n a~ikar oldu~unu kastederek, bu mutabakat~n aç~k bir dil ile anlat~m~n' ~ll cümlelerle belirtiyordu: ~ngiltere ve Amerika Birle~ik Devletleri
Türkiye'nin gerek do~rudan do~ruya bir Alman tecavüzü gerekse Müttefikler
taraf~ndan yap~lacak bir hareketi kar~~ lamak için Mihverin Balkanlar da alabilece~i tedbirler yüzünden harbe sürüklenmesi takdirinde Türkiye'ye yard~ m hususunda mutab~kt~ rlar2". Bir di~er ~ngiliz gazetesi olan Sunday
Express, Adana bulu~mas~mn en az~ndan iki faydal~~sonuç verdi~ini, bunla27 Ulus,

13 ~ubat 1943.
14 ~ubat 1943.
29 Ayn~~Tarihi, No. 111, ~ubat 1943, s. 141 ~ngiliz gazeteleri Adana toplant~lar~ n~ n en
önemlisinin askeri konuda yap~lm~~~olanlar~~ve al~ nan kararlar oldu~u hususunda ortak bir
dü~ünceye sahiptirler.
28 Ulus,
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r~n; Türkiye taarruza u~rad~~~~takdirde savunmaya azimli oldu~u ile askeri
harekat~n ~ngiltere'yi Balkanlara, Onikiada'ya ve Türk k~y~lar~na yakla~urmas~~
halinde kendilerini emniyette hissedecekleri idi30. Öte yandan News
Chronicle Gazetesi yay~nlad~~~~ba~makalede Adana'da al~nan kararlar~n nüvesini ~ngiltere ve Amerika Birle~ik Devletleri ile mutabakat halinde
Türkiye'nin umumi emniyetinin takviyesi te~kil etmi~tir, derken ayn~~gazete
bir ba~ka ba~yaz~s~nda bu görü~ünü bir di~er anlaumla ~öylece yineliyordu:
Adana'da verilen kararlar~ n en önemlisi Türkiye'nin genel sav~~nmas~n~n
Büyük Britanya ve Birle~ik Amerika Devletlerince uyum içinde kalmarak sa~lanaca~~na ili~kin olan~d~r31.
Adana görü~melerinde ortaya konulan ~ngiliz önerilerinden bir k~sm~n~~
Türkiye reddetti. Bunun ba~~nda Türk topraklar~ndan yararlan~lmas~~yani üs
verilmesi istemi gelmekteydi. ~ngilizler verilecek üs'ler sayesinde Romanya
petrollerinin bombalanmas~n~~ gündeme getirmi~ler, Türkiye ise öneriyi bu
tür üs vermenin ülkeyi sava~a sokaca~~~ve var olan askeri teçhizatla da ordunun sava~amayaca~~~gerekçesiyle reddetti".
Adana toplant~s~nda al~nan askeri kararlar~n uygulamas~~ hususu uzun,
çetrefilli ve çeki~meli bir yol izlemi~, bunun yan~s~ra her iki ülke aras~nda yak~n bir çal~~ma ortam~n~n do~mas~na da olanak haz~rlam~~t~r, denebilir.
Adana görü~melerinde al~ nan askeri kararlar~n birinci maddesi uyar~nca
Türklerin deniz, kara ve hava sahalar~ ndaki malzeme ihtiyac~ n~~içeren listenin (bu listeye Adana Listesi ad~~verilmi~tir) düzenlenmesi i~i Türk askeri
temsilcilerince yap~lacakt~. Bu hususla ilgili 2.2.1943 tarihli bir yaz~n~ n
Genelkurmay Ba~kan~~ Mare~al Fevzi Çakmak imzas~yla dönemin Milli
Müdafaa Vekaleti'ne gönderildi~i görülüyor. Yaz~n~n ikinci maddesinde bugüne de~in ~ngilizlerin ve Amerikal~lar~n taahhüt ettikleri malzemenin bir
k~sm~ n~n geldi~i kaydediliyor, gelmeyenler ile yeniden ihtiyaç olarak ortaya
ç~kan malzemenin ayr~~ayr~~gösterildi~i ortak bir listenin düzenlenece~i yer
al~yordu. Bu listenin "Adana Listesi" ad~n~~alaca~~, daha sonralar~~düzenlenmesi ihtiyaç olarak do~abilecek listelerin bu Adana Listesi'ne zeyl ad~~alt~nda
A,B,C isimlerini alarak eklenece~i belirtiliyordu.
Erkin; a.g.e., s. 203.
No. 111, ~ubat 1943, s. 142.
32 Zehra önder; a.g.e., s. 184.
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Bu yaz~n~ n dördüncü maddesine bak~ld~~~ nda, Adana görü~melerinden
önce General Orbay ve di~er bir zevat arac~l~~~yla düzenlenip Müttefiklerden
istenilen listelerin tasfiye edilece~i söz konusu idi. Yaz~ n~n be~inci maddesi
Adana Listesi'nin gerçekle~tirilmesi, malzemelerin celp ve naklini sa~lamak
üzere genelkurmayda ikinci ba~kanl~~a ba~l~~kara, hava ve deniz subaylar~ndan olu~an bir Malzeme Tahakkuk ve Takip Bürosu'nun kurulaca~~na amir
idi. Son derece önemli olan bu yaz~da, Adana Listesi'yle birlikte Adana görü~melerinde ~ngilizlerce verilmesi söz konusu edilen Libya harekat~nda
Almanlardan ve ~talyanlardan al~nan malzemelerle ilgili ayr~~bir listenin daha
tanzimi yer alm~~t~. Bu her iki liste 4 ~ubat 1943 gününe de~in yeti~tirilecekti.
Yaz~da düzenlenmesi istenilen bir ba~ka husus, gelecek malzemeden süratle
yararlan~lmas~~için uzman celbi ile yurdumuz dahilinde uzman yeti~tirilmesi
konular~~idi33.
Görüldü~ü üzere Türk Genelkurmay~~Adana toplant~s~n~n bitimini izleyen ilk günlerde titiz, yo~un ve süratli bir çal~~maya girmi~, sorumlu bir te~kilat vücuda gedrilerek çe~itli listelerin düzenlenmesi öncelikli olarak ele
al~nm~~t~r. Öte yandan, Malzeme Tahakkuk ve Takip Bürosu'nun kurulu~~ve
görevlerini belirten bir yaz~~da Yüksek Ba~vekalet'e, Milli Müdafaa, Nafia,
Münakalât vekaletlerine Genelkurmayca gönderilmi~, ad~~geçen kurulu~un
görevleri aras~nda yukar~da söz konusu etti~imiz listelerin düzenlenmesinin
yan~s~ra, gelecek malzemenin limanlardan ve s~n~ r istasyonlanndan ülke içerisine nakil ve sevklerinin yap~lmas~~da say~lm~~ur. Bu sayede malzemelerin
bir elden ve bir merciden sevk ve yönetimi daha yararl~, verimli olacak, böylece geni~~ölçüde bürokratik i~lere f~rsat verilmeyecekti34.
Öte yandan bu haz~ rl~ k nitelikli çal~~malara paralel olarak çe~idi sahatarla ilgili elemanlar~n yeti~tirilmesi i~i de öncelik kazanm~~, bu çerçevede
~~~giliz Orta ~ark Genel Karargah~'nda özellikle tank talim ve e~itim kursu
görmek üzere üçüncü parti olarak toplam otuzdört ki~inin M~s~ r'a gönderilmesi Adana görü~meleri öncesinde Genelk~~rmayca uygun görülmü~tü. Bu
yaz~da Stuart tanldan için onbe~, Valendna tanklar~~ için onbe~~ve tercüman
olarak dört ki~i olmak üzere toplam otuzdört eleman~n gönderilece~i belirtiliyor, harekat zama~~~~~~~~~ bildirilmesi Genelkurmay ~kinci Ba~kan~~Orgeneral
3:3 Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etin Ba~kanl~~~~Ar~ivi (ATASE) 2'nci Dünya
Sava~~~Koleksiyonu, Kutu 4, Dosya 4, Fihrist 4-11.
34 ATASE, 2'nci Dünya Sava~~~Koleksiyonu; Kutu 4, Dosya 4, Fihrist 4-3. Ayr~ca; Kutu 4,
Dosya 4, Fihrist 4-11, 4-12.
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As~m Gündüz imzas~yla isteniyordu35. ~ngilizlerce verilmesi kabul edilen
z~rhl~~tümen ve tugaylar için kunda~~~motorlu toplar~n (bu toplara ~ngilizler
Bishop diyorlar) yerle~im ve kullan~m~ yla ilgili topçu taburunun kuruldu~u,
gerekli elemanlar~n yeti~tirilece~i ilgili vekalet ile topcu müfetti~liklerine
Genelkurmayca bildiriliyordu. Elemanlar~n yeti~tirilmesi hususu, z~ rhl~~birliklerin tamirhanelerinde ihtiyaç duyulan teknisyenlerle de ilgili olarak ortaya
ç~ kt~ . Toplam yüzdoksaniki teknisyenin M~s~ r'a gönderilmesi Genelkurmayca
uygun görülmü~, kur stan âzami rand~man al~nabilmesi için bütün ordu birliklerinden seçilecek teknisyenlerin ihtisas ~ubelerinde ö~retmenlik yapabilmeleri bak~m~ ndan "yüksek ahlaki vas~flar~~haiz ve en liyakatli olanlar~ n" tercihi göz önünde tutulacakt~ . Bunlar~n kurs boyunca "milli ~erefi ve Türk ordusu disiplinini korumalar~~lüzumu" kendilerinden özellikle istenilecekti.
Seçilecek kurs adaylar~n~ n kurs boyunca, "ahlak ve ilmen istenilen evsaf ve
kabiliyette olmad~~~~anla~~l~ r, bu noksanlar~~yüzünden kursu takip edemeyecek durumda bulunmalar~~zuhur ederse" bunun sorumlulu~u do~rudan
do~ruya bu aday~~seçmi~~olan k~ta komutan~na ait olacakt~ '.
Tümgeneral Zekai Okan'~n ba~kanl~~~ nda üçü tercüman olmak üzere
onbe~~subay~n Adana askeri kararlar~n~ n üçüncü maddesi uyar~ nca en az iki
ay süreyle M~s~ r, Suriye ve Filistin'de z~rhl~~birlikler ile bunlara ait tamirhane
ve di~er ünitelerde kurs görmek üzere görevlendirildi~i 26.3.1943 tarihli
Genelkurmay Ba~kanl~~~~yaz~s~ndan anla~~lmaktad~ r. Oniki subay~n; z~rhl~~
birlikler için biri tümen, dördü alay ve alt~s~~ tabur komutanl~klar~na yeti~tirilmek üzere 2 Nisan'da Ankara'dan hareketle 7 Nisan'da Kahire'ye ula~acak
biçimde düzenlenece~i uygun görülmü~tü".
Daha önce belirtti~imiz ~ubat 1943 ba~~ nda Ankara'da Adana görü~melerinde al~nan kararlar~n uygulanmas~~ do~rultusunda ~ngilizlerce verilecek
sava~~araç ve gereçleri içeren Adana Listesi'nin süratle haz~ rlanmas~~ ile bu
do~rultudaki geli~ melerle görevli k~l~ nan Malzeme Tahakkuk ve Takip
35 ATASE, ayn~~ ar~iv, Kutu 10, Dosya 10, Fihrist 10-149. Ayr~ca; 12 ~ubat 1943 tarihli bir
yaz~~ As~m Gündüz imzas~yla Ankara Britanya Ata~emiliteri Tümgeneral Arnold'a gönderilmi~ti:
Kutu 2, Dosya 2, Fihrist 2-250.
36 ATASE, ayn~~ar~iv, Kutu 10, Dosya 10, Fihrist 10-113.
37 ATASE, ayn~~ ar~iv, Kutu 2, Dosya 2, Fihrist 2-52. M~s~ r'a z~rhl~~birliklerden staj yapmak
için gidecek olan subay heyetine ait program ~ ngiliz Orta ~ark Genel Komutanl~~~'l~ ca tertip
edilmi~, 24 Mart 1943 tarihinde ~ngiliz Ata~emiliteri General Arnold imzal~~yaz~yla Genelkurmay
~ kinci Ba~kan~~ Orgeneral As~ m Gündüze gönderilmi~tir. Bakma, ATASE, ayn~~ ar~iv, Kutu 2,

Dosya 2, Fihrist 2-162.
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Bürosu'nu olu~turulmas~~yönündeki çal~~malar~n ard~ndan, Türk-~ngiliz askeri heyetlerinin 26 ~ubat 1943 tarihinden itibaren toplant~lar yapt~klar~~görülür. ~ngiliz heyetine askeri ata~e Tümgeneral A.C. Arnold, Türk heyetine
ise Genelkurmay ~kinci Ba~kan~~As~m Gündüz ba~kanl~ k etmekteydi.
~ngilizler Türkiye'ye günde be~yüz ile bin ton aras~nda askeri araç ve gereç
göndermekte kararl~~idiler. Türkiye'yi bu yönde destekleme i~i a~amalar halinde gerçekle~tirilecekti. Silah donat~m harekat~~(HARDIHOOD) dört a~amada olacakt~. Birinci a~amada havaalanlar~n~n savunmas~~için uçaksavar
toplar~~ile birlikte yirmibe~~hava filosu gerekecekti. ~kinci a~amada uçaksavar
toplar~~ile yirmibe~~hava filosu daha; üçüncü a~amada, iki a~~r, iki hafif uçaksavar bataryas~~ve iki tanksavar taburu; dördüncü a~amada ise, iki z~rhl~~alay
gelecekti".
Türk taraf~~bu sevkiyat~~yetersiz bulmaktayd~; oysa yetersiz sevkiyat yetersiz ula~t~rma araçlar~~nedeniyle zaten zorlukla yap~labiliyordu. General
Henry Ma~dand Wilson bu s~k~nt~l~~durumu, "ilerleme, Türklerin yatk~n olmay~~~ , demir yolu ~ebekelerinin s~n~rl~~imkanlann~~takdir etmemekteki tutumlar~, ya da sava~taki sivil ve askeri ihtiyaçlar~n~n ne oldu~u üzerine geçerli
tahminlerde bulmamalan yüzünden pek a~~r oluyordu" diye yazmaktad~r39.
1943 Mart ay~n~n ortas~nda, askeri kapasiteyi art~r~c~~planlar~~tart~~mak
üzere Orta Do~u Müttefik Ordular~~Komutanl~~~'ndan bir planlama kurmay~~
Ankara'ya gelmi~ti, ayn~~ ay~ n içerisinde Hava Mare~ali Sholto Doglas'ta
Ankara'da bulunuyordu. Planlama kurmay~~ile Douglas'~n tasla~~n~~çizdi~i
öneri kabul edildi40. Bu öneriler konusunda ç~kan baz~~anla~mazl~klar üzerine ~ngiliz Orta ~ark Kuvvetleri Ba~komutan'~~Orgeneral Wilson 1943 Nisan
ay~~ortalar~nda Ankara'ya gelmi~, Çakmak ile As~m Gündüz'ün kat~ld~klar~~
toplant~lar yap~lm~~t~r. Wilson'a göre Türkler, ilerdeki sald~r~~harekat~~konusunda tart~~malara kat~lmak için önceden uyar~lm~~lard~ . Kendisi ise
Ankara'ya birtak~m sava~~planlann~~formüle etmek için gelmi~ti. Kafas~nda ~u
sorular yer etmi~ti: Türkiye, Mihver'e kar~~~en iyi hangi biçimde sava~abilirdi?
Ordusu en çabuk nas~l hizmete girebilirdi? Türkler, ~ngiltere'den ald~klar~~
donat~m~~en iyi hangi biçimde kullanabilirdi?41. ~~te bu dü~üncelerden hare38 Edward

Weisband; a.g.e., s. 181-182.
Weisband; a.g.e., s 182.den General Sir Harry Maidand Wilson, Operations in
the Middle East from 16'11 February 1943 ta 8'11 January 1944, London Gazette eki, 12 Kas~ m
1946.
48 Edward Weisband; a.g.e., s. 183'den General Sir Harry Maidand ~lson; a.g.e., s. 55-96.
41 Edward Weisband; a.g.e., s. 184.
3.') Edward
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ket eden Wilson, ~ngiliz tanksavar ve uçaksavar toplar~m hemen kabul etmeleri konusunda Türklere bask~~yap~yordu. Sorunlar içinde en çetini, araç ve
gereçlerin Türkiye'ye ta~~ nmaslyd~ . Günde yakla~~ k olarak binikiyüz ton dolay~ nda araç ve gereç ta~~ nmas~~ Hard~hood Harekat~ n~ n ilk üç a~amas~= gerçekle~mesi bak~m~ndan gerekliydi. Bu da Türk demiryollar~~ve limanlar~n~n
ta~~yabilece~i yükün s~ n~ r~~ konumundayd~. Örne~in, 1943 y~l~~Mart ay~ nda
yüz lokomotif ile ikibinbe~yüz tane onbe~~tonluk vagonun gönderilmesi kararla~t~ r~lm~~t~; bunlar~ n yar~s~~hemen teslim edilecekti. Bu karar lokomotiflerin yak~t sorununu gündeme getirdi. Kömür s~k~ nt~s~~çekilmiyordu; sorun,
kömürün Türkiye'nin güney bölgelerine ta~~nmas~ nda deniz yolundan nas~l
yararlan~laca~~~yani gemi s~k~ nt~s~~idi42. Bu noktada yani Wilson'un iddialar~~
hususunda Türk Genelkurmay~ nca 21 Nisan 1943 tarihinde Ba~bakanl~ k ile
D~~i~leri Bakanl~~~'na gönderilmi~~olan rapor üzerinde durmak gerekmektedir. Bu rapor 16, 17 ve 19 Nisan günleri yap~lan müzakerelerle ilgiliydi. ~lk
günkü görü~melerde tayyare defi silahlar~yla M~s~ r'a gönderilecek elemanlar
konusu gündeme gelmi~, bir anla~mazl~ k ortaya ç~ kmam~~t~ r. Ayn~~ günkü
oturumda Orgeneral Wilson'un Adana görü~melerinde söz konusu edilen iki
z~ rhl~~tümenin Türkiye'ye getirilmesi için ~zmir yolunun çabuk aç~labilmesi
gerekti~i, bu nedenle ~ngilizlerin güneydeki ~ talyan adalar~ n~~ Türklerin de
Yunan adalar~n~~ i~gal etmelerinin zorunlu oldu~u biçimindeki plan~ na verilen cevap ~öyleydi: "Türkiye bir sald~ r~ya u~ramad~ kça harbe girmeyecektir.
Bir çarp~~ma halinde adalar~ n zapt~~için askeri mukavele mucibince deniz ve
havadan yard~m edilmesi gereklidir. Fakat bu hususta karar verilmesi hükümete ait bir meseledir"43. Wilson'la yap~lan görü~melerin ikinci gününde
Trakya'ya yap~lacak olas~~bir sald~ r~~ kar~~s~ nda ~imdiden gerekli ke~ifierin yap~lmas~~ve havadan foto~raflar~ n~ n al~ nmas~~biçiminde ~ngilizlerin bir önerisi
söz konusu oldu. Bu öneriye verilen yan~tta ~u cümleler yer alm~~t~: "Mezkür
ke~ifler evvelce yap~ lm~~~oldu~undan bu hususlarla ilgili malumat
Genelkurmay'da mevcuttur. Türkiye harbe girdikten sonra bu malumattan
istifade edilebilir. Bize istedi~imiz foto~raf tayyareleri verilirse bu sahalar~ n
(Trakya kastediliyor) foto~raflar~~taraf~m~zdan al~ nacakt~ r". ~kinci günkü toplant~da (17 Nisan 1943), bir çarp~~ma halinde Müttefik z~ rhl~~ tümenlerinin
Türkiye'ye getirilmesinin ~zmir yolunun aç~lmas~ na b~ rak~lmamal~d~ r, biçimindeki Türk önerisine Orgeneral Wilson, Türk demiryollar~ n~ n nakliyat

12 Echvard Weisband; a.g.e., s. 183-186 ve Cemil Koçak; a.g.e., s. 268.

ATASE, ayn~~ ar~iv, Kutu 11, Dosya 11, Fihrist 11-214.
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kapasitesinin kifayetsizli~i dolay~s~yla bunlar~n ~zmir yolu aç~ lmadan getirilmesinin mümkün olmayaca~~ , yan~t~n~~vermi~tir".
Wilson ile yap~ lan 19 Nisan tarihli üçüncü görü~ mede en önemli sorun,
bir çarp~~ma halinde Türkiye'ye gelecek ~ngiliz kuvvetlerine emir ve komutan~n~n nas~l yap~laca~~~hususu idi. Wilson ~ngiliz görü~ünün Türk hükümetine
bildirilmek üzere M~s~ r'dan gönderilece~ini belirtmi~, Türk heyeti ise bu tür
konular~ n hükümetlere arz edilmesi gerekti~ini önermi~tir.
~zmir ve Trakya k~y~lar~~ke~finin görü~üldü~ü toplant~ya ili~kin tutanakta,
Türk Genelkurmar'n~ n, a) Bir ~ngiliz subay~n~n sivil olarak ~zmir'in ke~fini
yapabilece~i ile b) Trakya k~y~lar~na ait Türk ke~fini ~ngiliz subay~n~n muayene edebilece~ine ili~kin karar~n~n var oldu~unu ~ngiliz Bahriye Ata~esi
Tu~amiral Jackson, Genelkurmay ~kinci Ba~kan~~As~m Gündüze yazd~~~~28
May~ s 1943 tarihli mektupla bildirmi~ ti. Ayn~~mektupta söz konusu ke~iflerin
yap~labilmesi için deniz subay~~Backer'a beraberinde bir teknik uzman
(Harita subay~ ) ile Türkiye'ye gelebilmesi için izin verilmesi isteniyordu. Bu
talebin, ~ngiliz Orta ~ark Genel Komutan~'n~~temsil eden Levant genel komutan~n~n emri üzerine yap~ld~~~n~ n belirtildi~i mektup, diplomatik yaz~~ma
üslubunun ötesinde Genelkurmay ~kinci Ba~kan~ 'm hedefleyen ~u tümcelerle
bitiyordu: "Adana Konferans~ 'nda te~riki mesai hususunda verilen söze ve
Mare~al' in toplant~daki kararlar~na ra~men bu lüzumlu i~in yap~lmas~na ekselanslar~n~ n muvafakat etmedi~ini kendilerine bildirirsem ~ayan~~esef olacakt~ r"46 . Bu mektubun ek olarak yer ald~~~~bir yaz~~1.6.1943 tarihinde
Genelkurmay Ba~kanl~~~ 'nca D~~i~leri Bakanl~~~'na gönderilmi~ti. Bu yaz~da,
daha önce üzerinde durdu~umuz Orgeneral Wilson ile Nisan 1943 ortalar~nda yap~lan toplant~~kararlar~n~n "Marmara ~imal k~y~lar~nda ve ~zmir
Bölgesinde ke~if' ile ilgili olan~~söz konusu edilerek, olas~~bir dü~man sald~r~s~~kar~~s~nda yap~lacak tank ç~karmas~~için ad~~geçen k~rlar~n ke~if ve tetkikinin yer ald~~~~belirtiliyor, bu hususlara ili~kin bilginin Genelkurmayda var
ATASE, ayn~~ar~iv, Kutu 11, Dosya 11, Fihrist 11-215, Ayr~ ca, Cemil Koçak; a.g.e., s. 268.
ATASE, ayn~~ar~iv, Kutu 11, Dosya 11, Fihrist 11-217.Fevzi Çakmak Türk asker' •
yabanc~lar~ n komutas~~ alt~na girmesini ve yabanc~~komutanlar~ n Türkiye'de bak~ ms~z
hareketlerini kesinlikle görmek istemiyordu: Selim Deringil; Denge Oyunu ~ kinci Dünya
Sava~~'nda Türkiye'nin D~~~Politikas~, ~stanbul 1994, s. 190 alt not 42. Hard~hood plân~~ile
Orgeneral Wilson'un Nisan 1943'teki Ankara temaslar~~için ATASE'deki ar~iv d~~~ nda ~u eserlere
bak~labilir: Knatchbull-Hugessen; Diplomat i~~~Peace and War s. 190 v.d.; Sir Harry Maidand
Wilson; Eight Years Overceas s. 148, 155; Krecker; a.g.e., s. 235.
ATASE; ayn~~ar~iv, Kutu 4, Dosya 4, Fihrist 4-39.
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oldu~u kaydediliyordu. Bu bilgi için ~ngilizler bir liste verecekler, bu liste
Türk Genelkurmay'nca tetkik edilerek cevapland~r~lacaku. Oysa böyle bir
liste o güne de~in ~ngilizlerce Türk Genelkurmay'~ ' na verilmemi~ti. Bu listenin tetkikini takiben var~lacak sonuca göre ~ngiliz subay~n~n gelip gelmemesi
hakk~nda karar verilecekti. ~ngiliz deniz ata~esi Tu~amiral Jackson 17 May~s
1943 günü yukar~daki hususlarla ilgili ~ifahi bir muht~ ra vermi~,
Genelk~~rmayca kendisine 24 May~s'ta cevap verilerek söz konusu liste istenilmi~tir. Bu arada 1940, 1941 senelerinde ~ngiliz ve Türk heyetlerince ortakla~a ~zmir ve civar~n~n ke~iflerinin yap~lm~~~oldu~u, ad~~geçen listenin düzenlenmesinde bundan yararlamlabilece~i de an~msaulm~~u. Son olarak ~ngiliz
deniz ata~esi Tu~amiral Jackson'un mektubu üzerinde durularak onun üslubu "tecavilzkarane bir lisan" olarak nitelendirilmi~, bu çok gizli mektubun
çevirisi ekte sunularak D~~i~leri Bakanl~~~'nca Jackson için nas~l bir giri~imde
bulunulabilece~ine ~u cümlerle i~aret edilmi~tir: "...bilhassa bir müttefik subay~n~n kullanmas~~tecviz edilemeyecek bir lisanla Genelkurmaya yazd~~~~cevap hakk~nda mensup bulundu~u sefareti nezdinde gerekli te~ebbüslerin
yüksek makamlar~nca yap~lmas~na emir ve müsaadelerinizi arz ederim"47.
Bu geli~meler ya~an~rken yard~m harekat~n~n can damar~n~~aralar~nda
onalt~~a~~r bombard~man filosunun da bulunaca~~~k~rkbe~~hava filosunun
gönderilmesi olu~turmaktayd~. Türk hava alanlar~~ancak yirmibe~~filoyu bar~nd~r~labilecek kapasitedeydi. ~ngiliz teknisyenlerinin kapasiteyi art~rabilmek için yapt~klar~~plânlara göre Afyonkarahisar yak~nlar~nda bir ileri hava
üssü kurulmas~, ayr~ca iki havaalan~n~n da Milas ve Mu~la'da yap~lmas~~ ön
görülüyordu. Uluk~~la'da önemli bir istasyon olan Çakmak Kav~a~~'na da
~ngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden bir birli~in yerle~tirilmesine ~ngilizler
söz vermi~ti. Bunlar~n yap~lmas~nda gerekli malzemenin getirilmesi için
~skenderun ve Mersin Limanlar~n~n geni~letilmesini ~ngilizler üstlenebileceklerini bildirmi~lerdi. Bu önerileri de~erlendiren Orgeneral Wilson, kendi
eserinde, in~aatlar~n Türkler taraf~ ndan yap~laca~~n~, bunlar~n Türkiye'de
bulunan ~ngiliz teknisyenlerinin gözetimi alt~nda yürütülece~ini belirtirken,
hava üssü kurulmas~na Türkiye'nin 1943 A~ustos'una de~in izin vermedi~ini,
ileri sürülen ko~ullar nedeniyle projenin y~l (1943) sonuna de~in tamamlanmas~n~n imkans~z hale geldi~ini savunuyordu ".
47 ATASE; ayn~~ar~iv,
48 General

a.g.e., s. 269.

Kutu 4, Dosya 4, Fihrist 4-34.
Sir Harry Maidand Wilson; a.g.e., s. 5596, paragraf 296. Ayr~ca; Cemil Koçak;
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Bu konuda 13 A~ustos 1943 tarihli Alman raporunda; 1943 y~ l~~
Temmuz'unda Türk D~~i~leri Bakanl~~~'n~ n ~nönü'ye verdi~i bir raporda
~ngilizlerin havaalan~~in~aat~m h~zla yürüttükleri anlat~larak, bir y~lda bitmesi
dü~ünülen havaalanlar~~ be~~ayda tamamlanm~~t~. Olas~~ bir durum bu havaalanlar~ ndan kalkacak uçaklar~ n Romanya petrollerini bombalamas~,
Balkanlarm istilas~~ idi.
Bu tür bir tak~ m anla~mazl~ k konular~ n~ n ve t~ kanmalar~n ya~and~~~~askeri yard~ma ili~kin görü~melerde a~~r bir tempoda da olsa ilerleme kaydedilmekte idi. Korgeneral Sir Wilfrid Lindsell ile yap~ lan 7 Haziran 1943 tarihli görü~meyle ilgili Malzeme Tahsis ve Takip Subesi'ne yaz~lar~~ yaz~ da
Ingilizlerin ~II malumat~~ verdi~i görülmektedir: Türkiye'ye yirmidört adet lokomotif gelmektedir. Günde alt~~ adet frensiz borulu vagon verilecektir. Orta
~ark'ta frenli vagon yapmak için önlemler al~ nm~~t~r. Depo olarak kullan~lmamas~~kayd~yla Türkiye'ye Socony Vacom kumpanyas~~ hesab~ na sahr~ nçh
vagon verilecektir. ~ngiltere'den hareket etmekte olan yol ve nakil vas~ talar'
olarak be~yüz kadar cins ve kabiliyeti henüz bilinmeyen motorlu vas~ ta gelmektedir. ileride bu sevk miktar~~ artacakur50.
~ngilizler Amerika'n~ n da deste~i ile, 1943 y~l~ nda Türkiye'ye yakla~~ k
olarak seksen milyon dolarl~ k askeri yard~ mda bulunmu~tu. 5 Aral~ k 1943'te
~kinci Kahire Konferans~~ s~ ras~nda General Wilson, Menemencio~l~fnun da
haz~ r bulundu~u bir toplant~da Türkiye'ye ~u yard~ mlar~n yap~ld~~~ n~~ aç~klam~~t~: Üçyüzelli tank, k~ rksekiz otomatik silah, üçyüze yak~ n uçaksavar topu,
üçyüz sahra ve orta çapl~~ top, ikiyüz havan topu, be~yüze yak~n tanksavar silah~ , çok büyük çapta otamatik silah ve ba~ka silah türleri, dörtyüzyirmi hafif
havan topu ve Türkiye'nin savunmas~~için gerekli bir milyona yak~n tank may~n151.

ili

Zehra Önder; a.g.e., s. 187 ve Edward Weisband; a.g.e., s. 100.
5° ATASE, ayn~~ ar~iv, Kutu 11, Dosya 11, Fihrist 11-205.
5 I Edward Weisband; a.g.e., s. 189.

~zzet Öztoprak

Ek I

Anhang
M. MENEMENCIOGLU suggested that the communique should contain an
expression of general approval of Turkish policy and mention conversations in regard
to the strenghening of Turkish defensive armaments and the question of a future
international organisation for peace. It might end with a reference to the proposal
for a special guarantee.
Fe question of the communiqu was left for further discussion. It was also agreed
that rnore discussions should take place on the subject of the European security
organiastion mentioned by the Prime Minister.

THIRD MEETING. (NIILITARY.)
(Saturday, January 30, 1943.)

Present:
General Sir Alan Brooke, Chief of the
Intperial General Staff.
General Sir H. Maitland Wilson, Com:nander-in-Chief, P.A.I.C.
General the Han. Sir H. Alexander,
Cintmander-in-Chief, Middle East.
Leut -General Sir Wilfried Lindsell,
L.G.A., Middle East.
Air Marshal R. M. Drummond,
Middle East.
M-t:er-General A. C. Arnold, Military
Attad~e at Ankara.
Al ~» Vice-Marshal R. A. George, Air
Attad~e at Ankara.

Commodore J. G. Dundas, Chief of
Staff to Commander-in-Chief, Mediterranean.
Group Captain E. C. Hudleston.
Marshal Fevzi Cakmak, Chief of the
General Staff.
M. Feridun Erkin, Minister Plenipotentiary, Assistant Secretary-General,
Nlinistry for Foreign Affairs.
General Sefik Cakmak, Air Adviser of
the Turkish General Staff.
Colonel Fasih Kayabali, Chief of the
Operations Section of the General
Staff.

Brigadier E. I. C. Jacob.
Arm.? Equiprr~ent.
SIR ALAN BROOKE said that the Prime Minister had referred to two phases of.
the military problem. The first was the provision of equipment L-A. the Turkish
force;. The second was the preparation of plans for the reinforcernent of the Turkish
forces by British units. He felt that there was no need to discuss the lists of material
aireadv supplied, en route or assigned and awaiting shipment. These were matters
of the past. The question now was rather of accelerating future supplies and of
seeirs in what manner Great Britain could help Turkey in the trainin~; of speciaLsts
and tedmicians. the irnprovement of communications, or other rneans. He was not
to go into details at the present Conference, but it would be of great
assistance if the Marshallroute indicate those types of equipment which be placed
First in order of priority.
NIARSHAL CAKMAK then referred to certain l~sts of Army equipment, and stated
that the particular needs of the Turkish Army were as follows: —
Heavy and Light Tanks.
Self-propelled artillery.
Field. mountain and medium artillery (both guns and howitzers).
Dual purpose A.A. and AT guns (heavy and Lght).
A/T guns, 50-mm. or larger.
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MARSHAL CAKMAK enquired what would be the maximum force that could be
sent if there were no transportation limitations.
SIR ALAN BROOKE said that four or five regiments of anti-tank artillery and
four or f~ ve regiments of anti-aircraft artillery could be sent. Also two armoured
divisions were available in addition to strong R.A.F. reinforcements. It was pretty
certain, however, that both armoured divisions and R.A.F. squadrons could not be
moved and maintained. It would be necessary to choose. The maintenance of two
armoured divisions was roughly equivalent to that of 45 squadrons.
MARSHAL CAKMAK agreed that R.A.F. squadrons were the first necessity. He
thought it would be advisable for two or three British officers to go as soon as
possible to Ankara to make a joint study of the possibilities of the L. of C. and to
examine how to increase them. He enquired whether, if such a study were made and
a plan prepared, the British would be ready to send sud~~reinforcements as the study
might show to be possible.
SIR ALAN BROOKE said that this was certainly the British intention. The formations in question could be placed in convenient positions so as to be able to move
at short notice. 1-le thought that the plan should be mode in such a way as to show
month by month what forces could be moved and maintained.

FOURTH NIEETING. (POLITICAL.)
(~ l • 30 A. M., Sunday, Jartuary 31, 1943.)
Present:
Right Hon, Winston S. Churchill, M.P.,
Prime Minister.
The Hon. Sir Alexander Cadogan, Perrnanent Under-Secretary of State for
Foreign Affairs.
Sir Hughe Knatchbull-Hugessen, His
Majesty's Arnbassador at Angora.

His Excellency General Ismet InonuPresident of the Turkish Republic.
His Excellency M. Sukru Saracoglu,
President of the Council of Min~ sters.
His Excellency M. Numan Menemencioglu, Minister for Foreign Affairs.

In reply to an enquiry by the Prirne Minister, THE PRESIDENT said that he had
no particular question to put arising out of the previous day's conversations. He
hoped that the Prime Minister would leave Turkey content with what had been
ad~ ieved.
THE PRINIE MINISTT.R said that since their tost meeting he had prepared a
paper,• of which be would give ~ he l'resident a cop, clarifying his views. He
ernphasised that he had not of course been able to consult his Government upon
this and it only represented his personal ideas.
His conception was that there were three possible stages. First, the reinforcement
of Turkey. Secondly, we could hope that in some months time the enemy would be
considerably weaker whereas Turkey would have added to her own strength. He
therefore hoped that Turkey might then be in a position to interpret rather more
liberally her obligations of neutrality. It was of course for the Turkish Government
to consider this matter and to make their own decision. What he had in mind was
that Turkey might for instance give facilities for British and American aircraft to
Annex ( ~).
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FIFTH MEETING. (MILITARY.)
(~l • 45 AM., Sunday, lanuary 31, 1943.)
Present:
General Sir Alan Brooke, Chief of the
Imperial General Staff.
General S~ r H. Nlaitland I.Vilson, Commander-in-Chief, P.A.1.C.
Gereral the Hon Sir H. Alexander,
Commander-in-Chief, Middle East.
L ~ eut.-General Sir Wilfrid Lindsell,
L G.A., Middle East.
Ar
Marshai R. M. Drummond,
D A.O.C.-in-C., Middle East.
Nta:or-General A. C. Arnold, Military
Attazhe at Ankara.
Vice-Marshal R. A. George, Air
Attad~ e at Ankara.

Commodore J. G. Dundas, Chief of
Staff to Commander-in-Chief, Mediterranean.
Group Captain E. C. Hudleston.
Marshal Fevzi Cakmak, Chief of the
General Staff.
M. Feridun Erkin, Minister Plenipotentiary, Assistant Secretary-General,
Ministry for Foreign Affairs.
General Sefik Cakmak, Air Adviser of
the Turkish General Staff.
Colonel Fasih Kayabali, Chief of the
Operations Section of the General
Staff.

Brigadier E. I. C. Jacob.
Se:f-propelfed artillery.
SIR ALAN BROOKE inforrned N•larshal Cakmak that ~ z self-propelled 25-pdrs.
-.N-culd be provided at once from the Nliddle East and would be followed by others
up to ~~total of 48.
NIARSHAL CAKMAK expressed his acknowledgment of this offer.
Emr:loyrnent of Turkish ferries.
SIR ALAN BROOKE said that he understood a number of special ferries which
i•ad heen manufactured and supplied to the Turks were now in the- Bcsphorous and
were not fully employed. He suggested that these ferries would be of great value for
the conveyance of war material from Egyptian ports to Turkey.
MARSHAL CAKMAK said that these ferries were hele' for a particular purpose,
a-. it they were used to transport material they would not be available if an ernergency arose. He undertook, however, to examine the possibility of n~aking use of
them in the manner suggested.
Supp!:: of captured war rnaterial.
SIR ALAN BROOKE said that a considerable amount of German and Italian war
rr~ a~ erial had been captured in Libya and the British were prepared to supply anything
the Turks might require from this source. If the Turks had in their po-;ses‘ion German er Italian equipment it m~ ght %veli be that valuable teplacements ur additions
might come from this captured material.
MARSHAL CAKMAK undertook to include in the list of equipment required by
the Turkish Army a special list of Gerrnan or Italian material, which could then be
examined by the British.
.5.:aemcnt of agreed conclusions.
I;IR ALAN BROOKE then l~.snded to the Mar~hal copies of a translation of
draft conclusions, whid~~had been drawn up in the light of the discussion at the
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previous meeting.• In the course of discussion certain amendments were suggested
and agreed to.
Here recorded as Third Meeting.
AIR MARSHAL DRUMMOND enquired whether R.A.F. staff officers could now
be sent to Turkey to complete operational plans for the ernployment of R.A.F.
squadrons, which wut~ ld go to the assistance of Turkey in the event of war. Sud~~
plans would cover the allocation of airfields, the system of signal communication
and of radio location and air raid warning.
MARSHAL CAKMAK accepted this proposal, and an addition to the conclusion in
this sense was accordingly drafted.
It was further agreed that the lists of war n~aterial required by the Turks should
be handed as soon as possible to the British Service Attaches for forwarding to the
British military authorities.
The conclusions were then finally ag-reed, the British text being accepted as the
official version.•
SIR ALAN BROOKE said that he was very glad to have had this opportunity of
discussion with the Marshal. In the past we had been ourselves short of equipment
and had not been able to do as much as we should have liked for the Turkish Army.
The situation was now much improved, and he hoped that we would be able to make
the Turks so strong that they would not be attacked.
MARSHAL CAKMAK said that he, too, rejoiced at the opportunity which had arisen
of meeting and of setting on foot joint plans. He regarded it as a symbol of the
friendship existing between the two nations.
Annex (3).
A NNEX (1).
The danger to Turkey on her Northerr~~ flank has been removed for the time
being by the shattering victories of the Russians over the Germans, and on her
Southem flank by the fact that Generals Alexander and Montgomery have chased
Ron~rr~ el 1,600 miles away from Cairo with the destruction of threequarters of his
army and nine-tenths of his equipment. There remains, however, the German's need
of oil and of the " Drang nach Osten," and they may in the Summer try to force
their way through the centre. Turkey must be in the best possible condition to resist
any such act of aggression by force of arms. We have come bere to f~ nd out how we
can best help our Ally at this serious but at the same time hopeful juncture. To this
end we are prepared to speed up and increase the supply of the modern munitions
which the Turkish Army unhappily lacks. The President of the United States has
asked me to handle this matter for him as well as for my own country. This of course
does not mean that I can draw a blank cheque on the United States, and I shall have
to refer back on particular points. However, the President was most anxious this
meeting should take place, as be is desimus that Turkey should be safe and strong,
and that she should be closely associated with the two great Western Democracies
not only during the concluding stages of the war, but in the general work of world
rehab~ litation which will follow. I think therefore we may expect most sympathetic
consideration for anything we recommend.
In what directions can we increase the flow and speed up the efficient use of
the weapons we supply? What is the present state of the communications and what
measures should be taken to reduce any congestion on them? What measures should
be taken 10 make sure that the equipment is properly handled by our Ally7 We have
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ANNEX (3).
AGREED CONCLUSIONS OF THE ANGLO-TURKISH MILITARY
CONFERENCES HELD AT ADANA ON JANUARY 30 AND 31, 1943IT is agreed—
I.— That the Turkish Military Representatives will furnish the British Military
Representatives with lists of the Naval, Military and Air equipment required by
the Turkish Forces. These lists wilI show —
Equipment already demanded but not yet delivered;
New requests;
and will indicate for each class of equipment the order of priority to be attached to
each item. These lists will be examined by the British with a view to supplying as
quidcly as possible such equipment as can be made available.
— That the British authorities will exarnine the possibility of supplying merchant
vessels for transfer to the Turkish flag. These vessels would be used to convey munitions and other supplies from Egyptian ports to Turkey. The Turkish authorities will
furnish a statement of the type and tonnage of ships required.
— That in view of the urgent necessity of increasing the power of the Turkish
military auth.orities to receive modern equipment, the Turkish G,meral Staff will
prepare a scherne for the reception, utilisation and maintenance of sud~~ equipment.
This scherne will be implemented in conjunction with G.H.Q., Middle East. The British
rnilitary authorities will also undertake to train Turkish personnel in British schools
and to receive Turkish officers and men for attachment to Arrnoured Divisions ar.d
other specialised units, and will submit proposals to the Turkish General Staff. All
these matters will be the subject of direct discussion between the Turkish General
Staff and the British Service attaches at Ankara.
— That British Staff Officers will proceed forthwith to Ankara to undertake, in
collaboration with the Turkish General Staff, a study of the form and quantity of
support whids transportation facilities will enable the British to send to Turkey in
the event of the latter being drawn into the war. The Terms of Reference of this
study will be as follows: —
The British and Turkish Staffs will prepare a plan for the movement and subsequent maintenance of British forces into Turkey in the event of Turkey being
drawn into the war. The plan should show for each mor.th in 1943 the size and nature
of these forces. In order to draw up this plan, the following facts will need to be
established: —
the present capacity of the ports, railways and roads available for the
ttnove of the forces, having regard to the requirements of the Turkish
arrned forces and of the civil population;
the increase in this available capacity which could be secured by a prouarr~ rne of development of the means of communication, the durnping of
supplies, the construction and improvement of airfields ani the provision
of tedmical assistance and material;
(ii) assuming that the prograrnme in (ii) above is carried out, the resultant
available capacity, month by month, throughout the year;
(tv) gisen the resultant capacity, the composition of the land and air forces to
be previded.
V.— That the above plan, svhen made, will be kept continually up to date.
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VI. — That since the air plans for the support of Turkey are relatively well
.1,i,..~nced, British Staff Officers should proceed as soon as possible to Ankara to
lete, in consultation with the Turkish General Staff, the joint operational plan.
.4.1.~ na, Janr~ ary 31, 1943.
C1.,' 66/3 4: W. P• (43) 64/1943
G.
MOST INIMEDIATE.
IZ. 4814
T.O.O. 182035Z
T.O.R. 15z14oZ
ijrn Ivlideast
Air Ministry and Freedom, Algiers
Repii~ ted NI.A. Ankara.
:•••••,,o
18th December, 1943.
Fo/y.ving for British Chiefs of Staff and General Eisenhower repeated M.A.
Ankir.~~ for information An~ bassador from Commanders-in-Chief,
Re: ,:rence CCJ359 para. ~.
I7•.•iowing k position regarding Turkish demands for equipment:
'•cr:al

1

Type of
Equipt.

Amount
dernanded

Available
in Mideast

by Turks

up to

Sherrnan tanks
I..,arries
Traz:ors etc.

500
g000

G~~ ns
Bishap (SP)
40 mrn. BoforS
A.Tk. guns
Pcirol and oil
M~ SC. sig.
e~.;:::prnent

486
6o

3 2/3144
Ilo

Remarks

470

290

~ 000
13 400 tona

:000
13 4 00 tona

500 tona

~ 50 tona

S.A.A.

130 million

65 million

2000

Nil

tl

Light machine
guns
Med. machine

Nil
Continue
at 80o
per month
Nil
Nil
Nil
Nil
In containers
Mostly cable
aya:lale no
wireless
Partly at expense
Mideast reserve
Nil

1500

Nil

Nil

iz

T.M.G.

~o 000

lo 000

Only available at
expense now scale
laid down for
Brk F.M.N.S.

3
4

5
o
7
H •

9
:o

2400

362
z6
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Available
in Mideast
t~ p to
3113/44
75 000

Serial

Type of
Equipt.

Amount
demanded
by Turks

13
14
15
16

Hand Grenades
A./Tk. bombs
A.:Tk. mines
Spitfires

~~000 000
230 000
400 000
216

17

Mitchells
(light bombers)
Nlosquitoes
(Recces)
Aviation
petrol

48

Ni!

36

Ni!

53 400 tons

3600 tons

18
19

20 000

400 000
Ni!

zo

Bombs and
art~ m°.

23 000 tons

8000 tona

21

Various
construcional
stores

2500 tons

Ni!

Remarks

Italian stocks
Ni!
Ni!
Allotment as in
OZ. 4112 para. 8
Allotment as in
OZ. 4112 para. 8
Allotrnent as in
OZ. 4112 para. 8
Column D
represents
4 rnonths
estimated needs
Colorr~n D
represents
o months
estimated needs
Details
not known

Public Record Office
FO 371, Political, Southern, Turkey Vol. 37478, 1943
R 18456 55/C 44

H.
Extr~ cts from Records of meeting at Moscow October gth
to 1701, 1944, concerning Turkey.
VI.
(1) Meering on oth October at ~ o p. n~ .
THE PRINIE IVIINISTER declared that Bulgaria owed more to Russia than to any
other country. He said that in Roumania Britain had been a spectator. In Bulgaria
she had to be J Iit ~ k more filan 3 spectator.
NI. N101..(.3TOV asked whether the Turkish question related to this matter.
THE PRIME MINISTER replied that he had not touched upon Turkey. He W35
only saying what was in his rnind. He W35 glad to see how near it was to the
Russian mind.
M. N1OLOTOV remarked that the Convention of Nfontreux stili remained.
THE PRINIE NIINISTER said that was a Turkish question and not a Bulgarian.
MARSHAL STAI.IN replied that Turkey was also a Balkan country. According to
the Convention of Montreux Japan had as much right as Russia. Everything had been
ad ~ usted to the league of Nations and the League of Nations no longer existed. If
Turkey were threatened she could close the Straits and Turkey herself had 10 decide
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Gnkur. B~k.
~. Kay~t
No.
20/111
Dosyas~~

Mth~vedd. »pan ve
Giiulemeç

( III. ~ube)
Hey~a Oden Ve
Güldem":

(

) K~s~ m

41— 21,i

Ker~ag~Omm ~~~~~

Gö

W~llemeç

21-Ni an-9A3
F.Ka abal~~
N.Er-aven
~thu: Orgeneral Wilson ile Ankarada yap -an
müzakereler H.

Yu~lld~g: makam :
, ;••

Yüksek Ba~vekAlete
vekaletine

YdkouktMasaduluri Ukurinu TUrklyuye ip:luruk Ow~clkurmayla

Dosyas~n a ba~lanaca k y er

k
:1

olurdu bulunan InGil~s Ortagurk kuvvutleri Bng komutan~~Oreneral
ilu Gunulkurmayda atiUuki titinlerdu unzaterelurde bulunulmu~tur
1.müüakuru~1G-Lu.-943
üonra :inat:15,30 - 17
::.Lnzaker0:17-hiu.-943 ‘Alwart£ai Günü 15,Gluden uvvel La.;10,303.1dizakuru:19-1;is.-94";> 1'Ln:ertesi kpinü tUedun uonra 2a.315,50-1
Dirinui uLzakerudu GOI-Lkülunlur
Orilunural Wilaon teyyure dufi bili.klar~am. kullanacak ele
kxua zamanda yutigtirilmuui va idup udereo 1*.io~ra kendi me
tuplurlauo yutiçtiriluuk ü4u.ve lüzuwlu u~haa~n gUaderilmee
~d. .,.c~nguldakbb1uainu yr~ua guk~l~~tvyaru deri batary
kula~lman~n~~t.uiJJ. ut. ti L4aLdiOiJtO vdrilun covubdu;Türk'
mektup ve tallmGahlar~nda tayyare duri peruonoli yutigt
uekt oldudu vu t.ji1it uuktupl.~ riuu du :albay ve 1:rbag göl
tuklifin nu~mn~niyetlu kabul edilece~i,
Zon6u1uax bd14,uulnu çak~l~~tayyare deri topu da konamagi.
dirilmlytir.
Bize Seyyar° deri at~#larl için fazla miktarda man~~tak~ma
tayyare verilmuei iutuni1:44; tutkik edip vereceklerini ad ~ emiçlurdir.
Or6aneral Wilaou;kdana koukuxworat~~muoibinee bir ~asma
)1n,te TiLvkiyuyo golecek yardim kuvvetleriuden iki z~rhl~~
nin ;Imir yolu aga-kmnn evvel gutiriluueyece~i va b
luyh bu yolun çabuk av~labilmuul için Inililer oenuptaki
Italyan aualar~ni eabtudorkun TUrklurin de Yunan adelarini
il utualuri huauounun plânlu~t~r~luauln~~teklif etmi~ti
1:unuiluriee verilen oevabea Utiirklye bir taurruza
ga harba girumuyueut vu bir muhnuama In~lindu lae Da
_

.

. • .e.A.ur-~kntblz44.."
, • • ,
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«vy‘~>r-er

~zzet Öztoprak

Ek VII

(;nkur. B~k.
~. Kay~t
No.

MIlavedde yapan ve
Gliallen~eç

(III. ~ ube )
eden v•
Gilt~ lerneç

Beyaz

Dosyas~na ba~lanacak yer.

) K ~s~ m
Kmredeetuni~~ ve
Oflolen~eç

(Auderildi~i
W~ elome~;

Dzi~ :

Dosyas~~

Yaz~ld~~~~makam:

(

2

4,

lar~n sapt~~için biaa aakuri nakavela umoibinau danizden vt
havadan yard~u etumk ltizanu tubarüa attirilui~~vu nihayet Or
Wilaun bu ~ul...3a43.~. Lupt~nn deLu-,?tan ba:,,lah~vak ~l •
doru cia~ludaini bildirui~tir.
Waraf~uzzuan# bunuu büylu uiab~luuudi VG Zialtist bu IlabUtJUD ha
kumetu ait bir muuolu oluagu vu bula~nb ~uutçu kurar
diktun aunra alklala~t~r~labiluuJe4
ilrinu bildirimigtir'
3- Ikinci maaakerudu ddrU~ülualar ~~
a)-branaral Wilauu '.:reAy~lya ait burakat p., n111 •4, tullua ,~~ c,rek
dü~man ~~ialc~a ve bumire.a.j~l muvailurinn taarruz uc~erken,bunu
il~aa otuok için 2rakyau~l~~14~radeuia Y.
duniainaaki k~y
r~yla 1;.armara dehial ~imul k~y~lax~ua laub,mb~~ t-,fikl.rla bar
bur bir ç~karma yapmak be~ladau buralaran 4;arekli keyifle
~imdiden yap~lmaa~n~~ve havadan lutukwaflar~n~u al~nmaa~n~~t
lif utui~tir.
Buna verilen uovapta~nuakür k~y~lar~a ku~ifluri avvolaa yap
r~lm~~~olch~gandan bu i~mauaaa icap ~alua uali~m~t~n Uanalkurmay
ueveut olax~6u vb b ~nal~~alayl~~Turkiyu nuru.. 4,~rdiktu,n eenra
malumuttan lotiZade edilebilect~4,biso d~~~11 latanilud~~ol
fotograf tayyareleri verild14 taktirdA bu bebeler= yeni
tograflarlat~n taraf~m~zdan alina~eutp. vu nokdan gbrülan hhauu
r~n ikmal edlluaegi bild‘rilui~tir.
Tank k~t~ llarlyla mü~terek ç~karma harukatindu mü:bahane» bir
eubay~n~n Ankaraya aivil olaak dallp bu h~lauelar~~
Uenalkarmay~~ile gdrU~uuai teklifleri kabul olunmu~tur.
b)-Dü~man~~Wrakyada imha ~'...lulndat~~yuu~laaak bir harekat i~in
Grdeneral Wilaena taraf~m~zdan atideki tuklitdu balunalmn~~
Trakyadan bir dü~man taarruzu ballada~durülharuk4t~n vaziyet
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Dosyas~~

ku
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d)— Bir mnhaeama halinde irtibet ve muhabero hasut:ileri ile ehli
yetli tercomanlar~n temini genel olarak mütalâu olunmu~~ve
fukat bu husue Ankarada müzakere halinde bulunan teknik kom
eiyonun musaiei neticeuins b~rak~lm~~t~r.Zhllyetli. teroeman
lar~n taraf~m~zdan temin edilece~i bildirilmi~tir.
Üçüncü milzakerede gördeillenler ~~
Orgeneral Wileon~~ bir mahasama halinde Türkiyeye gelecek Ingill
etlerine emir ve komuta tarz~n~~bahis mevzuu ederk bu hususdaki ~n
noktay~~nazar~n~~izah etmi~~ve baz~~esaslar m07akers olunmu~~ise de
ar~n evvel amirde hflvtimetlere arz~~tekarrür etmi~tir.
Orgeneral Wilsobu hueuelar hRkk~ndakl ~ngiliz nektayina
k hükümetine bildirilmek Uzre M~e~rdan göndereceklerini eöylemi~lerd
teklif gelince IGenelkurmay~n teklifleri ile birl~ktm yüksek mrkami%
sunulaoag~n~~vs al~nacak amrs göre teferrl~at~n~n tanzim olunacag
g~lar~mla arzederlm.
Yüksek Ba~vekâlete ve Hariciye vekAletine arzedilmi~tir.
Genelkurmay Ba~kan~~
Mare~al

