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1 — Cumhuriyetimizin 50, Yıldönümünün kutlanm asına bir kat
kı olmak üzere yapılan, “Elli Yıllık Türkiye Dış Politikası”na ait ya
yınların İkinci Dünya Savaşı Y ılları ile ilgili kısım larını ihtiva eden 
bu cildin büyük kısmı ALİ HİKMET ALP tarafından hazırlanm ıştır. 
“İngiltere ve Balkanlar” ve “Türk-Alman Dostluk ve Tarafsızlık 
Anlaşm ası” bahisleri ÜSTÜN DİNÇMEN tarafından derlenmiştir. 
Süha Umar çalışm alara yardımcı olmuştur. Sekreter Ayşe Baran, 
Erhan Üstündağ, Nebiye Özen taslak ve m etinlerin yazılmasında 
gayret göstermişlerdir.

Metinler, Araştırm a ve Siyaset Plânlama Genel Müdürlüğü 
Araştırm a Dairesince verilen nihai şekli ile yayınlanmıştır.

2 — Yukarıdaki açıklam adan anlaşılacağı veçhile, Cumhuriyeti
mizin 50. Yıldönümü vesilesiyle özel bir inceleme mahiyetinde ha
zırlanan bu kitapta yer alan m ütalealara, Dışişleri Bakanlığının gö
rüşlerini yansıtan beyanlar niteliği atfedilemiyeceği tabiidir.

3 — İncelemenin am acı tarihî olayların bütününü ele alm aktan 
ziyade, Türkiye’nin savaş yıllarındaki dış politikasının düşünülüş 
ve uygulanışı hakkında belgelere dayanan aydınlatm alarda bulun
mak olduğundan, tarihî olayların kronolojik olarak inşası yoluna 
gidilmeyerek, konular, çeşitli devletler ve sorunlar açılarından ter
tiplenmiştir. Fakat olaylar zincirini gözden kaçırm am ak için gerek
tiğinde ilgili konulara atıflarda bulunulmuştur.

Bu sebeple, bir yandan bazı tekerrürlere, diğer yandan da ba
ğışlanacağı umulan eksikliklere rastlanabilecektir.

Bahislerin tertibini, vukua gelen olayların bizatihi tarihî öne
minden ziyade, o tarihlerde gerektirdiği diplomatik faaliyetin yoğun
luğu geniş ölçüde etkilemiştir. Bazı ahvalde, diplomatik faaliyetlerin 
günü gününe takibi gerekmiştir.

4 — Olayların yaşandığı ve diplomatik faaliyetlerin cereyan et
tiği günlerin havasını, bunlara katılanlarm  şahsiyet ve üslubunu 
aksettirebilm ek için belgeler ve metinlerdeki bazı hatalar, yabancı 
kelim eler vb. aynen m uhafaza edilmiştir.

5 — Uzun m etinler halindeki belgelerin mahiyeti hakkında 
açıklam alarda bulunulmuştur. Bazı ahvalde, tırnak içinde zikredilen 
kısa m ütaleaların sahipleri de, esasen okunan metinden kolayca is
tihraç edilebilir durumdadır.





Ö N S Ö Z

Bu ciltte, İkinci Dünya Savaşı’nm zor günlerindeki dış siyaseti
miz İncelenmektedir.

Bu amansız ve büyük ölüm kalım savaşında, dost ve düşman dev
letler, maruz bulundukları tahribatın, 'tehlikelerin ve izledikleri 
am açlarm  kesif zorunlukları altında, siyasî ve askerî plânlarını 
uygulamağa çalışm akta idiler.

Türkiye, savaşa katılan ve katılm ayan bütün devletlerin hesap
larında bilinen önemine uygun bir yer tutm akta, tabiî olarak, evvele
mirde, bu devletlerin kendi m enfaat ve ihtiyaçları bakımından fay
dalı gördükleri çeşitli am açlar taşıyan tazyikler, vaatler 
ve tehditlerle karşılaşm akta idi.

Daha Eylül 1939’da, hemen savaşın çıkması akabinde, İngiltere 
ve Uransa Başbe kanlarının katıldığı Yüksek Savaş Konseyinde, Tür
kiye’de “kara, hava ve deniz üsleri kurulm ası” düşünülüyordu. (*)

İtalya’nın savaşa katılm asının ertesi günü, İngiltere ve Fransa 
Büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterini ziyaretle, Tür
kiye’nin derhal :

1 — İtalya ile ilişkilerini kesmesini,

2 — Genel seferberlik ilân etmesini,

3 — Deniz ve Hava üslerini M üttefiklerin istifadesine açm asını

4 —- İtalya’ya savaş ilân etmesini, talep ediyorlardı. (*)

İngiltere ve Türkiye ile, Alm anlarla anlaşm alara dayanan dost
luk bağları bulunan Sovyet Rusya’nın ilişkilerini iyileştirmeğe çalı
şan Moskova’daki İngiltere Büyükelçisine, 1 Temmuz 1940’da Stalin:

Dlewellyn Woodward, British Foreign Policy in the Second World W ar, Cilt I, ss.
1-27,
(*) 13 Mart Î949 tarihli miilâhat zaptı. -*
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' ‘Türkiye ile ilişkiler düzeltilebilir . . . Ancak, Boğazların kontrolü 
sorununa bir düzen verilmelidir. ” diyordu. (*) Moskova Büyükelçi
miz Haydar Aktay, bu vesile ile, “İngilizlerin Ruslarla anlaşm ak için 
Boğazlar meselesini köprü olarak kullanm aları” ihtimaline dikkati 
çekiyordu. (*)

Kasım 1940’da Berlin’de yapılan Molotof-Ribbentrop görüşme
lerinde, Molotof, “Boğazlar sözleşmesinde Sovyetler lehine değişik
lik” üzerinde duruyordu. (*)

Kasım 1940’da, Sovyetlerin, Bulgarlara, “Avrupa Türkiye’si üze
rinde Bulgar emellerinin gerçekleşmesine yardım edeceklerine dair 
bir m uhtıra verdikleri” bilahare Bulgaristan sefiri tarafından Tür
kiye Dışişlerine resmen bildiriliyordu. (*)

Moskova’daki Almanya Büyükelçisi Schulenburg Alman Hâri
ciyesine gönderdiği 26 Haziran 1940 tarihli telgrafta, Molotof’un İtal
ya Büyükelçisi Rosso’ya, “Sovyet Hükümeti Batum ’a bir Türk teh
didini azaltm ak durumundadır . . .  bu hareketle ilgili olarak Alman 
ve İtalyan m enfaatleri korunacaktır” dediğini yazıyordu, (*) İtalya’
yı Türkiye üzerine davete benzeyen bu konuşm alar Türkiye’nin Sov
yetlerle ilişkilerini geliştirmek için çaba harcam akta olduğu günlere 
rastlam akta idi.

Aradık 1942’de K ahire’de Türkiye ve İngiltere Dışişleri Bakanları 
arasında yapılan görüşmelerde Numan Menemencioğlu, şöyle serze
nişte bulunuyordu :

“Siz bize savaşa girmemiz hususunda üç defa yalnış telkinde 
bulundunuz. Bunların herhangi birini kabul etmiş olsaydık neticede 
siz büyük zararlar görürdünüz. 1940’da İtalya ilânı harp edince mu
harebeye gir dediniz. Y a kabule kendimizi m ecbur addedeydik; İşin 
encamı ne olurdu? 1941’de Yugoslavya için aynı şeyi yaptınız. (Bu
rada İngiltere Büyükelçisi Sir Knatchbull Hugessen atılarak) hayır 
o zaman harbe giriniz demedik dedi. Ya ne dediniz diye sordum. Yu
goslavya Hükümetini mukavemete sevk için blöf yapınız dedik, de
di. Ben gülmeye başladım. 1941’de kuvvetinin en yüksek derecesinde
bulunan Alm.anya cenuba doğru sarkarken blöf yapmak teklifi har-

(*) İngiltere Büyükelçiliğinin 13. 7. 1940 tarihli muhtırası

{*) Bu konuda : Adı geçen eser s. 505 ve dv.
{*) Beddie and Sonniag, Nazi-Soviet Relations 1939-1941, s. 234 ve dv.

1*} Menemencioğlu'nun 30 Ocak 1942 tarihli mülakat zaptı.
{*} Nazi-Soviet Relations 1939-1941, s, 161 ve Max Beloff, Soviet Foreign Policy, Cilt II, 
s. 336
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be girmek teklifinden de daha güzel. Benim delilimi takviye ettiniz. 
Teşekkür ederim cevabını verdim. . . Sıkışan bir tümen kumanda
nının şaşkınlıkla kuvvetlerini sağa sofa dağıtarak delik tıkam ağa 
uğraşm ası kabilinden olan bu hareketler o zam anki çok müşkül va
ziyetinizde belki sizin için kabili içtinap olmayan birer hata teşkil 
edebilirdi. Bugün ise üstün mevkide ve kuvvet içinde iken aynı hatayı 
irtikap ediyorsunuz... Bütün bunlar meydanda iken harbe girmez
seniz size malzeme vermek adeta imkânsız olur sözlerinizle bir dai- 
rei faside içine girdiğinizi anlamıyor musunuz? Siz malzeme verme
dikçe biz harbe giremeyiz. Harbe girmedikçe de siz malzeme vermez
siniz. Ne akılane hareket değil mi? dedim” (*)

Türkiye, savaş ilanından beri siyasi bakımdan yerini tesbit 
etmiş bulunuyordu. Bundan önceki ciltte belirtildiği gibi, Türkiye 
tarafından 1935 yılından itibaren barışın korunması am acı ile Sovyet 
Rusya-Türkiye-Fransa-İngiltere ittifak zincirinin kurulması için çaba 
sarfedilmiştir. Bu çabalar başarılı olamamıştır.

Savaş içinde Türkiye, sorumluluk ve tehlikeleri deruhte etmeğe 
hazır olmuştur. Ancak şu veya bu devletin hesap veya plânında tali 
bir yer alm ak istememesi tabii idi. Türkiye, savaşa girm ek için açık 
şartlar ileri sürüyordu:

1 — Memleketin Alman taarruz ve bom bardımanlarına karşı 
müessir savunmasının gerektirdiği hazırlık plânı yapılması,

2. — M üttefiklerle birlikte bir strateji ve işbirliği plânı yapıl
ması,

3. — Güvenlik ve m enfaatleri açısından siyasi şartların sağlam 
esaslara bağlanması.

Yukarıdaki bu üç ilkenin bu gün NATO ittifakının işleyişine 
temel olan ilkeler olduğuna bilvesile değinmek yerinde olur. Üçüncü 
nokta ile ilgili olarak şu hususu belirtmelidir: Türkiye savaşa girmek 
için, evvelemirde, toprak bütünlüğüne, aynı safta savaşa girecek 
devletler tarafından riayet edileceğinin anlaşm alarla teminini gerek
li görüyordu. Halbuki, Tahran m ülâkatmda Churchill Staline şunları 
söylemekte idi: “İngiliz Hükümeti (savaşa girm ek hususunda) üç 
devletin davetine icabet etmediği takdirde, bunun Türkiye için ve 
bilhassa Boğazların statüsü ile ilgili olarak, çok ciddi siyasi ve arazi 
sonuçları olacağını ileri sürmeye kadar gidecektir.” (*)

(*) Numan Menemencioğlu'nun İnglliere Dışişleri Bakanı Anîhony-Eden ile mülâkal 
raporu.
(*) F. R. ol the U. S. Conierences al Cairo and Teheran s. 53S. •• =



Türkiye’nin savaşa girmesi meselesinin m üttefiklerle uzun tar
tışma konusu olduğu malumdur. Türkiye yukarıda anılan esaslarda 
ısrar etmiştir. Zaman zaman tartışm a şiddetli safhalar göstermiştir. 
18 Aralık 1943 tarihinde, Hükümet kararı olarak İngiltere Büyükel
çisine yapılan bir bildiride, “Şunu size katiyetle tasrih etmek isterim 
ki, Türk milleti ve Hükümeti bir emri vaki ve kasden yapılmış tah
riklerden mütevellit bir vaziyet zuhurunda harbe sürüklenmeyi hiç 
bir veçhile kabul etmeyecektir. Reddetmenin bütün netayicine rağmen 
böyle bir harbi reddetmekte tereddüt etm eyecektir” deniliyordu. (*)

22 Aradıkta durum daha açık olarak anlatılıyordu : “Zaman kay
beden sizsiniz. Yalnız bir n o tay a , sarılarak en m antıkî m ütalaaları 
kabule yanaşm ayan yine sizsiniz. . . Size en dostane zihniyetle en 
samimi olarak şunları tekrar edeceğim : Türkiye harbe girmek için 
söylediği sözde tam amen samimidir . . . Türkiye hiçbir emri vaki k a 
bul etmez ve buna karşı behemahal reaksiyonda bulunur.” (*)

Bilindiği gibi, 1944 başında Türkiye’deki İngiliz askerî heyeti ay
rılmış, İngiltere ve Amerika Türkiye’ye karşı bazı tedbirler alm ış
lardır.

Amerikan büyükelçisi H arrim an’a, Vişinski 30 Temmuz 1944’de 
Türkiye’nin “şimdi kendi kaderine terkedilmesini” söylüyordu. (*) 
Harriman şu m ütalaada bulunuyordu : “Bu siyaset ile Sovyetler sulh 
masasında Türkiye’ye karşı herhangi bir borçları olduğunu tanım a
dan Türkiye’nin hareketlerinden mümkün olan faydayı sağlam a im
kânını elde edeceklerdir.”

Savaş içinde, A lm anya’nın Türkiye ile ilgili faaliyet ve baskıları 
duraksamadan devam ediyordu. Bunlara ilerideki bahislerde tefer- 
ruatiyle yer verilmiştir. Alm anların bütün Avrupaya hâkim ve Sov
yetlerle dost olduğu ve karşılarında îngilizierden başka bir kuvvetin 
bulunmadığı bir sırada, İnönü’nün, 12 M art 1941 tarihinde H itler’e 
gönderdiği cevabî mesaj Türkiye’nin Almanya karşısındaki tutumu
nu açık olarak belirtm ektedir :

{*} Numtüi Menemencîoğlu ile İngiltere Büyükelçisi arasında 18.12,1944 tarihli görüşme 
zaptı.
(*) 22 Aralık tarihli görüşme zaptı.
(*) a.g.e., s. İ93.
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. . Türkiye, arazisine ve tamamiyetine, şu ve bu devletler 
gurubu arasındaki siyasî-askerî kombinezonlar zaviyesinden baka- 
maz ve masuniyeti olan mukaddes haklarının herhangi bir yabancı 
memleketin zaferi bakımından m ütalaa olunmasını kabul edemez, 
îşte bu sebepledir ki millî toprağına vaki olacak her tecavüze karşı 
koymağa azimlidir.

. . . Müteyakkızane nöbetine eskisi gibi devam edecek olan 
Türk ordusunun, Reich Hükümeti, Cumhuriyet Hükümetinin bu va
ziyetini tebdile m ecbur kılacak kararlar itihaz etmedikçe, Alman 
kıtalarına karşı aynı hattı hareketi m uhafaza eyliyeceğini ben de 
ekselanslarına temin etmek isterim .”

Savaş sonu, bilindiği gibi, Türkiye bakımından çetin ve zor me
seleler getirmiştir. 7 Haziran 1945 tarihinde Türkiye’nin Moskova 
Büyükelçisi Selim Sarper’e, Molotof şunları söylüyordu : “1921 tarihli 
muahede Sovyetlerin zayıf oldukları bir zamanda aktedilmiş ve bir 
takım  arazi değişiklikleri meydana getirmiştir. Evvelemirde bu me
seleyi düzeltmek lâzımdır.”

Sarper, bu sözlerle Türkiye’nin Doğu hudutlarında bazı deği
şiklikler mi yapılmasını kastettiğini sorunca, Molotof, “Evet. Haksız
lıkların tam irini kastediyorum.” cevabını vermiştir. (*)

Sovyetlerle ilişkilerimizin savaş sonu devresindeki cereyan 
seyri teferruatı ile malumdur.

Yukarıda, savaş yıllarında Türkiye’nin karşılaştığı meseleleri 
belirtm ek bakımından birkaç misal zikredilmiştir. İlerideki bahisler
de bu konular ve bu hususlar ile ilgili belgeler yer almaktadır.

Savaş yıllarındaki Türkiye dış politikası hakkında, yabancı ve 
yerli yayınlarda, resmi, gayrıresm î belgelerde, anılarda vs. çeşitli 
açılardan iddialar ve görüşler ortaya atılmıştır. Bu, tabiî bir şey ol
m akla beraber, zıt m enfaatlerin ve bir çok bilinmeyenin hüküm sür
düğü dış siyaset alanında, kolayca gözden kaçabilen koşullar ve ger
çeklerin doğru olarak değerlendirilmeleri büyük önem taşır.

Bu cildin, söz konusu devreye ait bazı yanlış ve eksik bilgileri 
düzeltecek veya tam am layacak, kısaca, konuyu daha geniş bir su
rette aydınlatacak unsurları getirebilmiş olması ümid edilmektedir.

i*) Moskova Büyükelçiliğinin 7 Haziran 1945 tarihli Molotol-Sarper mülakatına dair 
raporu.
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S A V A Ş  Y I L L A R I :  I 
İNGİLTERE VE BALKANLAR

II Dünya savaşının başlamasından sonra, bekleneceği gibi, 
stratejik m ülâhazalar ön plâna geçmiş ve hem Müttefiklerin, hem de 
Türkiye’nin politikası buna göre şekillenme yoluna girmiştir. Bil- 
hasa bir taraftan Almanların, diğer taraftan  Sovyetleriıı Balkanlara 
girmesi ile hareketli bir devre başlamıştır. Bu devirdeki dış politika
mızın daha iyi anlaşılabilm esi için, S trate ji ve politika konularında 
Müttefiklerin, zaruri olarak kısa valeli olacak, karar ve teşebbüs
lerine de gerektiğinde kısaca değinilecektir.

İkinci Dünya Savaşı’nm çıkmasından sonra, bilhassa Güney 
Doğu Avrupa’da takip edecekleri siyaseti tesbit için, İngiltere ve 
Fransa Başvekillerinin de iştiraki ile, Yüksek Harp Konseyi, 12 
Eylül ile 22 Eylül 1939’da müteaddit toplantılar yapmıştır. Bu top
lantılarda, Alman tecavüzüne mukavemet edebilecek bir Balkan 
Blok’unun kurulmasının temenniye şayan olduğu kararlaştırılm akla 
beraber, takip edilecek siyasetin tesbitinde, İtalya’yı tahrik etmeden 
neler yapılması gerektiği hususunda iki Hükümet tem silcileri a ra 
sında bir görüş ayrılığı belirtmişti. Daladier’ye göre, Alman ordu
larının Akdeniz’e ve Boğazlar’a sarkm asını önlemek için M üttefik
ler Selânik veya İstanbul’da kuvvet bulundurmalıdırlar. Chamber- 
la in ’e göre ise, Selânik iyi bir üs vazifesi göremiyeceği gibi, Balkan 
ülkelerinden birinde bulundurulacak Müttefik kuvveti, bizatihi ta 
rafsız bir Balkan Blok’u fikri ile de tenakuz teşkil edecektir Ayrıca 
bu iki yerden Mütefiklerin faydalanabilm esi büyük ölçüde İtalya 
ve Türkiye’nin tutumuna da bağlıdır. Neticede Roma ve Ankara 
ııezdinde diplomatik kanallardan istikşâfi tem aslar yapılması ka
rarlaştırılm ıştır. Mutasavver Balkan Blok’unun kurulmasında en 
büyük rolü Türkiye’nin oynayacağını düşünen Müttefikler, bu sıra
larda Moskova’da Sovyetler ile görüşmeler yapan Saraçoğlu’na, Sta- 
lin ’in henüz imzalanmamış olan Türk - İngiliz - Fransız İttifakı ile il
gili olarak yapmış olduğu tadil tekliflerine rıza göstermenin en iyi 
yol olduğuna karar vermişlerdir. Müzakerelerin akam ete uğramasını
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Sovyetler Birliği’nin Almanya ile Balkanlar üzerinde bir anlaşm a 
yapmış olabileceği şeklinde değerlendiren Mütefiklerde bir Balkan 
Blok’u kurm a fikri kuvvet kazanm ıştır (*).

Yüksek Harp Konseyi’nin 17 Kasım ’daki üçüncü toplantısında 
Daladier, Türkiye veya Trakya’da cephane depolarının kurulması ve 
bu bölgelerde kara, hava deniz üsleri kurma hazırlıklarına girişilmesi 
fikrini ortaya atm ıştır. Chamberlain, buna taraftar değildir. Türki
ye’nin tarfsız kalm ası halinde bu cephanelik ve üslerden faydalam- 
İamıyacağmı ve mevcut harp malzemesi sıkıntısı karşısında bunlar
dan Batı cephesinde istifade olunmasını telkin etmiş, Yüksek Harp 
Konseyi bu toplantısında herhangi bir karara varam amıştır.

Yüksek Harp Konseyi’nin 19 Aralık 1939’da yaptığı dördüncü 
toplantıdan evvel, konuyu kendi aralarında tetkik eden İngiliz Hükü
meti ve Genel Kurmayı, Türkiye ve Irak ’m kendileri için Balkan 
ülkelerinden daha önemli olduğunu, İtalya’nın tarafsızlığı sağlanm a
dan Türkiye ve Yunanistan’a yardım etm elerinin çok müşkül olacağı 
ve esasen Alm anya’nın Balkanlarda bir taarruza girişmek için kâfi 
derecede kuvvetli olduğu neticesine varmışlardır. 19 Aralık 1939 top
lantısında Daladier’nin, Balkan ülkelerine yardım için M üttefiklerin 
nazırlıklara girişmesi fikrini yeniden ortaya atm ası üzerine Cham
berlain, bu konuda önce M ütefiklerin niyetlerinin İtalya’ya duyu
rulmasını ve İtalya’nın gösterecği tepki üzerine bir karara varılm a
sını teklif etmiş, neticede, îngilizlerin fikri kabul olunmuş ve Roma’- 
daki İngiliz Büyükelçisi Sir Percy Loraine’in İtalyan Hariciye Nazırı 
Ciano nezdinde gayri resmî bir teşebbüste bulunması ve Balkan 
Bloku’nun kurulm alında en büyük rol Türkiye’ye düşeceği için, bu 
konuda, ilk adım olarak, Türk Hükümeti’nin işbirliğinin sağlanması 
hususunda itifak hasıl olmuştur (*).

Yüksek Harp Konseyi’nin bu kararının İtalyanlar’a bildirilmesi 
konusunda İngiltere bir müddet herhangi bir teşebbüste bulunma
mıştır. 24 Aralık 1939’da Fransız Büyükelçisi Ciano ile yaptığı m üla
katta bu konuya temas etmiştir. Ciano, İtalya’nın Balkanlara karşı 
ilgisiz kalamayacağını, ancak M üttefiklerle işbirliği konusunun nazik 
bir mesele olduğunu belirtmekle yatinmiştir. İngiliz Büyükelçisi Sir 
Percy Loraine de 29 A ralık’ta Ciano ile yaptığı görüşmede meseleyi 
açmış, Ciano 9 Ocak 1940’da İngiliz Büyükelçisine, Musolini’nin Bal
kan meselesini müzakere etmeye henüz hazır olmadığını bildirmiştir.

(*) British Foreign Policy in the Second World War. Sir Dlewellyn Woodward. 
Cilt, 1» Sahile 27.

{*) A.g.e. Cilt 1. Sahile 29
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Bunun üzerine M üttefikler İtalya’nın herhangi bir durumda hareket 
serbestisini m uhafaza etmek istediği ve bu sebeple müzakereye ya
naşmadığı kanaatine varmışlardır. Dolayısiyle, İtalya’nın da zımnî 
m uvafakati ile bir Balkan Bloku kurulması konusu böylece kapanmış 
oluyordu (*).

Ancak, Mihver ülkelerin Balkanlara sarkm alarını önlemek ve 
Balkan ülkeleri arasında dayanışma yaratm ak için İngiltere ve Fran
sa, 1940 baharında Belgrat, Atina, Bükreş ve A nkara’da diplomatik 
faaliyetlerde bulunmağa karar vermişlerdir (*).

A nkara’daki İngiltere Büyükelçiliği 15 Nisan 1940’da Dışişlerine 
bir şifahî tebliğ tevdi etmiştir. Bunda, Dalmaçya sahillerinde emeller 
besleyen İtalya’nın, Batı cephesinde M ütefikler m üşkilâta maruz kal
dıkları takdirde, Yugoslavya’ya karşı tecavüze geçebileceği belirtile
rek, (Her halde İngiltere Hükümeti vaziyeti Türk ve Fransız Hükü
metlerde birlikte m ütalea etmeği ve Yugoslavya’ya karşı bir İtalyan 
taaruzu halinde takib edilecek hareketi hattını tetkik etmek üzere 
kendilerde fikir teatisinde bulunmayı son derce arzu etmektedir.) 
denilmekte idi.

İngiliz şifahî tebliğine tarafım ızdan verilen 24 Nisan 1940 tarihli 
cevapta, Türk Hükümetinin, “Yugoslavya’ya karşı İtalyan m üdaha
lesi ihtim alini İngiltere ve bizzat Türkiye için her türlü ahdî vecibe 
haricinde m ütalea ile iktifa eylediği” hususu belirtildikten sonra şöyle 
devam olunuyordu : (*)

“Yugoslavya’nın mülkî tam amlığınm  ihlâli Türkiye’yi lâkayıt 
bırakamaz; zira böyle bir ihlâl keyfiyeti bütün M üttefiklerin 
ve onların harbi sevkü idare icablarm a sıkı sıkıya bağlı olan 
Balkan yarımadası emniyetini tehlikeye sokacak mahiyettedir.

Bu birinci nokta üzerinde bilhassa dikkatli bulunmakla bera
ber Cumhuriyet Hükümeti, Müttefiklere tahmil edilen harbin zaferle 
nihayetlenmesine ve binaenaleyh hali hazır konjonktüründe başlıca 
düşmana karşı kat’i hareket hizmetinde Îngiliz-Fransız potentiel’inin 
tam olarak m uhafazasına en büyük alâka gösterdiğini tebarüz ettir
meği lüzumlu addeyler.

Almanya gibi mühim bir düşmana karşı bilcümle İktisadî, askerî 
ve ruhî vasıtalarla mücadele edilirken ve hareket initiative’i bu düş
manın elinden alınmadan evel İtalya’ya karşı harbe girme meselesi,

{*) A.g.e. Cilt 1 - Sahife 30.
(*) The Foreign Policy of Sovıet Russia, Nax Beloff. CiU 2 Sahife 322
{*) Bilindiği gibi, Balkan Paktı, sadece Balkan hudutlarım garanti etmektedir.
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nihaî zaferden ibaret olan asıl gaye muvacehesinde melhuz Âİman- 
İtalyan teşriki mesaisinin muhtevi bulunduğu kuvvet ve zaaf unsur
larının tayini maksadiyle, inceden inceye tetkik edilmelidir.

Her ikisi de aynı derecede mühim olan bu iki düşünce mevzuu, 
meselenin halli için elde gayet geniş takdir unsurlarının bulunmasını 
istilzam eylemekte ve bunların fıkdanı dolayısiyle Hariciye Vekilince 
bu mevzular hakkında daha vazih bir fikir beyanına imkân görül
memektedir.”

Bu cevabımız üzerine İngiltere, 29 Nisan 1940’da, üç devletin 
Genelkurmay tem silcilerinin derpiş edilen ihtimal karşısında alına
cak tedbirler hususunu tetkik etmelerini lüzumlu gördüğünü ve Türk 
Hükümeti de bu görüşe katıldığı takdirde toplantı yer ve tarihinin 
bildirilmesini istemiştir. Bunun üzerine İngiltere’ye “Devlet ve Hü
kümeti angaje etmemesi şartile Erkânı Harbiyeler arasında konuşul
masını kabul ettiğimiz” bildirilmiştir.

Aradan geçen iki hafta zarfında, İtalya’nın çok yakın bir gele
cekte harbe gireceğinin anlaşılm ası üzerine Fransız - İngiliz ve Yu
goslav Büyükelçilikleri 16 Mayıs 1940’da Saraçoğlu’nu ziyaretle birer 
şifahî tebliğ tevdi etmişlerdir.

Fransız şifahî te b liğ i:

“Paris’ten alm an askerî ve diplomatik m ahiyetteki haberler 
Mussolini’nin memleketini Alm anya’nın yanında harbe sokmak hu
susundaki kararından artık şüpheye aslâ mahal bırakm amaktadır, 
bu belkide artık  bir gün meselesidir. Bu takdirde biz 19 Ekim 1939 
tarihli Üçlü Paktın ikinci maddesinde derpiş olunan ihtim al karşısın
da bulunuyoruz ve Türkiye’nin, İtalya’nın Fransa ve İngiltere’ye mü
teveccih bir taarruzu karşısında mütefiklerine iktidarındaki bütün 
yardım ve muaveneti vereceğinden şüphe etmiyoruz.

Demek oluyor ki Türkiye’nin icabında istihzaratm a gizli bir 
mahiyet vererek vakti gelince mütefik vecibelerini ifa edebilmek 
üzere süratle hazırlanm ası lazım gelmektedir.

Ayni zamanda İtalya’nın m üttefik Devletler aleyhine harbe gir
mesi takdirinde şarkî Akdeniz havzasında derhal ne gibi mukabil 
hareketlerde bulunulabileceğini tetkik etmek üzere, yine müstacelen, 
uç Devlet Genelkurmaylarının mümkün olduğu kadar süratle temasa 
geçmeleri lâzımdır.

Nihayet, Türkiye’nin itihaz edeceği hareket tarzı Yugoslavya 
ve Yunanistan’ın alacakları vaziyet üzerine çok müessir olacağından, 
Türkiye Hükümetinin Yugoslav ve Yunan Hükümetlerini m aksatları
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hakkında tenvir ederek bu iki Hükümeti kendisininkinin aynı bir va
ziyet alm ağa sevk için bütün gayretini sarfetm esi icap eylemektedir.”

İngiliz şifahî te b liğ i:

‘‘Muhtelif m enbalardan alm an son haberler, İtalya’nın bir hare
ketine veya harp ilân etmesine intizar lâzımgeldiğini göstermektedir. 
Bu müdahale fırsatı Hollanda ve Fransa’ya karşı yapılan Alman ta 
arruzunun neticelerine bağlı gibi görünmektedir.

Bu sebepten dolayı Büyük Britanya Hükümeti Akdeniz’de mun
zam tedbirler ittihaz edegelmektedir.

Büyük Elçi bu şartlar tahtında İtalya’nın hareketi halinde alı
nacak tedbirler hakkında İngiltere Hükümetinin Türkiye Hükümetile 
biran evel anlaşm ak hususuna atfettiği büyük ehemmiyeti Türkiye 
Hükümetine bildirmek için talim at almıştır. Bina.enaleylı Büyük Bri
tanya Hükümeti Türkiye Hükümetinin Başkum andanlar arasında 
vukubulacak m üzakerelerin 20 Mayıs 1940 tarihinden daha evvel 
yapılmasını temin edebileceğini ümit eylemektedir.

Türkiye Hükümeti ittihaz ettiği hususi ihtiyati tedbirlerin m a
hiyeti hakkında mümkün olan bütün izahatı Büyük Britanya Hükü
metine vermek lutfunda bulunursa, Büyük Britanya Hükümeti bun
dan çok bahtiyar olacaktır.

Ayni zamanda Büyük Britanya Hükümetinin istihbaratını teyit 
veya nakzeden bütün malumatın kendisine bildirilmesi de büyük 
ehemmiyeti haizdir.”

Fransız ve İngiliz Şifahî tebliğleri ertesi günü cevaplandırılmış 
ve Genelkurm aylar arasındaki müzakerelere katılm ak üzere Mareşal 
Çakm ak’m 18 Mayıs 1940’da Beyrut’a hareket edeceği, Beyrut top
lantısını müteakip H ayfa’ya geçeceği bildirilmiştir. Şifahî tebliğ ola 
rak 17 Mayısta İngiltere ve Fransa Büyükelçiliklerine ayrı 'ayrı verilen 
bu cevabımızda, Yunanistan ve Yugoslavya nezdinde gerekli gayret
lerin gösterilmesi luzumuna bizim de kani olduğumuz ve bu sebeple 
Yugoslavya Hükümetince 16 Mayısta aynı konuda yapılmış olan te
şebbüse cevaben Balkan Paktı Genelkurmay tem silcilerinin derhal 
A tina’da toplanmasını tek lif etmiş olduğumuz kaydediliyor.

Nitekim, A nkara’daki Yugoslav Büyükelçisi Choumenkovitch, 
16 Mayıs 1940’da Yugoslavya’nın İtalya veya Almanya tarafından 
tecavüze uğram ası halinde ‘‘Balkan memleketlerinin emniyetinin ne 
suretle temin edilmesi lâzım geldiği” hususumda Türk Hükümetinin
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görüşünü sormuş (*) ve kendisine cevaben Saraçoğlu tarafından, 
“mukabili aynen Yugoslavya tarafından verilmek şartiyle askerî bir 
anlaşm aya varm anın mümkün olduğu” ifade ile, Balkan Paktı Daimi 
Konseyi’nin son Belgrat toplantısında alınmış olan karar gereğince 
en kısa zamanda Genelkurmay temsilcileri arasında A tina’da isti
şarelere başlanm asına hazır olduğumuz bildirilmiştir (*),

Aynı mahiyette Atina ve Bükreş’de de tem aslar yapan Yugoslav- 
lara, Metaksas, Yunanistan’ın, mukabili Yugoslav Plükümeti tarafın
dan verilm ek şartile, Yugoslavya’ya askeri yardımda bulunmağa 
hazır olduğunu, Müttefiklerin, şayet karşı taraf taarruz etmezse, 
Balkanlara müdahale etmek niyetinde bulunm adıklarına emin oldu
ğunu ve Belgrat’ta kararlaştırılan toplantının bir an evvel yapılm a
sının zaruri olduğunu söylemiştir. Yugoslavlara aynı mealde cevap
lar veren Gafenco’da Belgrat’ta yapılmasına karar verilen Genelkur
m aylar toplantısının m ünhasıran Yugoslavya’nın geciktirme talep
lerinden dolayı o vakte kadar yapılmamış olduğunu hatırlatarak, bu 
toplantının yapılmasına Rom anya’nın da taraftar olduğunu bildir
miştir.

İtlya’nm Balkanlara sızmasını önlemek için Türkiye, Yugoslavya 
ve Bulgaristan tarafından girişilen teşebbüsleri Sovyetler Birliğinin 
desteklemekte olduğu da, bu sıralarda Belgrad’da bulunan Sovyetierin 
Sofya Elçisi Lavrentief tarafından Yugoslav Hükümetine duyurulu
yordu (*).

A nkara’daki Yugoslav Büyükelçisi 31 Mayıs 1940’ta Dışişlerine 
şu bilgiyi veriyordu: “İtalya Hükümeti Belgrad’a vaki resmi bir mü
racaatında İtalya’nın, Fransa ve İngiltere ile harbe girdiği takdirde, 
Balkanlarda sulhun devam ve m uhafazası arzusunda bulunduğunu 
ve İtalya’nın Yugoslavya aleyhinde hiçbir “aspiration”u ve tecavüz 
niyetleri mevcut olmadığını, keza İtalya’nın Yugoslavya’dan da ken
disine karşı tehditkâr bir tavır alm amasını beklediğini, aksi takdirde 
İtalya’nın Almanya, M acaristan ve Bulgaristan’la birlikte Balkanlar
da harekete geçeceğini bildirm iştir.” (*)

A nkara’da da ayni mahiyette bir m üracaat yapılıp yapılmadığım 
soran Büyükelçiye, böyle bir m üracaatın bize yapılmamış olduğu 
söylenmiştir. Ancak, derhal Sofya Büyükelçimize talim at gönderile
rek, Bulgar Hariciye Nazırından bu bilginin Bulgaristan’la ilgili kıs-

( ' }  Yugoslav jSüyükelçiIiğinm 1S.5.194G tarihli Muhtırası.
£*) 16.5.1940 tarihli Mülakat Proseverbali.
{*} A.g.e. Cilt 1, Sahile 322
{*) 31.5.1940 tarihlî Mülakat Proseverbali,
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mı hakkında ne düşündüğünü sorması bildirilmiştir, Bulgar Hariciye 
Nazırı Büyükelçimize, bu konuda herhangi bir bilgisi olmadığı gibi, 
Bulgaristan’ın büyük devletlerle hiç bir anlaşm ası da olmadığı söy
lemiştir. Büyükelçi Şevki Berker’in bu m ülakat ile ilgili intibaları 
şöyledir :

“Nazır meseleyi cali denilecek bir sükun ile karşılayarak İta ly a '
nın Bulgaristan hesabına böyle bir söz söylemiş olmasını ilk defa du
yan bir adamın hisedeceği hayret ve heyecan eserini göstermediği gibi 
bu sözün nasıl söylenebildiğini anlam ağa teşebbüs edeceğine dair hiç 
bir ifadede dahi bulunmadı.”

“Ötedenberi Alm anya’ya meyletmiş olan Bulgaristan’ın Fransa’
daki son m uvaffakiyetler üzerine Almanya sayesinde emellerine kavu
şacağı ümidi artm ış olacağı derkâr olduğundan, ileride Almanya ve 
İtalya ile birlikte komşularından bir takım arazi alm ak için, galibiyet 
ihrazına kadar Balkanlarda m uvakkat bir sukünun devamını iltizam 
etmesi ve bu itibarla Yugoslavya’nın mefluç bir halde kalm asını te
menni etmesi kendi hesabına ihtiyatlı ve m antikî bir hareket olur.”

1 Haziran 1940’da İngiliz ve Fransız Büyükelçileri S.aracoğiunu 
ziyaret ederek İtalya’nın her an harbe girmesi ihtimali ve Yugoslav 
tebliği hakkında konuşulduktan sonra Büyükelçiler, İtalya harbe gir
diği takdirde Türkiye’nin seferberlik ilân etmesini ve daha şimdiden 
bu fikri Balkan devletlerine de telkin ederek, bu devletlerin de aynı 
durumda seferberlik ilan etmelerini temine çalışm asını istem işler
dir (*).

Dışişleri Bakanlığından Atina, Belgrat ve Bükreş Büyükelçiliği
mize talim at gönderilerek aşağıdaki sözleri bulundukları ülkenin 
Hariciye Nazırına okumaları ve alacakları cevapları bildirmeleri is
tenmiştir.

“Gün geçtikçe İtalya’nın harbe girmesi ihtimali artm aktadır. 
Böyle bir hadisenin tahakkuku günü her türlü fena ihtim alleri kar
şılayabilmek için Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya’nın müştereken 
bir seferberlik ilân etmeleri için şimdiden m utabık kalmamızda bir 
faide görmezmisiniz?”

Moskova Büyükelçimize gönderilen bir telgrafta, İtalya’nın harbe 
girmesi halinde bizim kısmî seferberlik ilân etmemizin zaruri olaca
ğından ve bu tedbirin Sovyetlerle hiç bir alâkası olmayacağından 
Sovyet Hükümetinin haberdar edilmesi bildiriliyordu,

(*) 1 .6 .1940 tarihli M ülakat Proşeverbali,



Saraçoğlu, Atina ve Belgrat ııezdinde yaptığımız teşebbüsten ve 
Bulgar Hariciye Nazırı Popoffun Büyükelçimize söylediği vaki söz- 
leriden İngiliz ve Fransız Büyükelçilerini haberdar etmiş. İngiltere 
ve Fransa Türk teklifini desteklediklerini Yunan ve Yugoslav Hükü
metlerine bildirmişlerdir.

İngiliz Büyükelçisi 11 Haziran 1940’da Dışişlerine m üracaat ede
rek, Türk teklifinin Yunanistan ve Yugoslavya tarafından kabul 
edilmesi halinde Bulgaristan’ın endişelerinin de zail olacağını belirt
miş, ve Türkiye’nin, İtalya harbe girerse, üç ülkenin seferberlik yapa
caklarını ve Bulgaristan’ın hakiki m enfaatinin Balkan dayanışm a
sında olduğunu Bulgar Hükümetine bildirmesini istemiştir. (*) An
cak, o gün İtalya’nın İngiltere ve Fransa’ya karşı Alm anya’nın ya
nında harbe girdiği öğreniliyordu.

Diğer taraftan, Londra’da İngiliz Hariciye Nazırı Lord Halifax 
1 Haziran 1940’da Büyükelçimizi kabul etmiştir. Aras, bu konuda 
Türkiye’nin İhtiyatla hareket etmesi gerekeceğini ve Lord Halifax 
tasvip ettiği takdirde, Hükümetine, tarafsızlığını devam ettirip etti- 
remiyeceği hususunda Bulgaristan nezdinde teşebbüste bulunulma
sını ve cevap alındıktan sonra da Yugoslavya ve Yunanıstana tutum
larının ne olacağının sorulmasını telkin edeceğini söylemiştir. Lord 
Halifax cevaben bunun oldukça vakit alacağını ve bu arada Türkiye-’ 
nm tutumu hakkında bazı çevrelerde tereddütler hasıl olmasından 
çekindiğini bildirmiştir (*).

İtalya’nın harbe girmesinin ertesi günü İngiliz Büyükelçisi ya
nında Fransız Büyükelçisi olduğu halde, Dışişleri Genel Sekreteri 
Numan Menemencioğlu’nu ziyaret ederek Üçlü Muahedenin ikinci 
maddesinin uygulanmaya başlam asını ve bu cümleden olmak üzere 
Türkiye’nin d e rh a l:

1 — İtalya ile ilişkilerini kesmesini,

2 — Genel seferberlik ilân etmesini,

3 — Deniz ve hava üslerini istifadelerine açmasını,

4 — İtalya’ya harp ilân etmesini; talep etmişlerdir. İki Büyük
elçinin diğer talepleri arasında, Türkiyenin Montreux M ukavelena
mesinin 21 nci madesini uygulayarak Boğazlarda gereken tedbirleri 
alması, Türkiye’deki İtalyanları “interner” etmesi ve İtalyan bayrağı 
taşıyan, ya da İtalya’ya ait veya İtalya’dan gelen emtia yüklü ta
rafsız vapurların hareketlerine mani olması da sayılıyordu (*).

{*} İngiltere Büyükelçiliğinin 11.6.194G tarihli Muhtırası.
(* )  British Foreign Policy in the Second World War. Cilt î. Sahile 245 
{*) 11.6.1940 Tarihli Mülakat ProseverbaH,



Fransa’nın Alman taarruzu karşısında çökmek üzere olduğu 
sıralarda yapılan bu teklife uyarak harbe girmemizin makul hiç bir 
izahı olam ayacağını düşünen Hükümet, İngiltere ve Fransa'nın bu 
talebine menfi cevap verilmesini kararlaştırm ış ve 13 Haziran 194-0’- 
da Saraçoğlu anılan Büyükelçileri davet ederek kendilerine şu ce
vabı verm iştir (*).

“Hariciye Vekili, İtalya’nın harbe girmesi üzerine, Büyük Bri
tanya ve Fransa Büyükelçileri tarafından Hükümetleri nam ına ya
pılan teşebbüsü ve telkinleri Hükümete arza mûsaneat etmiştir.

İşbu teşebbüs ve telkinleri dikkatle tetkik ettikten sonra, Cum
huriyet Hükümeti, Üçlü Muahedenin ikinci maddesinin bilâkaydı 
şart tatbikinin bugünkü ahvalde Türkiye’yi Sosyalist Sovyetik Cum
huriyetler Birliği ile müsellâh bir ihtilâfa sevk edebileceği kanaatine 
varmıştır. Binaenaleyh, Hükümet bu Muahedenameniıı asli cüzünü 
teşkil eden iki num aralı protokolün hükümlerine istinad etmeğe karar 
verm iştir.’’

Saraçoğlu’nun İngiliz ve Fransız Büyükelçileri ile mülakatının 
elçiliklere tamimen bildirildiği telgrafta bu konuda şu bilgiler de ve
rilm ektedir :

“Bu konuşma bidayeten heyecanlı olmakla beraber yavaş yavaş 
itidal dahiline girmiş ve m üttefik Elçiler ittifak Muahedesine merbut¿i K Fi T *~r •
ikinci Protokolün bütün Muahedeye ş?m :I olduğunu ve' H k lyem n  
bu Protokola istinaden vermiş olduğu cevapta haklı olduğunu kabul 
etmişlerdir.

Elçiler .Türkiye’yi muharebeye sürüklemiyecek mahiyette yapı
lacak bazı şeyler olup olmadığım, k a t’ı m ünasebet ve alış verişi kes
mek gibi ikinci derecede ehemmiyetli iyilikleri yapıp yapmıyacağımı- 
zı sormuşlardır. Telkinlerini harbe sürükleyecek mahiyette gördüğü
mü bu m ahiyette olmayan iyilikler olursa memnuniyetle yapacağı
mızı söyledim ve nihayet ilâve ederek M üttefiklerin galebesini iste
diğimizi ve bunun için daima yardımda bulunacağımızı, yalnız bu 
yardımların bizi Rusya ile harbe sürükleyici m ahiyette olmaması lâ 
zım olduğunun söyledim. Teşekkür ettiler.

îtifak Muahedesinin m er’i olduğunu ve Türkiye’nin bu m uahe
deye merbut 2.No’lu Protokoldeki hakkım  kullanm akta olduğunu üç 
kişi müşahade ettik ve ayrıldık.

'*) 13,6.1940 Sarihli Muhtıra.
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Üç saat sonra İngiliz sefiri ziyaretime geldi ve aramızda şu 
muhavere cereyan e t t i :

Bu sabah biraz asabi konuştuk. 2.No.’lu Protokoldeki hakkınızı 
kullanm ak tamamen size aittir. Ancak biz bu hakkın kullanılam a
yacağına o kadar inanm ıştık ki, bu sabah ki cevap üzerimizde derin 
tesir yaptı. (*) Onun için daha bir iki sual soracağım. Bize verdiğiniz

cevap bugünkü şartların ve hallerin istilzam ettiği cevaptır. Bu şart
lar değişirse Türkiye de kararını değiştirebilir, Binaenaleyh cevabınız 
bugünkü ahvale uygun muvakkat bir cevaptır, değil mi? Ben ceva
ben : evet tamamen böyledir.

Cevabınıza rağm en üç dört sınıfı silâh altına alm akta olduğu
nuzu söylüyorsunuz. Bu işi çok aleni yapmazmısmız? Ben cevap ver
dim : Yaparız.

Ne de olsa cevabınız manevi ve siyasi noktadan ağır bir tesir 
yapacaktır. Bu tesiri mehmaemken izale için muvafık bulacağınız ve 
mutabık kalacağımız bir beyanname neşredemez miyiz? Ve bu husus- 
da Londra’dan gelecek telkinatı bekleyemez misiniz? Ben cevaben : 
maalmennuniye beklerim dedim. Sefir teşekkür ederek ayrıldı. İh
timal ki m üttefikler ile m utabık kalacağımız bir beyannameyi bir iki 
gün içinde ilân edebileceğiz.”

Bahis konusu aleni beyanat için tarafım ızdan uygun bir vesilede 
V- ' üzere İngiltere ve Fransa’ya şu taslak teklif olunuyordu-

“ 1  _  İtalya’nın İngiltere ve Fransa’ya karşı harbe girmesi üze
rine, Cumhuriyet Hükümeti, bu hususta M üttefik Hükümetlerle mu
tabık kalarak, gayri muharip vaziyetinde kalm ayı kararlaştırm ıştır.

2  — İlâve etmeliyim ki bu kararım ız Üçlü Muahedenamenin 
hükümlerine uygundur ve Türkiye, Fransa ve Büyük Britanya ara
sında mevcut taahhütlerin aynen baki olduğu hususu ittifakla müşa- 
hade olunmuştur.”

Londra’da Harp Kabinesinin 14 Haziranda yaptığı toplantıda 
izahat veren Lord Lalifax Türkiye’nin bu tutumuna, imansa, nm çök
meye yüztutmuş olmasına, ilâveten, İtalya ve Almanya nm ısra ıı ile 
Sovyetler Birliğinin Türkiye’yi tehdit etmesinin sebep olabileceğini 
söylüyor, (*) ancak Türkiye’den Roma’daki Büyükelçisini geri çek
mesinin talep edilebileceği fikrinde olduğunu da ilâve ediyordu.

(*) İngiliz kaynaklarına göre Müttefiklerin niyeti bu Protokolü gizli tutmaktı. Fakat 
Protokolün mevcudiyeti Türkiye tarafından açıklanmıştır.
Bak. A.g.e. Cilt 1 Srahife 26.
(*} İLg.e. Cilt 1. Sahife 246,
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Neticede İngiliz Büyükelçisi 16 Haziran 1940 tarihli bir mektup 
tevdi ederek, Türkiye’nin Roma Büyükelçisini geri çağırmasını, An
k ara ’daki İtalyan Büyükelçisini sınır dışı etmesini ve diplomatik iliş
kilerin kesilmesi halinde mutad olan sair tedbirlerin alınm asını talep 
etmiş ve bu şartlar yapılacak aleni beyanatta, “İtalya’nın İngiltere ve 
Fransa’ya karşı harbe girmesi üzerine, Cumhuriyet Hükümeti, Müt
tefikleri ile m utabık kalarak, şimdilik gayri muharip bir vaziyet al
mayı kararlaştırm ıştır.” cümlesinin tarafım ızdan kullanılm asına mu
vafakat edeceklerini, ancak bizim teklifimizin ikinci paragrafının 
kendilerince kabule şayan olmadığını bildirmiştir.

İngiliz Büyükelçisinin bu tebligatına tarafım ızdan aşağıdaki ce
vap hazırlanm ıştır:

“ Şeraiti hazıra dahilinde Cumhuriyet Hükümeti 2. No’lu
Protokolün kendisine bahşettiği hakkı istimal etmek mecburiyetinde 
idi. Türkiye Hükümeti 2. No’lu Protokolün üç taraflı Muahedeye ilâ
vesini daha bidayette mucib gösteren tehlikeyi nazarı itibare alm ak
sızın bir ihtilâfa sürüklenmekten içtinap arzusundadır.

Cumhuriyet Hükümeti şuurlu bir karar ittihaz edilmeden evvel 
bazı jest ve vaziyetlerin neticesi olarak bilvasıta yollarla bu ihtilâfa 
sürüklenmekten tevakki etmeyi ister.

İşte bu sebepten dolayıdır ki, azizim Büyükelçi, İtalya ile ara 
mızdaki siyasi veya ticari m ünasebatın inkitam ^ düi-r okCrmoktai na
zarınıza iştirak benim için mümkün değildir.

Fakat halen harp halimle bulunan bu Devlet tarafından açık 
bırakılan gayri muharip mevki ve tavrını almaya, gelince, bu vaziye
tin tâmamiyle M üttefikler lehinde olması için Türkiye hiçbir şeyi 
deriğ etmiyecektir, ve etmemektedir de. Hükümetin silâh altına almış 
olduğu kuvvetler Mütefiklere, muhasematm ilk devresinde İtalya’nın 
Alm anya’ya yaptığı muavenete müşabih bir yardım temin edecek 
mahiyettedir.

Bir k a t’ı m ünasebat tedabirinin faydası bana daha ziyade ha
yalî görünür, bilhassa aynı devrede İtalya’nın Almanya’nın m üttefiki 
olduğunu bildikleri halde İngiltere ile Fransa ne bu devletle ticaret
ten hali kalm ışlar, ne de onunla siyasî m ünasebetlerini katetmişlerdi.

Hayatî vaziyet ve m enfaatlerin tam bir anlayışı daima üç mem
leketimizi birbirine bağlıyan dostluk ve ittifakın temelini teşkil et
miştir. Aynı anlayışın ısbatıyladır ki yine birçok ahvalde hiç şüphe
siz m üracaat edeceğimiz mütekabil itimadınızın semerelerini istikbal
de iktitaf edebilmemiz mümkün olacaktır.” -,s

1 1



Ancak, Alm anya’nın Fransa’da şüratle gelişen askeri harekâtı 
karşısında bu mektup İngiliz Büyükelçisine tevdi olunmamıştır. 18 
Haziranda Saraçoğlu, İngiliz Büyükelçisine teklifine uygun bir beya
nat yapmağa hazırlandığımız bir sırada Petain’in m ütareke talep 
ettiği haberinin gelmiş olduğunu, bu durum karşısında bu beyanatı 
iptal etiğimizi, zira artık  “Müttefikleriyle m utabık kalarak” cümle
sini kullanmamıza im kân kalmadığını, ancak “şimdilik gayri m uha
rip bir vaziyet alm ak” kelim elerini yine de kullanabileceğimizi söy
lemiş ve İtalya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi ve buna bağlı diğer 
tedbirlerin alınm ası yoludaki tekliflerini de, bu tedbirlerin savaşa 
sebep olabileceği gerekçesi ile, kabul edemiyeceğini belirterek, yine 
de İtalya ile olan ticareti engellemek için elimizden geleni yapacağı
mızı da ilâve etm iştir (*).

İngiliz Büyükelçiliğine 21 Haziran 1940’da Londra’dan gelen 
talim atta yapılacak beyanata “M üttefikleriyle m utabık kalarak” ke
limeleri yerine, “Büyük Britanya ile m utabık kalarak” kelimelerinin 
geçirilmesi yolunda Türk Hükümetine telkinde bulunması bildiril
miş, (*) ancak, Türk Hükümeti, yapılacak beyanatta İngiltere’ye her
hangi bir atıf yapılmamasının ve Türkiyenin savaş dışı durumunun 
geçici olduğuna dair bir telmihde de bulunulmamasmm daha uygun 
olacağı kararm a vararak, neticede T.B.M.M.nin 26 Haziran tariKYı 
oturumunda Başvekil Refik Saydam tarafından aşağıdaki beyanat
oku ^^j^b^r .

“İtalya’nın harbe girmesi üzerine hadis olan vaziyeti Cumhuri
yet Hükümeti etrafiyle tetkik etmiş ve Üçlü Muahedenin cüz’ü mü
temmimi olan 2 num aralı protokol hükmünü tatbike karar vererek 
ıcabeden tebligatı yapmıştır. Buna nazaran Türkiye halihazırdaki 
gayri muhariplik vaziyetini m uhafaza etmektedir.

Memleketimizin emniyeti ve m üdafaası için bir taraftan  askerî 
hazırlıklarım ıza devam etmekle beraber, diğer taraftan  her zam an
kinden fazla uyanık durmak mecburiyetindeyiz.

Her türlü tahrikten içtinap eden dikkatli vaziyetimizin memle
ketimiz için olduğu kadar etrafım ız için de sulhun m uhafazasına 
hadim olacağını ümid etmekteyiz.”

Bu beyanatı İngiltere, Türkiye’nin tam bir tarafsızlığa kaydığı 
şeklinde tefsir ediyorsa da, daha tatm in edici bir beyanat yapılması 
ıçiıı ısrar etmemiştir. (*) Zira, Fransanm  Almanya tarafından safdışı

(*) A.g.e. Cilt I. Sahife 246.
(*) A.g.e. Cilt 1. Sahile 247. 
ü )  A.g.e. Cilt 1 Sahile 247
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bırakılmasından sonra îngilizİer o sıralarda, Türkiyenin tarafsızlığı
nın, kendi açılarından büyük stratejik önemini ve Türkiye istekleri 
üzerine o tarihlerde savaşa girmiş olsaydı, bu hareketini Almanya ve 
İtalya’nın üzerine saldırısını, ayrıca Sovyetlerin de bazı toprakları, 
“önleyici m ahiyette” ilhakını davet edebileceğini, İngiltere’nin Tür
kiye’ye çok az bir yardımda bulunabileceğini, buna karşılık Türkiye’
nin çöküşünün ise manevi olduğu kadar stratejik pek çok tesirleri 
olacağını düşünmüşlerdir (*).

İngiltere’nin Balkanlar’da tarafsız bir blok kurm a imkânının 
artık ortadan kalktığı 1940 yılı Haziran ve Kasım ayları arasında, 
Türkiyenin tarafsızlığının önemi daha da çok anlaşılıyordu. Harbin 
hemen başlarında böyle bir blokun kurulması im kânları Îngilizİer ile 
Fransızların ortak desteğine olduğu kadar İtalya’nın da bunu engel
lememesine sıkısıkıya bağlı idi. Şimdi ise Fransa savaştan çekilmiş, 
buna karşılık İtalya M ütefikler aleyhine savaşa girmişti. Bu durumda 
Balkan ülkeleri, herhangi bir saldırıya karşı koyma im kânları olma
dığı için, tahrik edici hareketlere girişm ekten kaçınm akta idiler (*).

Türkiye’nin tarafsız kalm a kararında temel etkenlerin Sovyet- 
ler Birliğinden ciddi olarak çekinmesi olduğunu düşünen İngiliz Hü
kümeti, bu çekingenliği yaratan sebeplerin ortadan kaldırılması ha
linde, Türk Hükümetinin tutumunu değiştireceği kanısına varmıştı. 
Haziran ayının sonlarında Sovyetler Birliğinin Besarabya’ yı Ito m a n 
ya’dan istemesi ve Romen Hükümetinin Sovyetlerin bu isteklerini 
kabul etmesine karşı, İngiliz garantisinden tek taraflı olarak vazgeç
mesi ortaya yeni bir durum çıkarıyordu. İngiltere, Sovyetlerin bu 
hareketini, Almanya ve İtalya’ya danışılmadan tam amen savunma 
am acile yapılmış bir hareket olduğu ve aslında Sovyetlerin kendile
rinin de Mihver kuvvetlerinin Balkanlara inmesinden endişe duy
m akta oldukları yolunda yorumluyordu (*).

Diğer taraftan, Sovyetlerin fırsattan faydalanarak askeri du
rum larını sağlam laştırm alarının ve güneye sarkm alarının, m üttefik
lerden herhangi bir yardım ümidi kalmadığı için, Türkiye’yi Mihver 
ülkelerine doğru itebileceğinden de endişe ediyorlardı (*).
(*) A.g.e. Cilt 1. Sahile 503.

İşte bu sıralardadır ki, Moskova’daki İngiliz Büyükelçisi Sir 
Stafford Cripps, Stalin ’in 1 Temmuz 1940’da kendisine, Sovyetlerin

(*) A.g.e. Cilt 1. Sahile 502.
{*) A.g.e. Cilt 1. Sahile 503.
(*) Harpten sonra yayınlanan Alman vesikaları bu inancın iemamen yanlış olduğunu 
ortaya koymuştur. Bak. Beddie and Sontag, Nazi Soviet Relations. 1939 - 1941.
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Balkanlarda daha fazla ilerlemeğe niyetleri olmadığını, ancak Türki
ye den çekindiklerini (*) ve Türk - Sovyet ilişkilerinin iyileştirilmesi 
konusunda İngiltere’nin yardımını memnunlukla karşılayacaklarını 
söylediğini Londra’ya bildirmiştir. İngiltere bu imkânın bir kere de
nenmesinin faydalı olacağı kanısına varmıştır. Bir Türk - Sovyet iş
birliği sağlanırsa, Alm anların Balkanlara ve Karadenize inmelerini 
olduğu kadar, Türkiyenin de Sovyet baskısı nedeni ile Alm anya’ya 
yanaşmasının önlenebileceği düşünülmüştür. Bu konuda Sovyetlerle 
görüşmeye girişmesinin ayrı bir faydası da Stalinin söz ve niyetleri
nin samimiliğinin ortaya çıkması olacaktı.

Bu düşüncelerle İngiliz Hükümeti 22 Haziran 1940’da A nkara’
daki Büyükelçisine bir Türk - Rus işbirliği im kânları hakkında Türk 
Hükümeti nezdinde sondaj yapmasını bildirmiştir. Sir Knatchbull- 
Hugessen 24 Haziran tarihli cevabında, Almanya ve İtalya’yı, Bal
kanlar ve Karadeniz dışında tutm ak bakımından Sovyetler Birliği ile 
ortak çıkarlarının bulunduğunu Türkiye’nin kabul ettiğini, ancak, 
Rus - Alman ilişkilerinin gerçek m ahiyetini bilemediklerinden ve esas 
itibariyle Sovyetler Birliğini itimada şayan görmediklerinden, kendi
lerinden Sovyet Hükümetine bir teklifte bulunam ayacaklarıni fakat 
Sovyetler tarfm dan gelecek bir teklifi inceleysbll&ceklerini ifade et
m iştir (*).

—  EuRuiTuzerınüLuhüra’dan gelen 11 Temmuz 1940 tarihli talim at
ta, Sir K. Hugessen’e İngiliz Hükümetinin, niyetlerinin ne olduğunu 
Sovyetlerden öğrenmesine Türkiye’nin rıza gösterip göstermeyece
ğini sorması ve İngiltere’nin Monterux Konvansiyonu ile Türkiye’nin 
sahip olduğu özel haklardan vazgeçmesi konusunda Sovyetlere her
hangi bir telkinde bulunam ayacakları gibi, Sovyetlere de özel bazı 
haklar verilmesi görüşünde olmadıklarını Türk Hükümetine bildir
mesi istenmiştir. Bu talim atın bir sureti de Moskova Büyükelçilerine 
gönderiliyordu (*).

Ancak 11 Temmuz 1940’da İngiliz Büyükelçisi, Numan Menemen- 
cioğlu ile yaptığı görüşmede (*) bu konuda fazla bilgi vermemiştir. 
Menemencioğiu’nun “Stalin - Cripps m ülâkatmdan .....  anlattığı kü
çük parçaya ilâve ed.eceği bir şey olup olmadığını” sorması üzerine

i*) İngilizleş, Sovyetlerân Türkiye'den çekindiği yolunda S talinin beyanlarma inan
mamışlardır. Ancak, buna benzer sözlerin Mololol tarafından da s:k sık tekrarlanma
sından, Türkiye'den değil, Türkiye'nin Almanya ile anlaşmasından çekinmekle oldukları 
anlamı çıkarılabilir.
(*) A.g.e. Cilt 1. Sahile 5D4.
(*) A.g.e. Cilt 1, Sahile 505.
(*) 11.7.1940 tarihli Mülakat Proseverbali.
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Sir. K. Hugessen cevaben, “Ben o m alûm atı Strictem ent secret işa
retini taşıyan bir telgraftan mezun olmadığım halde çıkararak ver
miştim. Ve verdiğim zaman bu tecavüzün mesuliyetini üstüme alarak 
sizi o kadar olsun tenvir etmek lüzumu katisini duymuştum. Henüz 
Hükümetim, nezdinizde icap eden “dém arche” için bana mezuniyel 
vermedi. Alır almaz bittabi geleceğim ” demiştir. Büyükelçinin “Infor
m ation” kelimesi yerine “dém arche” kelimesini kulanm ası Menemen- 
cioğlunun dikkatini çekmiştir. Bu görüşme bitip ayrılırken İngiliz 
Büyükelçisi şu sözleri ilâve ediyor : “Her halde Stalin sizin hakkınızda 
fevkalade dostane sözler söylemiş. Balkanlardaki işinin bittiğini, Tür
kiye’den isteyeceği bir avuç yer olmadığını ve m ünasebatı en sıkı 
şekline koymak arzusunda bulunduğunu söylemiş. Bittabi, Stalin - 
Cripps m ülakatı esnasında Boğazlardan da konuşulmuş. Ancak bizim 
kanaatim iz, Boğazlar işi uzun sürecek bir mevzu olduğundan, bu
günkü vaziyet ve hakikatler üzerine m ünasebetleri tanzim etmek lâ
zım olduğu merkezindedir. Her halde talim at alınca sizinle daha et
raflı görüşürüm.”

Londra’nın yukarıda anılan 11 Temmuz 1940 tarihli talim atını 
İngiliz Büyükelçisi sonunda 13 Temmuz’da yazılı olarak Dışişlerine 
bildirmiş ayrıca Stalin ’in 1 Temmuz 1940’da Sir S. Sripps’e söyledik
lerini kapsayan bir notu da tevdi etmiştir. -Buna göre S talinin Tür
kiye ile ilgili olarak Sir S. Cripps’e söyledikleri şuhlardır (H.

“Türkiye ile ilişkiler düzeltilebilir. Sovyetler Birliği İngiltere Hü
kümetinin bu am açla yapacağı yardımını hazla karşılayacaktır. Sov- 
yetlerin, ne Karadeniz’de, ne de Karadeniz Boğazında Türkiye aley
hine düşmanca herhangi bir harekette bulunmak konusunda hiç bir 
düşünceleri yoktur, ancak Boğazların kontrolü sorununa bir düzen 
verilmeli ve bütün Karadeniz Devletleri buna katılmalıdır. Bu sorun 
çözümlenmedikçe Türkiye ile ilişkiler tam manasile memnunluk ve
rici olamaz. Sir. S. Cripps’in meselenin Türkiye ile yeniden tartışıl
masının hayırlı olacağını telkin etmesi üzerine, Stalin İngiliz Hükü
meti bu am açla harekete geçerse memnun olacağını bildirm iştir.”

Üç gün sonra İngiliz Büyükelçisi Dışişlerine Stalin-Cripps gö
rüşmesi hakkında ek bilgiler veren bir not daha bırakıyordu. Buna 
göre, Stalin, Almanya ve İtalya’nın bir saldırısı karşısında Balkan 
devletlerinin direnmekte ortak çıkarları olduğunu kabul ile, bu tak
dirde herşeyin Türkiye’ye bağlı olduğunu ve aynı şekilde Balkan iş
lerinde istikrarın Türkiye’ye düşeceği fikrini ifade ediyordu. Alman

{* ) İngiltere Büyükelçiliğinin 13.7 .1940 tarihli M uhtırası.
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ya'nın Türkiye’ye saldıracağını sanmadığını söyleyen Stalin, Türkiye 
ile ilişkilerini “fena değil” diye ifade ederek, Türkiye’nin hangi isti
kamete fırlayacağını tahmin etmenin güç olduğunu da ekliyordu (*).

Bu bilgilerin verilmesinden sonra İngiliz Büyükelçiliğince Türk 
i lükümetinin görüşünün sorulduğu kısım aynen şöyledir:

“Binaenaleyh yukarıdaki m aruzatı Türk Hükümetinin ittilam a 
vazetmek ve kendisinden İngiliz Hükümetinin, Sovyet Hükümetinden 
bu m eseleler hakkında noktai nazarının daha, m ufassalan tavzihini 
istemesine m uvafakat edip etmediğini sormak hususunda talim at 
almış bulunuyorum. İngiliz Hükümetinin katiyyen, Türk Hükümetin
den Montreux Mukavelenamesile' elde ettiği haklardan feragat et
mesini veya Sovyet Hükümetine hususi haklar bahşeylemesini te l
kin niyetinde olmadığını, Türk Hükümetine işbu tebliği yaparken, ga
yet açıkça izah etmek hususunda da emir aldım. Aynı zamanda İn
giliz Hükümeti Montreux Mukavelenamesi mucibince kendisine te
min edilmiş olan hakların herhangi bir hususunda feragat etmeği 
de kabul edemez.”

Diğer taraftan İngiliz Büyükelçisi Londra’ya gönderdiği bir telg
rafta  Türkiye ile Rusya arasında savaşın gerektirdiği durumlara in
hisar etmek şartıyH “ad hoc” bir anlaşm a sağlanam azsa İngiltere'
nin ksrş-isında yine Boğazlar meselesinden başka birşey çıkm ayacağı 
kanısında olduğunu bildiriyordu. Sir. S. Cripps de Sovyetlerin Türki
ye’ye verecekleri garantiye karşılık Montreux Mukavelenamesinde 
bazı değişikliklerin yapılmasını kabul etmedikleri müddetçe bu me
selenin ortaya atılm asına karşı olduğunu Londra’ya bildirmiş ve Sov
yetlerin karşısına belirli teklifler ile çıkılmasını, aksi takdirde Sovyet-

(*) Bu sözleri gayet ilgi çekici olmakla beraber Sialin'in gerçek gayesini ifade ettiğini 
söylemek güçtür. Saraçoğlu'nun 1933 Ekiminde yaptığı görüşmelerin neticesiz kalmasında 
Alman rezervinin büyük roloynadığı malûmdur ve Moloiof bu olmadan anlaşmayı 
yapaıtüyacaklarım bildirmiştir. Halbuki Sovyet - Alman ilişkileri Almanların vaktiyle 
ileri sürdükleri taleplerden şimdi vazgeçebileceklerini gösterir bir istikamette gelişme
miştir. Buna karşılık Sovyeîler. Boğazlar mukavelesinde kendilerine özel çıkarlar sağ
lanmasını Aimanlara kabul ettirmişlerdir. Almanya'nın Türkiye'ye saldırmayacağından  
da emindirler. Bu durumda, ilk safha olarak, sırf Boğazlar üzerinde bir anlaşm aya 
Almanların fazla ısrar etmiyeşeklerini tahmin etmiş olabilirler. Fakat Sözlerinin sonunda 
da kapalı olarak belirttiği gibi Sialin'in asıl gayesinin, Türkiye'nin ne Almanlarla ne 
de İngilizlerle işbirliğinde iazla ileri gitmemesini temin olduğu söylenebilir. Zira, her iki 
halde de muharip devletlerin Sovyetlere çok nazik bir kanatlarından Yanaşm aları teh
likesini yaratacaktır. Sovyetler için Boğazlar üzerinde üsler de dahil olmak üzere, özel 
haklar tanınmasının yerini alabilecek en iyi hal çaresi, Türkiye'nin tam tarafsızlığını 
korumasıdır ve 1940 yılında Sovyetlerde yapılan temaslar hep bu nokta üzerinde dön
mektedir. Bu hususa ayrıca değinilecektir.
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İerin istekleri karşısında varılabilecek çıkmazın sadece Almanya’nın 
işine yarayacağını söylemiştir.

İngiliz Hâriciyesi tarafından 16 Temmuz 1940’da Sir. S. Cripps’e 
gönderilen cevapta, İngiliz Hükümetinin Stalin ’in sözlerine dayana
rak Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında tavassutta bulunmaya ka
rar verdiği, bunun Stalin ’in niyetlerini açığa çıkarm ak bakımından 
da fayda sağlıyacağı, Türkiye’nin zararına olabilecek herhangi bir 
tertibe yanaşm ak niyetinde olmadıkları ve Stalin ’in taleplerinin ka
bul edilebilir bulunmaması halinde bunun açıkça kendisine söyle
nebileceği ifade olunmuş ve her halde bu meselenin ortaya atılıp 
atılm am asının Türk Hükümetinin arzusuna bağlı olduğu ilâve edil
m iştir (*).

Bu arada A nkara’daki İngiliz Büyükelçisi Dışişlerine, Sovyetle- 
re verilmek üzere Hükümeti tarafından hazırlanan aşağıdaki cevap 
taslağını tevdi etmiştir.

a-L-S^r Ştafford Cripps ile 1 Temmuz 1940’da vaki görüşmesinde 
Mösyö Stalin tarafından Türk-Sovyet münasebetlerine yapılan tel
mihler M ajeste İngiltere'M üküipeti tarafından itina ile tetkik edilmiş 
ve bu Hükümet de Türk Hüküme İTBİn reyine m üracaat eylemiştir. 
İngiliz Hükümeti Sovyet Rusya ile Türkiye^SfSS^hdaki m ünasebetler
de tedrici bir salâhın husulüne imkân nisbetinde hımükri.-’Stjnek hu
susunda bittabi çok büyük bir arzu beslemekte ve bu gayeye erişnTeİb 
için Sovyet Hükümeti nezdinde arzı tavassuta tamamile amade bu
lunmaktadır. Aynı zamanda İngiliz Hükümeti, Mösyö Stalin ’in telmih 
ettiği “Boğazlar Kontrolü”nün hem gayet güç hem de gayet mudil 
bir mesele olduğunu vuzuhla tebarüz ettirm ek ister. Bununla beraber 
Kraliyet Hükümeti bu hususta Sovyet Hükümetinin ileri sürmeği 
münasip telakki edeceği her teklifi tetkike amadedir.

b) Montreux mukavelenamesinin, Boğazlar rejim inin devamlı 
temeli olarak m uhafazası icap etmekle beraber Sovyet Hükümeti, 
yapılacak her teklifin Kraliyet Hükümetince, zamanın şartları ışığın
da her türlü kast ve tasmimden ari olarak m ütalâa edileceğine emni
yet hasıl ederek, bu rejim in Son Teşrin 1941’de yeniden tetkikini is
temekte serbesttir.

c) Kraliyet Hükümeti kendi kanaatince, bu meselenin en vait- 
kâr surette ele alınm ası tarzının bir Alman, İtalyan veya Alman- 
îtalyan daimi tecavüz tehdidi karşısında Boğazlar emniyetini teminde 
müşterek m enfaatleri olduğunun Sovyet ve Türk Hükümetlerince,

t
(*) Â .g.e. Cilt 1. Sahile 505.
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belki İngiliz Hükümetinin de teşriki suretiİe müşahadesi imkânında 
mevcut bulunduğu mütalâasmdadır.

Kraliyet Hükümeti, Türkiye’nin yukarıdaki (b) fıkrasını nazarı 
ıtibare alm akla beraber, Sovyet Hükümetile bu tarzda münasip bir 
anlaşm ayı derpiş etmeğe mütemayil bulunduğunu tahm in için sebep
lere malik bulunmaktadır.

d) Sovyet Hükümeti bu hareket noktasını netice vait eden mü
zakerelere imkân verecek m ahiyette telâkki eder mi?

e) Sovyet Hükümetinin Montreux mukavelenamesi çerçevesi 
dahilinde, bu mevzua mahsus muvafık bir anlaşm a akdine m atuf 
başka telkinleri var mıdır?

Türk hükümetine verilen bu m etinlerin incelenmesinden sonra 
İngiliz Hükümetine verilmek üzere tarafım ızdan hazırlanan cevap 
taslağı şöyledir :

“1 — Türkiye’nin, Türkiye - Sovyet münasebetleriyhTdmkişafma 
ve keza Birleşik Krallığın S.S.C.B. ile beslediği m ünasebetlere büyük 
bir kıymet vermekte olduğu İngiltere Hükümetince esasen malûm 
dur.

2 i ürk ive Hükümeti Boğazlar meselesinin, Türkiye’nin hü
kümranlığı, siyasî istiklâli ve emniyeti çerçevesi dahilinde kalm ak 
şartile m uvassalaları Boğazlardan yapılan Karadeniz sahildarı Dev
letlerin hususi vaziyetini hesaba katan bir telâkki ile tetkik mevzuu 
olabileceğini sanmaktadır.

3 —- Bu m ülâhazalara verilen şekillerden birini teşkil eden 
Montreux Mukavelenamesi, bizzat kendi bünyesinde tadil prensibini 
muhtevi olmak itibariyle, hiç şüphesiz lâyetegayyer değildir.

4 — Binaenaleyh, Türkiye tam hükümranlık, tam siyasi istiklâl 
ve emniyet endişelerini kâmilen hesaba katm ayan bir uzlaşmayı ka
bule kattiyen mütemayil bulunmadığına göre, Cumhuriyet Hükümeti 
Sir Stafford’un mevzua Türkiye Hükümetini karıştırm am ak ve me
selenin esası hakkında m ünakaşalara girişmemek suretiyle Sovyet 
Hükümetinin görüş tarzını intiknah maksadile icabeden sondajlarda 
bulunmasında mahzur görmemektedir.”

Ancak İcra Vekilleri Heyetinin 17 Temmuz tarihli toplantısında, 
ele alm an bu cevap tasarısının üçüncü madesinin fazla vadedici bir 
hava taşım ası sebebiyle metinden olduğu gibi çıkarılm ası kararlaş
tırılmıştır.
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İngiliz Büyükelçisini 19 Temmuz 1940’da davet eden Saraçoğlu 
yazılı cevabımızı kendisine bildirmeden önce, “Hükümetinin Boğazlar 
meselesi üzerinde çok hassas olduğunu, bu meseleye tem ası sevme
diğini ve fakat büyük Müttefikimizin siyasi faaliyetini teshil etmek 
ve bir Türk - İngiliz - Sovyet m üzakeratm ı imkân dahilinde mümkün 
kılm ak için vaki olan İngiliz m üracaatına sıkı kayıtlar ve şartlar 
dahilinde Cumhuriyet Hükümetinin nihayet müsbet cevap verme
ğe karar verdiğini” söylemiştir. Sir.K.Hugessen verdiğimiz metni 
okurken 3 ncü maddedeki cümle üzerinde durarak, bu noktada 
bir az fazla ileri gidilmiş olmak tehlikesini gördüğünü söylemesi 
üzerine Saraçoğlu Menemencioğlu.nu yanm a davet ederek metni 
beraberce İngiliz Büyükelçisinin yaptığı uyarının ışığında yeniden 
incelemişlerdir.

Bu cümlenin m âna bakımından yanlış anlam aya sebep olma
sı ihtim ali yüzünden metinden tam amen çıkarılm ası kararlaştırıl
mış neticede, İngiliz Büyükelçisine verilen metin yukarıdaki 1 ve 
4 . ncü maddelerden ibaret kalmıştır. İngiliz Büyükelçisi Londra’ya 
Türk Hükümetinin, bir taahhüt altına sokulmaması şartile, İngiliz 
Hükümetinin Moskoya nezdinde sondajlar yapmasına karşı olma
dığını bildirmiş ve pek mırhlemelen, kendi ikazı ile metinden çı
karılmış olan üçüncü madedeki çürütenin vermiş olabileceği intibâ 
ile, Türk Hükümetinn, Alman ve İtalyan^âLdırısına karşı Boğaz
ların korunması için ad hoc bir kompromi’ye yanaşAHileueğini_ be
lirtm iştir (*).

Bu arada Sir S. Cripps bir taraftan  Boğazlar konusunda bir 
taviz verilmeden, Türk - Rus yakınlaşm asına yardımcı olunam aya
cağı görüşünde ısrar ettiğini Londra’ya bildirirken, diğer taraftan 
da Moskova Büyükelçimiz Haydar A ktay’ı sık sık ziyaret ederek 
beraberce hareket etm elerini telkin ediyordu. Haydar Aktay Anka
ra ’ya gönderdiği bir telgrafta, Sir. S. Cripps’in Moskova’daki faali
yetlerinin ihtiyatla karşılanm ası gerektiği fikrinde olduğunu izah ile, 
“îngilizlerin Ruslarla anlaşm ak için Boğazlar meselesini köprü olarak 
kullanm aları ehemmiyetle nazarı m ülâhazaya alınacak bir noktadır” 
diyor ve hattı hareketinin nasıl olması gerektiği konusunda talim at 
istiyordu.

Moskova Büyükelçimize cevaben gönderilen talim atta “îngiliz
lerin bizce malûm olan, fakat bizim haricimizde cereyan ederek sırf 
bir sondaj mahiyetinde olduğunu bize beyan ettikleri faaliyetlerine 
Zatı Devletlerinin dahi tem aşager kalm ası matlubdür,” deniyordu.

{* ) A.cj.e. Cilt h  Şahife 5ÇŞ,
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A nkaiada Sir. K. Hugessen’in Haydar Aktaya bu konuda talim at 
verilmeyişi ile ilgili bir sorusuna da, ‘Bu sondajın bizim haricimizde 
cereyan etmesinin matlub bulunduğu, Büyükelçimize müphem veya 
m ufassal malumat vermenin mahzurlu olacağı ve şimdilik kendisini 
işe karıştırm am anın m üreccah” olduğu yolunda cevap verilmiştir. 
O  Sir K. Hugessen. 30 Temmuz’da Menemencioğlu’nu ziyaret ede
rek A ktay’m Sir. S. Cripps ile işbirliği yapması konusunu tekrar aç
mış, bu m ülâkat esnasında Menemencioğlu, İngiliz Büyükelçisinin 
Londra’ya bizim kendisine verdiğimiz cevap dışında bazı telkinlerde 
de bulunmuş olduğunu sezerek, bu konu üzerinde durmuştur.

Bu m ülakatın proseverbali aşağıda aynen verilmiştir.

‘İngiltere B. Elçisi dün (30 Temmuz 1940) ziyaretime geldi. Mos
kova görüşmeleri hakkında bana dedi ki

— Cripps, Büyük Elçinizin bu hususta çok kapalı durduğunu, 
halbuki kendisile teşriki mesai etmeği lüzumlu ve faideli gördüğünü 
Londraya yazımış. Ben bu huşta noktai nazarınızı esasen Londra’ya 
bildirmiştim. Acaba bir az daha yakınlık temini mümkün olmaz mı?

— Büyük Elçiye geçen defa kendisine şahsen söylemiş olduğum 
noktai nazarı, yani Haydar A ktay’m bu sondaj faaliyeti haricinde 
kalm ası Hükümetin de tam amen tasvip ettiğini ve Moskova’ya 
keyfiyeti bildirdiğimi, mahaza bütün Elçilerimize olduğu gibi Haydar 
A ktay’a da vermiş olduğunuz umumi talim at İngiltere mümessillerde 
daima tem asta bulunm aları ve açık kalble görüşmeleri merkezinde 
olduğundan esas meseleye tealluk etmemek şartile Büyük Elçimizin 
Sır Stafford Cripps’i tecrübesinden istifade ettireceği ve precedure 
hakkında müdavelei efkârdan da geri kalm ıyacağı tabii bulunduğunu 
söyledim. Ve şu sözleri ilâve ettim :

— Haydar Aktay gerek burada gerek bizzat Hariciye Vekilin
den Moskovada Boğazlar meselesi üzerindeki büyük hassasiyetimizi 
dinlemiş ve bu meselenin ileri geri pazarlıklara mevzu teşkil edemi- 
yeceği talim atını almıştır. Bugün bu talim atı değiştirmeğe hiç bir 
sebep mevcut değildir. Şu halde İngiliz refikinin Boğazlar hakkında
sözlerini dinlemekle iktifa etmesini ve talim atına uygun düşmiyecek 

m ütâalalardan tevakki etmesini tabiî görmelidir.

Büyük Elçi sözlerimi tasdik etti.

(* )  24 .7 .1940  tarihli M ülakat Proşeverbaji,
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Umumi olarak tarzı ifadesinde bazı ihtiraz ve tereddütlerin em a
releri seziliyordu. Beraberce çıkarm ış olduğumuz cümleye bir kaç 
defa işaret etti. Bunu Londra’ya bildirmemiş olduğunu söyledi. Lond
ra ’nın Cripps’e bazı talim at verdiğini anlatm ak istedi. Fakat ne ol
duğunu söylemedi. Velhasıl açılm ak isteyip de açılam ıyan bir halini 
gördüm. İsrar edemedim. Ayrıldık.

Biz az sonra muhaveremizi olduğu gibi Başvekile arzettim. İn
giltere B. Elçisini tekrar davet ederek meseleyi kurcalam ak ve ifada- 
tm a daha ziyade vuzuh verdirmeğe çalışm ak muvafık olacağını emir 
buyurdular.

Bu sabah (31 Temmuz 1940) S ir Hugessen’i Knatcsbull-Huges- 
sen’i davet ettim. Ve kendisine dedim ki :

Dünkü görüşmelerimizde bazı tereddütler sezer gibi oldum. An
k ara ’da şimdi yalnızım. Çok mühim bir iş olan bu meseleyi daha sa
rahatle görmeğe muhtacım. Tensip ederseniz mütekabil ifadelerimizin 
bir tekrarını yapalım, ta ki ben Cripps’in Moskova’da ne yapmakta 
olduğumu Vemıe yapmak istediğini anlıyabileyim .”

Büyük Elçi gülümsedi. Kendisinin düşüncelerinde ve kanaatle
rinde ve bunlara müstenit olan ifadatm da hiç bir ihtiraz olmadığını, 
fakat bir ihtiraz mevcudiyeti hakkmdaîn''görü§ümün de bir hakıkata 
tevafuk etmekte bulunduğunu söyliyerek Londra, Möskoy.a-ye Ankara 
arasında cereyan eden m uhaberatın filvaki bazı noktai nazarTehuLüiU 
leri göstermekte bulunduğunu ilâve ve bu ayrılıkları şöyle izah etti :

“Sizinle mutabık kalarak bildiğiniz cümleyi çıkarmıştık. Fakat 
ben Londra’ya bunu bildirmemekle beraber bana tevdi ettiğiniz Com
munication O rale’nin sonuna işaret ettim ve bunlar mahfuz kalm ak 
şartile Türkiye’nin bir teklifi tetkike riza göstermesi mümkün oldu
ğunu yazdığınız cümlenin mefhumu muhalifindeki m ana ile tebarüz 
ettirmeğe lüzum gördüm. Londra Cripps’e verdiği talim atta Mont
reux mukavelesinin tadiline ne Türkiye’nin ne de İngiltere’nin kat
iyen m uvafakat etm iyeceklerini bildirmiş ve Sovyet Hükümetinin 
Boğazlar üzerinde bir düşüncesi olup olmadığını bu çerçeve dahilin
de istizana kendisini memur etmiş, Cripps bu talim ata itiraz ediyor. 
Ve bazı suggestion’lar yapıyor. Ben itirazını muhik suggestion’ları bir 
az ileri buldum. Filvaki Londra’nın verdiği bu sert çerçeve içinde 
bir sondage yapmağa imkân yoktur. Cripps ise Haydar Aktay ile yü
rümek istiyor ki sizin noktai nazarınıza m uhalif olduğu kadar bence 
de namevsimdir. Cripps’in telkinatm dan ben bir kaç noktayı bazı ta
dilâtla m uvafık gördüm. Hükümetime, bu noktaların Cripps’e bildi
rilmesi tensip edildiği takdirde evel emirde Türkiye Hükümetinin bu

21



hususta m uvafakatini istihsal etmek ve hiç değilse kendisini peşinen 
haberdar etmek lâzımgeldiğini de hatırlattım . Cevap alınca gelip gö
rüşeceğim. Şimdiden söyliyebilirim ki benim m uvafık gördüğüm sug- 
gestionlar şu n lard ır:

1. Türkiye bu soııdage safhasında tam amen hariçte kalacak ve 
görüşmeler İngiltere’nin mesuliyeti altında cereyan edecektir.

2. Montreux Mukavelesinin 29 uncu maddesi Türkiye Hüküme
tinin işaret etmiş olduğu tam siyasi istiklâl, hukuku hükümranı ve 
emniyet kadrosu dahilinde kalınm ak şartile bir şekli hal olarak irae 
olunabilecektir.

3. Şimdiden Türkiye ile Sovyet Rusya arasında ikili ad hoc bir 
anlaşm a zemini aranabilecektir.”

— Büyük Elçiye bunlar üzerinde şimdilik m ütalâa serd etmiye- 
ceğimi ve görüşmeğe geldiği vakit daha esaslı müdavelei efkârda 
bulunabileceğimizi söyledikten sonra sordum ki:

‘‘Üçüncü madde ile Montreux’un 20 ve 21 inci maddelerini' istih
daf ediyorsunuz, öylemi?”

— Müsbet cevap verdi.

— Bunun ü^gririe ikili bir anlaşm ayı şahsen hoş görmediğimi 
ve 20 ye 21 inci maddelerin bir itilâf zemini olabilmesi için bu akşam 
evinde ve rahat bir zamanında şu bir kaç ihtim ali depiş etmesi rica
sında bulunduğumu bir az latife ederek söyledim:

a) Türkiye Sovyet Rusya ile hali harpte bulunur veya 21 inci 
maddenin derpiş ettiği bir tehlikei harbe onun tarfm dan maruz ka
lırsa;

b) Türkiye Karadeniz’in diğer bir sahildarile hali harpte olursa;

c) Türkiye bir Akdeniz Devleti ile haliharpte olursa;

d) Türkiye bir Akdeniz Devleti ile hali harpte iken bu Akdeniz 
Devleti bir Karadeniz sahildarile m üttefik olur, Türkiye’de diğer bir 
Akdeniz Devleti ile ittifak halinde bulunursa.

Daha bir çok m isalleri verilebilecek olan bu ihtimallerde Türki
ye’nin 20 ve 21 inci maddelerle haiz olduğu serbestii hareketin takyidi 
ve aynı zamanda da kendi hukuku hükümranisi, istiklâli siyasisinin 
ve emniyetinin m uhafazası nasıl telif edilebilir? dedim.

Büyük Elçi Gülmeğe başladı ve kendisine kabuslu bir gece ha
zırladığımı ifade etti. Ayrıldık,”
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Menemencioğlu’nun İngiliz Büyükelçisi ile yaptığı bu görüşme
den sonra, Sır. Hugessen tarafından evvelce verilmiş olan İngilte
re ’nin Sovyet Hükümetine vereceği tebligat projesi hakkmdaki görü
şümüzün adıgeçene bildirilmesinde faide görülmüştür.

Menemencioğlu’nun 9 Ağustos’ta Sir K. Hugessen’e verdiği 
cevapta, balısekonu proje muhtevasının İngiliz Büyükelçisi ile Sara 
çoğlu ve Menemencioğlu arasında yapılan görüş teatisinin çerçeve
sini aştığı ve bu sebeple Türk Hükümetince kabul edilmiyeceği be
lirtilerek bu konuda Saraçoğlu tarafından 19 Temmuz’da İngiltere 
Büyükelçiliğine verilen cevabımızdaki hususların esas olarak kabul 
edilmesi lüzumu hatırlatılm ıştır.

Diğer taraftan, Moskova Büyükelçimiz istişarelerde bulunmak 
üzere A nkara’ya çağrılm ıştır. Haydar A ktay’a gönderilen telgrafta, 
"Sizinle görüşmeği şu esnada çok faideli görüyoruz. Hariciye Komi
seri J^uavinini ziyaret ederek kısa bir zamanda gelip gidebilmek için 
en u^g-üoüyol hakkında fikrini sorunuz ve bu vesile ile Türkiye-Sov- 
yet m ünasebetlerini iyi bir yolda inkişaf ettirm ek ve bunlara matlub 
olan hareketi vermek için bir düşündükleri varsa Hükümetimize bu 
hususta m alûm at vermek için sizi 'tenvbçetmesini iltimaz ediniz,” de
niyordu. ~ ^

İngiltere Büyükelçisi Londra’ya çektiği 16 Eylül tarihTîAet?^a- 
fında, Saraçoğlu’nun, bir Balkan Antantı kurulması konusunda Sov
yet Hükümeti ile temas etmesi hususunda Haydar A ktay’a talim at 
vermeği düşündüğünü bildirmiştir. Sir. K. Hugessen’e 21 Eylül’de 
Londra’dan gelen talim atta, tasarlanan Türk teklifinin Sovyetlerce 
Türkiye’nin zayıf olmasının bir neticesi olarak yorum lanm asına mey
dan bırakılm am ası şartile, Balkan A ntantı konusunda Sovyetler 
Birliği’nin işbirliğinin aranm asına itirazları olmadığı, ancak Balkan 
ülkelerinin Sovyetlerden çekinm eleri sebebiyle, bu işi sadece Tür
kiye’nin organize edebileceği kanısında oldukları kaydedilmiştir. 
Yine aynı talim atta Sir. K. Hugessen’den, Türkiye’nin Moskova Bü
yükelçisinin Sovyet Hükümetine Sadabat Paktının bir üyesi olan 
İran ’ın geleceği ile Türkiye’nin yakından ilgili olduğunu söylemesini 
Saracoğluna telkin etmesi isteniyordu. İngiliz Büyükelçisi Saraçoğlu’
nun bu telkinleri esas olarak olumlu karşıladığını ve Balkan A ntan
tının yeniden canlandırılm ası işini sadece Türkiye’nin yapabileceği 
görüşüne de katıldığını, ancak, Türk Büyükelçisinin İran ’a herhangi 
bir atıfta  bulunam ayacağını ifade ettiğini bildirmiştir. (*)

{* )  A .g .e. Cilt 1. Sahife 507.
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Moskova’ya 8 Ekim ’de dönen A ktay’ın Molotov’u 17 Ekim ’de gör
düğü anlaşılm aktadır. Bu görüşmeden sonra, A ktay’m Sir S. Cripps’e 
anlattıklarına göre Molotov, Türklerin Trakya’da yaptığı hazırlık
lardan memnunluk göstermiş ve hazırlıkların İtalya’nın Yunanis
tan ’a saldırm asını önleyeceği kanısında olduğunu ve Rom anya’ya Al
m anların askeri birlik gönderecekleri hakkında kendilerine bir iş’ar 
gelmediğini söyliyerek, Sovyet Hükümetinin Türkiye’ye dost ve sa
dık olduğu hususunu teyit etmiştir. Molotov bu görüşmede Boğaz
lar konusuna hiç temas etmemiştir.

Sir S. Cripps 30 Ekim ’de Londra’ya, Mihver ülkelerinin Sovyet- 
lere Boğazlarla ilgili bir teklifte bulunmuş olduklarını haber aldığı
nı bildirerek İngiliz Hükümetinin geçici bir tavizde bulunması için 
Türkiye’yi ikna etmesini istemiştir. Ancak, Londra 2 Kasım tarihli 
cevabında Sovyetlere cazip bir teklifte bulunması hususunda Türk 
Hükümeti ikna edilebilirse dahi, Sovyet Hükümetinin Alm anya’dan 
korkusu sebebiyle, bu teklifi kabul edeceğinin çok şüpheli oM^günu 
bildirmiştir. İngiliz hâriciyesi Sovyetler için Boğazlarda b ir deniz üs
sü teklifinin dışında bir teklifin cazip geleceğine inanm amaktadır.

Bu teklifin Türk Hükümetince reddedileceğine ise muhakkak 
gözü ile bakılabilirdi. Herhalde gerek böyle bir teklif, gerek harp 
sonrası görüşülürken Boğazlar konusundaki görüşlerinin

- JTâzarı itibara alınacağına dair bir vaad veya telkin, Türk Hükü
metinin tasvibi olmadan yapılamazdı. (*)

Ancak, “Rusları İngiltere tarafına celp için çare ararken Boğaz
lar meselesini fazla kurcalam ağa başlamış olan Sir S. Cripps,” bu 
defa Londra’ya başka bir teklifte bulunuyordu. Bu yeni teklifine 
göre, Sovyetler Birliğinin tek başına veya Romanya ile birlikte Tuna 
m ansabm m  kontrolünü ele geçirmesi halinde, Türkiye, Tuna’dan Sov
yet ve Romen savaş gemileri dışında diğer savaş gemilerinin geçi
şinde kendisine danışılması halinde, Türkiye’nin de Türk savaş ge
mileri dışında diğer savaş gem ilerinin Boğazlardan geçişinde Sov
yetlere danışmayı kabul ettiğini Sovyetler Birliğine bildirecekti. 
Londra’ya yapmış olduğu bu teklifi Moskova Büyükelçimize de bil
diren ve bu teklifinin kabulü halinde Sovyetlerle Alm anların ara la
rının açılacağı kanısında olan Sir S. Cripps’e cevaben Aktay, “tekli
finin Türkiye Hükümetince sureti katiyede reddedileceğinden emin 
olduğunu ve Boğazlar meselesinin şu veya bu m aksat için pazarlık 
mevzuu yapılmasına Türkiye’nin m uvafakat edemiyeceğinin katı 
bir hakikat olarak kabulü lâzım geldiğini” söylemiştir. Nitekim, An

(* )  A .g .e. Cilt 1. Sahife 507.
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k ara ’dada İngiliz Büyükelçisine Boğazlar ile ilgili olarak Sovyetİere 
herhangi bir teklif yapılmasını Türk Hükümetinin çok tehlikeli ad
dettiği, zira bu takdirde Mihver ülkelerinin daha cazip tekliflerle 
ortaya çıkm alarının umulabileceği, bildirilmiştir.

Sir S. Cripps’in son teklifi de İngiliz Hükümetince uygun kar
şılanmam ıştır. Gerek adıgeçene, gerek Sir. K. Hugessen’e gönderi
len 7 Kasım 1940 tarihli telgarfda, Sovyetlerin Tuna m ansabm ı ele 
geçirebilmelerinin veya bu hususta arzulu olduklarının şüpheli ol
duğu, bu takdirde dahi Alm anların Köstence’de denizaltı üssü ku
rabilecekleri ifade ile Foreign O ffice’in bu konunun ortaya a tılm a
ması hakkm daki Türk görüşüne katıldığı zira Türkiyenin vereceği 
çok büyük tavize uygun nisbette bir avantaj sağlayabileceğinin bilin
mediği belirtiliyor ve nihayet yapılacak bu teklif karşısında Sovyet 
Hükümetinin tutumunu değiştireceğinin de şüpheli olduğu ilâve 
olunuyordu.

Neticede İngiliz Hükümeti, Sir. S. Cripps’e bu konunun bir da
ha kendisi tarafından açılmamasını, Sovyetlerce açılm ası halinde 
de sadece isteklerinin ne olduğunu öğrenmesini bildirmiştir. (*)

İngiltere, bir taraftan  M o s k o v a ’d A^KBüyükelçisi aracılığı ile bir 
Türk-Sovyet yakınlaşm ası temin etmek ve''■böylelikle harbe girmek 
için Sovyetler Birliğinden yana Türkiye’nin emniyet dü^üîîssjnı^sağ
lam ak düşüncesi içindeyken, diğer taraftan Ankara Büyükelçileriiıü 
18 Ağustos 1940’da talim at göndererek, muhtemel bir İtalyan-Yunan 
harbinde, Türkiye’nin Yunanistan’a yardım etmesi im kânlarını ih
tiyatlı bir lisanla araştırm asını bildiriyordu. (*)

Saraçoğlu’nu 20 Ağustos’ta ziyaret eden Sir K. Hugessen, almış 
olduğu talim ata dayanarak Hükümetinin, İttifak muahedesi gere
ğince, Türk Hükümeti ile istişarede bulunmak istediğini söylemiş, Sa
raçoğlu cevaben, “aram ızda mevcut İttifak Mukavelesinin hükümle
rine tevfikan her vakit istişareye hazır olduğumuzu’’ söylemekle be
raber, “henüz basın tartışm asından daha ileri gittiği iddia edilemi- 
yecek bir Yunan İtalyan anlaşm azlığı için siyasi bir istişâreyi fazla 
erken bulup bulmadığını” Büyükelçiye sormuştur. S ir K. Hugessen, 
“Ben de biraz fazla erken buluyorum. Fikrime göre konuşm alara de
vam ederiz, ve böylece yavaş yavaş hadiseler ile beraber hakiki is
tişareyi yapmak için hazırlanm ış oluruz” demiştir. Bundan sonra İn
giliz Büyükelçisi Saracoğluna devamlı olarak İtalya’nın Yunanistana 
karşı giriştiği askeri hazırlıklar hakkında bilgi vermiştir.

(*) A.g.e, Cilt 1. Sahile 471.

(*) A.g.e. Cilt 1. Sahile 513.
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Sir K. Huğessen, Saracoğİunu 26 Ağustos’taki ziyareti esnasın
da ise, “bu defa, İtalya’nın harbe girmesi müııasebetile yapmış ol
dukları gibi Muahedenin üçüncü maddesinin tatbikini istemek su- 
retile sert ve haşin bir talepte bulunmayacaklarını, o günkü talep
lerine vermiş olduğumuz cevabı bugün tamamile haklı bulduklarını” 
söyliyerek, istişare konusu olarak bazı istekler ileri sürmüştür. An
cak, bu isteklerinin hepsinin birden yapılmasını istemediklerini, 
sadece bu konular üzerinde konuşarak bir karara varm ayı arzu et
tiklerini ilâve etmiştir.

Saraçoğlu cevaben, “İtalya’nın Yunanistan ile muharebeye gi
rişmesi üzerine Cumhuriyet Hükümetinin nasıl bir karar alacağını 
şimdiden kestirm enin müşkül olduğunu, bundan maada böyle bir 
ihtim al üzerinde şimdiden alınmış bir kararın mevcut olmadığını 
ve esasen böyle bir kararın  alınm ası için kâfi sebepler görmediğini” 
söylemiş ve İngiliz Büyükelçisinin :

“a) İngilizlere karşı daha hayırhahane, İtalyanlarla karşı daha 
aleyhtar davranmamız talebini;

Zaten Politikamızın, vaki olan taıebi öt.edenberi tatm in eder m a
hiyette bulunduğu, bu hususta ne dostların, ne düşmanların ve ne 
de bitarafların  eu üfak bir şüphesi olmadığı, politikamızın bu seyri- 
nijQÂbukbaİde de değişmiyeceği, bu madde ile talep edilen işin veril
miş, yapılmış ve bundan sonra da verilecek ve yapılacak bir iş olmak
ta devam edeceği,

b) Filo ve tayyarelerinin karasularım ız veya bazı Türk toprak
ları üzerinde uçm alarına m üsam ahakâr davranmamız talebini;

İtalya ile vaki olacak çarpışm alarda Türk topraklarının ve Türk 
Karasularının kullanılm asına hiçbir lüzum ve zaruret olmadığı ka
naatinde bulunduğumuz ve şayet böyle hareketler vaki olursa pro
testo edeceğimiz,

c) İtalyan tebaasını kovmamız talebini;

İtalyan tebaasını kovacak olursak bundan en ziyade İngilizlerin 
müteessir olacağı, çünkü Türkiye’de mevcut İtalyan tebaasının 
1200’ü bulmadığı, bu rakam ın içinde 1100 den fazlasının yahudi, asıl
lı olduğu,

d) İtalyan tebaasını kovmamız mümkün olmadığı takdirde, 
şüpheli İtalyanları iade etmemiz talebini,

Esasen bunu her zaman ve her millet için yapm akta olduğumuz, 
bu hususta daha sıkı hareket edeceğimizden emin olm aları gerektiği,
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e) İtalya ile m ünasebatı kat etmemiz talebini,

Münasebatı kat etmenin harbe doğru ilk adımı atm ak demek 
olduğunu, harbe girmeğe karar vermeden bunu tatbike imkân gör
mediği,

f) İtalya’daki Sefirimizi geri çekmemiz talebini;

Sefirimizi geri çekmenin, kendilerinin ve bizim istifade etm ek
te olduğumuz havadis m em balarından kendimizi mahrum etmek 
olacağı ve böyle bir işin yapılmasını, kârdan ziyade zarar verece
ğine göre, makul bulmadığı,” yolunda cevaplandırmıştır. (*)

İki gün sonra tekrar gelen İngiliz Büyükelçisi, Londra’dan is
tişare meselesi hakkında bir telgraf aldığından bahisle, “İtalya ile 
Yunanistan arasındaki ihtilâf müsellâh bir çarpışm aya m üncer ol
duğu takdirde, Türkiye’nin alacağı karar her ne olursa olsun, bugün
den, böyle bir ihtilâfa karşı Türkiye’nin lâkayt kalamayacağına ve 
hattâ harp fiiline iştirak edeceğine İtalya’yı inandırıcı bir şekilde ha
reket etmek iktiza etiğini” belirtmiş ve “Lord H alifax’m bundan 
büyük faideler um'du-ğynu” ilâve etmiştir.

v’Y6.
Saraçoğlu cevaben, “Esasen bugünkü durumun Lord H alifax’m 

arzusunu tatm in eder m ahiyette bir durujn olduğunu, alelumum 
matbuatımızın bu hususta almış olduğu sert vaziy©tip âleme ve İtal- 
yanlara malûm olduğunu ve hattâ bir gazetecimizin bu ta.kdn'dsHiar- 
be iştirak edeceğimizi sarahaten yazmış bulunduğunu” belirtmiş ve 
‘Görüyorsunuz Lord H alifax’m arzuları izhar edilmeden evvel ta t

min edilmiş bir haldedir” diye ilâve etmiştir. (*)

Sir K. ITugessen Saraçoğlu ile yaptığı tem aslar neticesini Lond
ra ’ya bildirmiş ve Türk Dışişleri Bakanının bağlayıcı olmayan cevap
lar verdiğini ve Trakyada büyük bir ordu bulunduran Türkiye’nin 
böylelikle Balkan Antantı içindeki görevlerini Yunanistan ve Yugos
lavya’nın yaptığından daha çok yerine getirdiği kanısında olduğunu 
ifade ederek, askerî teçhizat bakımından çok noksan olan Türkiye’
nin savaşa girmesi halinde Yunanistan’a doğrudan doğruya askeri 
yardımda bulunmıyacağı gibi İngiltere’den, Fransızların söz vermiş 
olduğu, Fakat çökmesi nedeni ile yerine getiremediği kısım da dahil 
olmak üzere, daha fazla askerî malzeme isteğinde bulunacağı ve bu 
durumda Türkiye’nin savaşa girmesinin kendileri için bir avantaj 
teşkil etmeyeceğini ifade etmiştir. Yine İngiliz Büyükelçisinin görü

(*) 26.8.1940 tarihli Miilâkat Prcseverbali.

(*) 28.8.1940 tarihli Mülakat Proseverbali.
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şüne göre, savaşa girecek bir Türkiye’nin meşguliyetinden, Boğazlar 
ile ilgili istekler ileri sürmek bakımından Sovyetler faydalanabile
ceklerdi.

Konuyu inceleyen İngiliz Hükümeti 23 Ağustos 1940’ta, Türkiye’
den “Hayırhah bir tarafsızlık’tan başka bir istekte bulunulmamasını 
ancak Büyükelçilerinin Türk Hükümetinden İtalya’yı saldırıdan ala- 
koyacak m ahiyette açık bir beyanat talep etmesini kararlaştırı
yordu. (*)

Türkiye’nin savaşa girmesini istem iyeceklerini İngiliz Büyükel
çisi bu vesile ile Saracoğluna, şöyle açıklam ıştır :

“İtalya’nın harbe girmesi üzerine Mukavelenin 3. ncü maddesi
ne tevfikan Fransız Sefiri Massigli ile beraber Türkiye’nin bir sıra 
tedbirler alm asını ve harbe girmesini talep etmiştik. Siz birkaç gün 
sonra Türkiye’nin, 2  num aralı Protokolün verdiği hakkı istim al et
mek kararında olduğunu bildirdikten sonra Üçlü bir beyannam e, ile 
Türkiye’nin harp haricinde kalm asının 3 m üttefik tarafından veril
miş kararın icabı olduğunu ilân etmek teklifinde bulunmuş idiniz. 
Bu teklifiniz M assıgli’yi yerinden oynatuuş ve ona, münfail ve sert, 
hayır, hayır cevabını verdirmişim Ben biraz daha sakin olmakla be
raber M assigli’nin söz ye- tavrına iltihak etmiştim. Böyle müşterek 
biı beyanname hakkında o zamanki teklifinizin çok makul olduğunu 
bilahâre anladık.

Bugün Hükümetimin talim atına tevfikan size şimdiden söyle
rim ki, şayet yeni bir harp çıkar ve Türkiye bu harbe iştirak etmezse, 
bu ademi iştirakin iki devletin m üştereken aldıkları karar icabı ol
duğunun m utabık kalacağımız şekilde bir m üşterek beyannam e ile 
neşir ve ilânına taraftarız” (*)

Sir K. Hugessen 16 Eylül 1940’da Dışişlerine gelerek İngiliz Hü
kümetinin açık beyanat isteğini Saracoğluna açmış ve “Londra’nın 
bir İtalyan Yunan harbini halâ büyük m ikyasta varit görüğünü ve 
Londra’nın kanatine göre, tıpkı Rom anya’da yapıldığı gibi Axe Dev
letleriyle beraber hareket eden Sovyetlerin Türkiye’yi tehdit ederek, 
İtalya, karşısında yalnız kalacak olan Yunanistan’ı, “Concession” a 
sevk edeceklerini ve yine Londra’nın kanaatine göre bir Sovyet teh
didi karşısında dahi Türk-Yunan tesanüdü bırakılm ayacak olursa, 
İtalya’nın da bir sergüzeşte atılmayacağını” Söyledikten sonra, “Be
nim ve Hükümetimin ricası, ileride vereceğimiz karar ne olursa ol

{*> A,g.< ,̂ Cilt 1. Sahile 513
(2) 5.9.Ï94Q  tarihlî M ülakat ProşeverbaH,
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sun, harp patlaym caya kadar Türk-Yunan tesanüdünü gösteren be
yanat ve yazıları eksik etmemenizdir” demiştir.

İngiliz Büyükelçisine Saraçoğlu’nun cevabı şöyledir : “Türk 
milleti tehdide gelmez. Ciddi bir tehdit bizi derhal harbe sevk eder. 
Türk-Yunan tesanüdünü gösteren sözlere ve yazılara gelince, makül 
gösterecek fırsatlar zuhur ederse, bunları da yapacağız.” (*)

Türk-Yunan dayanışması hakkında Türk Hük!metince bir be
yanat yapılmasını kabul etiği için Lord Halifax tarafından 19 Eylül 
1940’da Saracoğluna bir teşekkür telgrafı göndermiştir.

Saraçoğlu yapılacak beyanat için en uygun zamanın 29 Ekim 
olacağını söylemiştir. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı 
vesilesile Türk Hükümetinin yapacağı böyle bir beyanat, ağırlık taşı
yacaktı.

İtalya 28 Ekim 1940’da Yunanistan’a saldırdığı vakit sözkonusu 
beyanat yapılmamış bulunuyordu. Ayrıca, İtalya’nın saldırısı halinde 
Türkiye’nin izleyeceği siyaset ile ilgili olarak yayınlanm ası tasarla
nan m üşterek Türk-İngiliz beyannamesi üzerinde iki Hükümet ara
sında varılmış bir anlaşm a da mevcart.değildi.

İtalya’nın Yunanistan’a saldırısından^Tohba, jn g iltere , Türkiye 
ile ortak bir beyanname neşrinin, Bulgaristan’ı saldırıya ı^ilköâak- 
tan alıkoyacağı cihetle, yine de faydalı olacağını belirtmişti. Sarâ- 
coğlu Sir. K. Hugessen’e cevaben, Bulgaristan’a diplomatik kanallar
dan açık ihtarda bulunduğumuzu ve Yunanistan’a saldırm alarının 
Türkiye’yi de savaşa sokacağını bildirdiğimizi ifade etmiştir. Sara 
çoğlu ayrıca, Türkiye’nin Yunanistan’a yapabileceği en iyi yardımın 
Bulgar ordusunu hareketsiz bırakm ak ve böylelikle Yunanistam’m 
Trakya’daki ordusunu Arnavutluk cephesine çekmesini sağlam ak 
olacağını söylemiştir.

Y unanistan’la ilgili olarak, Cumhurbaşkanı İnönü 1  Kasım 1940’- 
da T.B.M.M. ’ni açış konuşması sırasında şunları söylemiştir :

“Son zam anlarda harp harekâtı bazı yeni vesilelerle dikkate 
şayan inkişaflar gösterdi. Süküıı ve selâmeti bizim için çok ehemmi
yetli olan emniyet sahamızın içinde dostumuz ve komşumuz Yu
nanistan m aalesef bugün harbe sürüklenmiş bulunuyor. Bundan do
ğan. vaziyefi müttefikimiz İngiltere Hükümetile müştereken tetkik ve 
m ütalea etmekteyiz.”

?*) 16.9.1940 tarihli Mülakat Proşeverbali,
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Bu arada Hitler ve Mussolini 4 Eki m ’de Brenner Geçiti’nde bu
luşmuşlardır. îngilizlerin istihbaratına göre Brenner Mülakatında, 
İngiltere’nin istilâsının ilk bahara ertelenerek, faaliyetlerin Akdeni- 
ze temerküz ettirilm esi ve ayni zamanda Süveyşe ve Cebelütarık’a 
yönelmiş bir saldırıya geçilmesi kararlaştırılm ıştı. Yine İngiliz gizli 
servislerinin bu toplantı hakkında elde ettikleri bilgilere göre, Alman 
ve İtalyan liderleri, Alm anya’nın Balkanlar’da Süveyşe karşı, İtal
ya’nın da donanması ile Akdeniz’de harekete geçmesi konusunda 
uyuşmuşlardı. Uygulanacak saldırı plânları ise şu şıkları ihtiva edi
yordu :

a) Karadeniz’de Romen lim anlarının ele geçirilmesi,
b) Rusya’nın tesirsiz hale getirilmesi;

c) Türkiye ve Yunanistan’a karşı önce siyasi alanda başarı ka- 
zanılmadığı takdirde, askeri alanda harekete geçilmesi. (*)

Diğer taraftan, Romen ordusunun reorganizasyonuııa y  zdımcı 
olmak bahanesi ile Alman birliklerinin 7 Ekim 1940'da Rom anya’ya 
girmiş olmasını îngilizler, Brenner k ? 1̂  larının uygulanmasında 
atılan ilk adım olarak değerlendirivşiardı. (*)

Bunun üzerine, Sir IC Hugessen 16 Ekim ’de Saraçoğlu’nu ziya
ret ederek yukp Saki bilgileri ileterek bu konuda Türk Hükîmetinin 
görüşünü sormuştur. Saraçoğlu cevaben, Almanların Balkanlarda 
harekete geçmelerinin beklenebileceğini ve am açlarının Romen pet
rollerini kontrol altına aldıktan sonra, doğrudan ya da Boğazları ele 
geçirm ek suretile Sovyetler Birliğine ve Türkiye’ye karşı girişecekle
ri askeri harekâtı kolaylaştırm ak olabileceğini ifade etmiş ve Tür
kiye’nin Alman tehditlerine boyun eymiyeceğini belirtmiştir. (*) B a
kanlar Kurulunun da tasvibi alındıktan sonra tutumumuz ertesi gü
nü yazılı olarak İngiltere Büyükelçiliğine şöyle bildiriliyordu : (*)

‘Türkiye üzerinden geçerek M ısır’a karşı hareket yapmak teşeb
büsünde bulunulursa, Türkiye’nin “ceder” etmesi asla mevzubahs 
değildir. Cebren böyle bir harekete kıyam ederlerse, bütün memleket 
bütün vesaiti ile m üdafaa olunacaktır. Böyle bir müdafaada Filistin 
ile Türkiye arasında karadan da arızasız bir m uvasala şarttır. Onun 
için daha harekâtın bidayetinde Suriye yollarının îngilizler ve Türk- 
ler etrafından işgali icab eder.

?*} İngiltere Büyükelçiliğinin 15.10.1940 tarihli Muhtırası. 
{*} A.g.e. Cilt 1. Sahife 514.
(*) A.g.e. Cilt 1. Sahile 515.
{*) 17.10.1940 tarihli Muhtıramız.
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Türkiye üzerinden geçerek Alman istilâsına karşı harekâtta ha
va müdafaası maddeten ve bilhassa manen mühüm rol oynacaktır. 
Bu sebeple İngiliz hava ordusunun yardımı bilhassa çok kıymetlidir.

Denizden de, daha seferin ilk gününden itibaren, müşterek ha
rekâta lüzum olacaktır.

Türkiye’nin harbe girmesile, İttifak Muahedesinin icabı olan di
ğer yardımların îngilterece temin olunacağını tabii addederiz.”

İngiliz Büyükelçisinin Saraçoğlu’nun sözlerinin kendisi üzerin
de çok iyi bir tesir bıraktığını Londra’ya bildirmesine rağmen, İngi
liz Hükümeti Türkiye’nin tutumundan fazla bir memnunluk göster
memiştir. Türkiye’nin o sıralardaki siyasetinde Yugoslavya ve Bul
garistan’ın tutum larının önemli bir rol oyııacağı belli idi. Türk Hükü
meti, bu iki Balkan ülkesinin Almanyaıım Balkanlara yönelmiş bir 
hareketi karşısında nasıl davranacaklarını bilmeden, İngilizlerin ar
zusu icabı bir davranışta bulunamazdı. Almanların Yunanistan’a

girebilm eleri için, ya Yugoslavya da Bulgar arazisinden geçmeleri 
gerekliydi. Böyle bir durumda, gerek Yugoslavya’nın gerek Bulgaris
tan ’ın Almanların geçiş taleplerine he cevap vereceği belli değildi. 
Yugoslavlar Alman birliklerinin kendi top îA ^ ^ m d an geçişine izin 
vermeyeceklerini İngilizlere bildirmişlerdi. Amilk A1 m al; >-,ordulan 
sınırlarına gelince izin vermemekte devam edebilecekleri kati değil
di. Nitekim, Bulgar Kralı Boris’in de 1940 Kasım ayı ortalarında 
Berchtesgaden de Hitler ile buluşmasından sonra, Türkiye’nin bu 
komşusunun davranışının da ne olabileceği üzerinde dikkatle durul
ması gereken bir konu idi.

Londra’dan Kasım ayı sonlarına doğru Sir. K. Hugessen’e gelen 
yeni bir talim atta, esas olanın Türkiye’nin en kısa zamanda savaşa 
girmesi olduğu, ancak bu safhada Türk Hükümetinden sadece Yuna
nistan’a karşı vaki olabilecek bir Alman veya Bulgar saldırısı halin
de Türkiye’nin de savaşa gireceğinin açık bir şekilde bildirilmesinin 
istenmesi ifade olunuyordu. Türkiye’nin Yugoslavya ile istişare et
mesini isteyen İngiliz Hükümeti Alman orduları Bulgar topraklarına 
girer girmez Türkiye’nin harp ilân etmesi gerektiğine kani olduk
larını kaydediyordu.

Bu talim at üzerine Londra’ya yazdığı cevapta S ir K, Hugessen, 
Türkiye’nin savaşa girmesinin kendilerine bir avantaj sağlamayıp, b i
lâkis bir yük tahmil edeceği görüşünde ısrar etiğini belirtiyor, ve 
esasen Türk Hükümetinin de, Selânik’in Almanlar veya Bulgurlar 
tarafından işgalinin, kendileri bakımından arzedeceği tehdidi yavaş
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yavaş anlam aya başladığını ilâve ediyordu. Yine bu cevabında İn
giliz Büyükelçisi, Almanların Yugoslavya’ya girm eleri halinde Tür- 
kiyenin hareketsiz kalacağı, Bulgaristan’a girm eleri halinde de Tür
kiye’nin harekete geçme ihtim alinin % 70’den fazla olmadığı kanı
sında bulunduğunu bildiriyordu (*).

Bu arada Alm anlar da teşebbüse geçmişlerdir.

Berlin’den yeni dönmüş olan Alman Büyükelçisi Von Papen 
23 Kasım 1940’da Saraçoğlu’na Türk basınının Alman aleyhdarı ya
yınından şikâyet ve İstanbul’da sıkıyönetim ilânı sebebiyle hayretini 
belirttikten sonra, İngiltere’nin bir kışkırtm ası olmazsa, Alm anya’nın, 
İtalyan Yunan savaşında seyirci kalacağını söylemiştir. Von Papen, 
ayrıca, Türk - Sovyet ilişkilerindeki gerginliğe de değinerek bunun 
da Berlin’den geçirilerek çözümlenebileceğini belirtiyor ve Cumhur
başkanı ile görüşme ricasında bulunuyordu. (*) İki gün sonra Mene- 
mencioğlu’nu da ziyarete gelen Papen aynı şeyleri tekrarlayarak, 
Türk Sovyet ilişkileri konusunu yine açmıştır. (*) Görüşmenin bu 
kısmı aynen aşağıdadır :

“Von Papen — Vekilinize söyledim ki, Ruslarla münasebatınızın 
iyi olmasını isteri’ . 0 u<x m ünasebat bildiğimize nazaran, sizin söy
lediğin i 7  gibi î f£  değildir.

Menemencioğlu — îki devlet arasındaki m ünasebatm  normal ve 
iyi olmasını hangi criterium ’a istinad ettireceğiz? Eğer Sovyet rica
linin sözleri ve tem inatı ise, Türkiye-Sovyet m ünasebatı bugün iyidir. 
Bu iki memleket arasındaki m ünasebetlerin iyi olup olmaması Al
m anya tarafından constater edilecek ise, bunun “m esure”üne vakıf 
olmadığım için, bittabi söz söyliyemem.

Von Papen — Kabul edeyim. İşte o iyi m ünasebetlerin daha 
iyi olmasını da istiyoruz. Fakat Türkiyenin Sovyetlerle m ünasebet
lerinin iyileşmesi Berlinden geçerek vaki olabilir. Bu ciheti tasrih et
mek lüzumunu hissediyorum.

Menemencioğlu — Gidilecek yolu intihap etmeden evvel, varı
lacak yeri tayin etmek lâzım gelir. Berlin yolunu tutunca, Sovyet 
m ünasebatm da nereye vasıl olacağız ki, iş yol intihabına kalsın. İyi 
m ünasebetler ise mevcuddur. Daha iyisi için, Reisicumhurun nut
kunda söylendiği gibi, biz Türk-Sovyet m ünasebatm ı politika ivicac-

(*} A.g.e Cilt 1. Sahile 517.
(*) 23.11.1940 tarihli Mülakat Proseverbali.
i*) 25.11.1940 tarihli Mülakat Proseverbali,



İarı haricinde başlı başına bir unsur telâkki ediyoruz. Onun yolu 
doğru yoldur ve bir yerden geçmeğe ihtiyacı yoktur.

Von Papen - Her halde, kanaat getiriniz ki Sovyetlerle samimî 
ve sıkı m ünasebet yapabilmek için, bizim vasıtamız sizin için en 
emin ve en seri yolu teşkil eder.

Menemencioğlu - Teşekkür ederim. Yol haritam a kaydedeyim”, 
diyerek güler.”

29 Kasım 1940’da Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen Papen 
Dışişleri Bakanı ve Genel Sekreterine söylediği sözleri tekrarlayarak 
Almanya’nın kendi çıkar alanında öngördüğü yeni düzeni Türkiye’
nin reddetmemesi halinde, Alm anya’nın da Türkiye’ye her türlü “assu- 
rance” ve “assistance”ı vermeğe hazır olduğu söylemiş ve bu istekle
rinin Türk-îngiliz İttifakına aykırı olmadığını ve buna aykırı herhan
gi bir şey istemediklerini eklem iştir (*).

İnönü’nün ‘‘Bulgaristan’ın harbe girmesinin, Bulgaristan’ın Al
m anya ile veya yalnız Yunanlılara hücum etmesinin veya Almanya’
nın Bulgaristan ile Bulgaristansız ve Bulgaristan’dan geçerek, Yunan- 
İtalyan harbinde İtalyanm  yardımına koşması bizim için tehlikenin 
tahakkuk etmesi olur,” sözlerine cevaben Papen bunun bahiskonusu

■ i .v ■

olmadığını, Almanya’nın bu savaşa yabancı kalacağını belirh ■ an
cak bunun İngiltere’nin bir Selanik cephesi kurm am ası şartına bağlı 
olduğunu da ifade etmiştir. Görüşmenin sonunda İnönü Papen’e, de
ğinmiş olduğu konular hakkında Hükümet kararının kendisine bildi
rileceğini söylemiştir.

O sıralarda A nkara’da bulunan Berlin Büyükelçimiz ile de bir 
görüşme yapan (*) Von Papen adıgeçene, Cum hurbaşkanına söyle
diklerinin yanlış anlaşılm am asını ve sözlerinden Almanya’nın Türki
ye’yi himayesine alm ak istediği anlamının değil, bir karşılıklı sal
dırmazlık Paktı veya tebliği anlamının çıkartılm ası gerektiğini belirt
miştir.

Neticede, Von Papen’e Hükümet adına verilen cevapta, Selanik 
cephesi kurulmadığı takdirde Alm anya’nın îltayan - Yunan savaşma 
karışm am ak hususundaki tutumunu memnunlukla kaydettiğimiz, 
Sovyetler ile aramızda çözümlenmesi gereken pürüzler olmadığı, Al
m anya’nın yeni Avrupa düzeni deyiminin açık ve seçik olmadığı, bu 
sebeple lehde veya aleyhde bir tutum alamıyacağımız, ancak savaşın

(*) 29.11.1940 tarihli Mülakat Proseverbali.

(*) 18.12.1940 tarihli Mülakat Proseverbali.
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Balkanlara doğru genişlemesini istemeyen Alm anya’ya karşı Tür
kiye’nin de aynı hisleri taşım akta olduğu, bunun için iki Hükümetin 
temas ve görüşmelerde bulunmasının faideli olacağı yolunda cevap 
verilmiştir.

İşte bu sıralardadır ki, İngiliz Genelkurmayı Selânikte bir hava 
üssünün kurulmasının savaşın gelecekteki gelişmeleri bakımından 
çok faydalı olacağına karar vermiştir. Çünkü, böylelikle, Selânikteki 
üslerden havalanacak uçaklar, Arnavutluk lim anlarına ve İtalya’ya 
karşı olduğu kadar, Almanların Balkan ülkelerinden güneye doğru 
sarkm alarına ve Romanyadaki petrol kuyularına karşı da kullanıla
bilecekti. Bu düşüncelerle İngilizler Aralık ayı sonunda Yunan Hü
kümetine başvurarak, Selanik’te üs kurulması isteğini öne sürüyor
lardı. General Metaxas bu teklifi ‘prensip olarak’ kabul etmekle be
raber böyle bir teşebbüsün Alm anya’yı bir saldırıya tahrik edeceğini, 
önce İtalya’nın yenilgiye uğratılm asının daha uygun olacağını ve 
Selanik yerine bu üssün meselâ bir adada kurulmasının daha yerinde 
olacağını söylüyordu. İngilizlerin teklifini Yugoslav Hükümeti daha 
da olumsuz karşılıyordu. Bu teklifin gerçekleşmesi halinde Alm anla
rın Balkanlara inmesinden başka bir fayda sağlanm ayacağı görü
şünde olan Yugoslavlar, böyle bir tahrik neticesinde Almanlardan 
gelebbyrek geçiş isteğine karşı koym ayacaklarını Yunanistan’a bil
dirmişlerdir. Bunun üzerine Yunanistan 18 Ocak 1941 de İngiltere’ye, 
böyle bir üssün kurulması halinde gelecek destek kuvvetinin Alman
ları tahrik etmeye yetecek kadar büyük olacağı, ancak bir Alman 
saldırısını önlemeye yetecek derecede kuvvetli olmayacağı kanısında 
bulunduklarını ifade ile İngiliz birliklerinin ancak Alman kuvvetle
rinin Tuna’yı geçmeleri ya da Bulgaristan’a girm eleri halinde gön
derilmesini arzu ettiklerini bildirmişlerdir.

Yunan Hükümetinin Selânik’e İngiliz kuvvetlerinin gelmesini is 
tememesi karşısında İngiltere, Alm anya’nın Yunanistan’a saldırm a
sını önlemek için Türkiye ile Yugoslavya’nın işbirliği yapm alarına 
daha çok önem vermeğe başlamıştır. (*)

Ocak ayının başından itibaren İngiliz Büyükelçisi, Almanların 
Balkanlardaki harekât ve niyetleri hakkında Dışişlerine aralıksız 
bilgi vererek bir taraftan  Alman tehdidinin gün geçtikçe yakınlaş
tığını belirtmeğe çalışıyor, diğer taraftan da Alm anların geçiş istek
lerine direnme hususunda ‘Yugoslavya Hükümetinin vaziyetinin pek 
k ati’ olduğunu ifade ederek iki Hükümetin işbirliği yapmalarını 
istiyordu. Bununla ilgili olarak Türk Dışişleri Bakanını 1 2  Ocak 1941

(*) iLg.e, Çili 1. Sahile 522.
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de ziyaret eden adıgeçenin, ‘Türkiye’nin Yugoslavlar ile bir karar ve 
hareket birliği yapması icap edeceği’ yolundaki sözlerini Saraçoğlu, 
Bunu bundan evvel tecrübe ettik. Yugoslavlar yan çizdi ve nasihat 
verdiler şeklinde cevaplandırmıştır. Ancak Sir K. Hugessen, “Yugos- 
lavlarm  bu defa böyle bir karar ve hareket için daha müsait bulun
duklarını” belirterek Hükümetinin, Türk Hükümetine şu üç telkinde 
bulunduğunu söylemiştir. (*)

1 — Türkiye İtalya’ya harp ilân etsin,

2  — Türkiye Yugoslavya ile, olmadığı takdirde yalnız olarak, 
Alman kıtaatının Bulgaristan’dan veya Yugoslavya’dan geçmesini 
harp sebebi addedeceğini alâkadarlara bildirsin.

3 — Bulgaristan’dan geçecek Alman ordularına karşı Bulgar 
Hükümeti ne tavır takınırsa, Türkiye’den geçecek İngiliz Kuvvetle
rine karşı Türkiye’nin de aynı tavrı takınacağını ve deniz ve hava 
üslerini İngilizlerin emrine terk edeceğini Bulgaristan’a bildirsin. 
Ancak bu üçüncü telkinin şahsı adına yapılmış olduğunu ifade eden 
Büyükelçi daha sonra bu telkini Londra’nın uygun görmediğini be
lirtmiştir. Aynı günlerde Yunanistan Büyükelçisi de Saracoğlunu 
ziyaret ederek General M etaxas’m muhtemel bir Alman hareke
tine mani olacak tedbirlerin alınm ası ve siyasi faaliyet gösterilmesi 
arzusunu iletmiştir.

Sir K. Hugessen ile 16 Ocak 1941 tarihli görüşmesini Saraçoğlu 
şöyle anlatıyor : (*)

‘Son hafta içinde ve m uhtelif vesileler ile İngiliz sefirini her 
gün iki üç defa gördüm. İngiliz sefiri her tem asta Türkiye’nin hemen 
harbe girmesini, veyahut Almanların Yugoslavya veya Bulgaristan’
dan geçmelerinin harp sebebi telâkki edileceğinin şimdiden açık ve 
k at’i ifade ile ilân edilmesini aldığı talim ata tevfikan istemekte de
vam. etti. Esasen bir çok devlet merkezlerindeki İngiliz ateşemiliter, 
m üsteşar ve sefirlerinden Başvekil Çörçil’e kadar her İngiliz ayın 
şeyi bizden ve mümessillerimizden İsrarla istemekte devam ettiler. 
Benim, bu temaslarda, ‘talebin cevabı Hükümet tarafından verile
cektir.’ demekle beraber bu İngiliz talebinin makul ve mülayim, gö
rülmeyen cepheleri üzerinde ileri sürdüğüm m ütalealar üzerine, İn
giliz Sefiri daha yumuşak bir tavır alıyor, fakat Müteakip tem asta 
aynı İngiliz talebini aynı şiddet ve İsrarla tekrar ediyordu. Nitekim, 
Bulgar Sefirine yapılmak için tarafım ızdan hazırlanm ış ölün teklifi

(* )  12.1.1941 tarihli M ülakat Proveserbali.

(*) 1Ş.4.1941 tarihli M ülakat prçşeverbaji,
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okuyan İngiliz sefiri, bu teklifi çok makul ve gayet iyi bulduğu halde 
müteakip tem asta, ‘Türkiye yalnız bu teklifi yapmakla iktifa ederse 
bu teklif iyi değildir; fakat bir taraftan bu teklifi yaparken, diğer ta 
raftan  Alm anların Bulgaristan’dan geçmesini bir harp sebebi adde
deceğini bildirirse, bu teklif pek mükemmel bir teklif olur’, dedi. Bu 
defa, bu mevzu etrafında konuşurken Sefir, ‘son aldığımız bir habere 
nazaran, şayet Almanya Balkanlara inmek kararını verecek olursa, 
bu kararını Türkiye’yi mümkün olduğu kadar endişeye sevk etmi- 
yecek bir şekilde tatbik edecektir; o suretle, Alman orduları Bulga
ristan’ın şimali garbisinden inerek ve Sofya’nın altından geçerek 
İtalya-Yunan harbi üzerinde müesir olmağa çalışacaklardır’, dedikten 
sonra, Yugoslavlar ile konuşarak evvelâ Türkiye ve Yugoslavya 
arasında, badehu, Türkiye, Yugoslavya, Bulgaristan ve Yunanistan 
arasında bir karar ve hareket birliği yapılması için çalışm ak tavsi
yesinde bulundu ve Almanya’nın Bulgaristan’dan geçmesi halini 
bir harp sebebi olarak şimdiden ilân etmek lüzumunda yeniden 
ısrar etti.’

İngiltere Büyükelçisi tarafından 1 2  Ocak 1941’de yapılmış olan 
taleplere cevabımızı bildirmek üzere Sir K. Hugessen’i yanm a da
vet eden Saraçoğlu ile adıgeçen arasında yapılan görüşme şöyle 
cereyan etm iştir : (*)

‘İngiltere Hükümeti tarafından sorulan iki suale, hükümetçe 
tekarrür eden cevapları vermek için İngiliz Sefirini Hariciye Köş
küne davet ettim. M ülâkat iki buçuk saat kadar sürdü-Sefir oturur 
oturmaz kendisine aynen şu sözleri söyledim

‘Tarafınızdan vaki olan iki suale müsbet bir cevap vermek 
imkânına m alik olmadığım için müteessirim-Vaziyeti ve telkinleri
nizi inceden inceye m ütâlaa ve tetkik eden Hükümet gerek İtalya’ya 
karşı harbe girmenin ve gerek Almanya’nın Bulgaristan’dan geçme
sini bir harp sebebi addedeceğimizi bildiren beyanat yapmanın ha
lihazırda faideli ve ameli bir solution teşkil etmediğine kani olmuş

ve benim size bu yolda bir cevap vermekliğimi kararlaşdırm ıştır. 
Buna mukabil Hükümet İngiliz teklifine tebean Yugoslavlar ile bir 
karar ve hareket birliği yapmak için teşebbüse geçmek ve çalışmak 
vazifesini Hâriciyeye tevcih etmiştir. Yarından itibaren işe başla
nacaktır, bittabii işin safahatinden haberdar edileceksiniz’.

‘Sofya Elçimizin Bulgar Harbiye Nazırı ile yapmış olduğu 
Midye-Enes hattı hakkıııdaki m ülâkatını anlattım. Bundan sonra da

<*) 19.1.1941 tarihli Hülâkçıt Progevçrbali,
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Moskova Elçimizden almış olduğumuz telgrafı hülâsa ettim. Bu telg
rafta  Haydar Aktay, Türkiye bir muharebeye tutuştuğu takdirde 
harp m esu t devam ettiği müddetçe Sovyetler müttefikimiz gibi ha
reket edeceklerdir. Harp kötü bir safhaya girdiği takdirde ise, aynı 
Ruslar hasmımızm m üttefiki gibi hareket edeceklerdir kanaatini iz
har etmektedir. Bunlardan sonra Sefire şunları söyledim : ‘Benim 
kanaatım a göre, son günlerde M ısıra çıkarılm ış olan motorize bir 
fırkanın yepyeni olan malzemesi bize verilecek ve bu malzeme Trak
ya’ya nakledilecek olursa, Türkiye tarafından yapılacak herhangibir 
beyanatın tesirinden bin kat daha fazla tesir yapacak bir iş yapılmış 
olur’.

Bundan sonra Sefir söze başlıyarak :

‘İkimiz Türk - İngiliz ittifakının iki amelesiyiz. Bunun memle
ketlerimiz için faideli olacağına kani idik ve el’an kani olmakta 
devam ediyoruz. Onun için eğer ikimizden birisi müşkil bir vaziyet 
içme düşerse, diğerinin ona yardım etmesi lazımdır ve iki memle
ketin m enfaati icabıdır. Bu ancak açık yürekli konuşm akla yapıla
bilir. Biz sizden İtalya harbe girdiği zaman harbe girmenizi istedik. 
Bu talebimizin mevsimsiz ve faidesiz bir talep olduğunu ispat et
mekte filvaki zaman gecikmedi. Bu böyle olmakla beraber muha- 
delerin temelinin İtalya ile harp olduğu da gözden kaçırılm amalıdır.

İtalyanlar ile Yunanlılar harbe tutuşdukları vakit biz daha zi
yade size ayak uydurduk. Bilâhare Bulgaristan’dan Alman askerinin 
geçmesine karşı Bulgar Hükümeti nezdinde diri ve sert bir teşebbüs 
yapmanızı istedik. Filvaki siz bu teşebbüsü yaptınız ve istediğimiz 
m anayi ifade eden cümleleri söylediniz, fakat bu teşebbüs sert ve di
ri bir teşebbüsten ziyacLe bir aşk mektubuna benzedi. Bundan sonra 
son iki suali sorduk. Bu sualler de bugün tarafınızdan menfi cevap
larla karşılanıyor. İtiraf ederim ki bütün bunlar benim vazifemi ko- 
laştıran işler değildir. Mes’ul m akam lar ve adam lar nezdinde hiç bir

şüphem ve endişem olmamakla beraber, tek tük bazı sesler ve meselâ 
Atina daki İngiliz Sefiri Türk-İngiliz ittifakının. îngiltereye ne m en
faat temin etiğini sorm aktadırlar. Ben bugüne kadar tarafınızdan 
vaki olan redleriıı dayandığı sebepleri uzun uzadıya izah ederek, bun
ların makul ve m antıkî olduğunu göstermeye çalıştım ve m uvaf

fak oldum. Bundan sonra da bu istikam ette çalışacağım  ve eminim ki 
m uvaffak olacağım - Yalnız siz de bana bu defa biraz daha fazla yar
dım etmelisiniz dedikten ve yardım vadini benden aldıktan sonra; Bu 
defa vaki olan iki sualimize menfi bir cevap veriyorsunuz. Bu defa 
cevabın menfi olması bundan evvel şayet Almanlar Bulgaristandan
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geçecek olursa, bu geçişin bir harp sebebi teşkil edeceği hakkında 
söylenmiş olan sözü geri alm ak m anasını tazammun etmiyor değilmi? 
diye sordu.

Ben “bu geçiş, içinde bulunduğu şartlara ve zam ana ve hadisatm 
tekâmülüne ve bizi alâkadar eden Devletlerin hareket tarzlarına bağ
lı olmazmı?” suali ile mukabele ettim.

Sefir, böyle mukabele etmeyiniz. Londra’da fena tesir yapar. Ben 
sizden yardım istiyorum. Vaktiyle siz bu sözü şahsen bana verdiniz, 
ve Bulgaristana bizim talebimiz ile ilânı aşk mahiyetinde yapmış ol
duğunuz ve bana da bildirdiğiniz teşebbüste, şayet Bulgaristan harbe 
bulaşacak olursa, bu Türkiye için otomatik harptir, demek suretiyle, 
bu sözü ayrıca teyid etmiş oldunuz.

Ben Sefire cevaben, bu istikam etteki politikamızda değişmiş 
hiç bir şey yoktur, dedim. Sefir memnun oldu.

Bundan sonra Sefir cevabımızın ikinci kısmı üzerinde memnuni
yetini ifade edici bir çok teşekkür cümleleri söyledikten sonra ceva
bınız menfidir, fakat vaktiyle Bulgaristanda yaptığımız teşebbüs ve 
bana söylediğiniz sözler ve cevabınızın son kısmı beni kâfi derecede 
müshil ah bir hale getirmiştir. Bunlar ile cevabınızın menfi kısmının 
hazmedileceğine eminim dedi.”

Bu görüşme hakkmdaki izlenimini Saraçoğlu şu şekilde ifade 
ed iyor:

“Bir Aralık İngiliz Sefiri, İngiliz Hava Vis M areşali ile konuştu
ğunu, Arnavutlukta Yunanlılara yardım için en iyi hava yolunun 
Selânik-Arnavutluk yolu olduğunu ve fakat Yunan Hükümetinin İn
giliz hava kuvvetlerine Selânik’de bir hava üssü veremediğini, Çünkü 
Selâııik’de İngilzlere böyle bir üs verildiği takdirde, bunu Almanların 
bir harp sesebi addeeceklerini Yunanistan’a bildirmiş olduklarını 
söyledi. Bundan sonra kendi kendime, ihtim al ki Metaxas bu yüzden 
Yunanlılar ile Alm anlar arasında çıkacak bir harbe Türklerin iştira
kinin temini şartile Selânik de bir hava üssü verebilirim  demiştir ve 
son ingilz talebinin de m enşe’i bu olabilr diye düşündüm.”

Diğer taraftan, bu görüşme ile ilgili olarak Londra’ya bilgi ve
ren İngiliz Büyükelçisi, (*) aşağıdaki şıkların gerçekleşmesi halinde 
Türkiye’nin savaşa gireceği hususunda Saraçoğlu’nun kendisini te
min etiğini b ild iriyor:

(*) A .g.e. Cilt 1. Sahile 522,
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i) Türkiye, herhangi bir devlet tarafından, doğrudan doğruya 
tecavüze uğradığı takdirde,

ii) Bulgaristan veya Bulgar arazisinden geçen Almanya Yu
nanistan’a saldırdığı takdirde,

iii) Selanik tehdide uğradığı takdirde.

Ancak yukarıda, bu konu ile ilgili proseverbalden çıkarılan söz- 
konusu görüşmede, Saraçoğlu’nun böyle bağlayıcı m ahiyette sözler 
söylememiş olduğu görülmektedir.

Bu m ülakat ile ilgili olarak kaydedilmesi gereken bir husus da 
şu d u r: Önceleri îngilizler, bizim askeri harekât plânları ile siyasi 
kararları ahenkleştirm ek gerektiği yolundaki görüşlerimizi kabule 
pek yanaşm am akta idiler, İngilizlerin nazarında esas olan alınacak 
politik kararlar idi ve teknik bir iş olan askeri koordinasyon ise bu 
kararların  ışığında, uzmanlar arasında kolayca kararlaştırılabiiirdi. 
Oysa bu görüşme esnasında İngiliz Büyükelçisinin, bu defa şimdiye ka- 
darki görüşlerinden ayrılan bir tutumla, birinci derecede ilgili olan Y u 
nanistan’ın dahi Alm anları tahrik eder korkusu ile üs vermemesine 
değinmesi, buna karşılık Türkiye’yi harbe davet etme talim atını yeri
ne getirm ek zorunda kalışı yani siyasi konular ile askeri konular 
arasındaki yakın ilşkiyi zımnen kabul etmesi dikkat çekicidir. Bu 
sözlerine İngilizlerin M ısır’da o zaman için serbest kalan tank ve kam 
yonlarının bize devri hususundaki istediğimizin sebep olduğu düşü
nülebilir. Herhalde, Sir. K. Hugessen, gelecek toplantının, A nkara’
daki İngiliz Askeri Heyeti Reisi General M arshall’m ve hattâ mümkün 
olduğu takdirde İnönü’nün de katılm ası ile yapılmasını istiyordu. 
Saraçoğlu’nun, “Şimdilk President’ı rahat bırakalım  ve toplantıyı 
aramızda yapalım ,” cevabı üzerine sözkonusu, m ülâkatm  2 2  Ocak 
1941’de yapılması kararlaştırılm ıştır.

Türkiye’nin harbe girmesini sağlam ak için İngilterelim  bütün 
1941 Ocak ayı boyunca yapmış olduğu ısrarlı tekliflerin ve baskının 
bir devamı mahiyetinde olan bu toplantının proseverbali aynen aşa
ğıdadır : (*)

‘‘Aramızda daha evvel takarrü r ettirildiği veçhile bugün saat 
üçte İngiliz Sefiri, İngiliz askeri hey’eti Reisi General M arshall ve ben 
toplandık, konuşma iki saattan fazla sürdü. Konuşmanın ilk safhala
rında gerek Sefir, gerek General Türkiye’nin aleni bir beyanat yapa
rak  Bulgaristan’dan geçecek ordulara karşı harp ilân edeceğini alenen

(*) 22 .1 .1941  tarihli M ülakat Proseverbali.



bildirilmesini, bu olmadığı takdirde gerek Bulgaristan, gerek Alman
ya nezdinde ayni m anada sıkı ve sert tebligatta bulunulmasını yine 
istediler. H atta bu d e fa  bununla da kalm adılar, daha ileri giderek 
infiltration halinde Bulgaristan’a inecek olan Alınanlara karşı’da 
aynı muamelenin yapılmasını istediler.

Ben cevaben bütün bu suallerin cevaplarını Hükümet kararı 
olarak İngiliz Sefirine bildirmiş olduğumu söyledim ve böylece bu 
m ebhasta yeniden uzayıp gitmesi ihtim ali olan talepleri bir kere daha 
durdurdum.

Bundan sonra General, Almanların Rom anya’daki hazırlığı ne 
olursa olsun, üç aydan evvel bir harekete girişemiyeceklerini, önü
müzdeki devrede daha ziyade Bulgaristan’ı Rom anyalılaştırm ağa ça 
lışacaklarını, ondan, sonra da, yine Türkiye’ye iıımiyerek Yunanistan 
üzerine yürüyeceklerini, orada işleri bittikten sonra belki Romanya
lIları ve Bulgarları da beraber alarak, Türkiye’ye saldıracaklarını, 
Boğazları elde etikten ve böylece Sovyetleri çevrilmiş bir vaziyette 
kıpırdayamıyacak bir hale koyduktan sonra, uzun veya kısa bir müd
det m ünhasıran îngilizler ile m uhabereyi idame ettirecek bir hale 
geleceklerini söyledi ve bütün bunlara mani olmak için de, sözlerinin 
bir çok yerlerinde, Türkiye’nin Alm anlara karşı daha işin ilk safha
larında harp ilân edeceğini söylemek suretiyle bu oyunu bozması lâ 
zım geldiği kanaatm da bulunduğunu söyledi. Ben cevaben şayet Al
m anların böyle bir kararları mevcut ise onlar bu karardan Türkiye’
nin herhangi bir sözile vazgeçmezler. Vazgeçeceklerinden emin olsam, 
böylebir sözü söylemekte tereddüt etmem. Yalnız bu söz söylenir ve 
Alm anlar da hazırlıklarında devam eder ve harekete geçerlerse, o 
vakit iki ihtimalden birisi hakikat olacaktır. Ya verdiğimiz söze b ina
en veya verdiğimiz söze tebaan harp ilân edeceğiz veyahutta hiç bir 
şey yapm ıyarak yerimizde oturacağız. Harp ilân ettiğimiz takdirde, 
Bulgar ovalarında hareketli bir m anevra harbi yapacağız veyahut 
hudutlarımızda veya hatlarım ızda düşmanı bekliyeceğiz. Dediğiniz 
gibi veya dediğiniz istikam ette Alman hareketleri vuku bulacak olur
sa hadiselerin inkişaflarında ve diğer Devletler ile olan m ünasebet
lerine göre harbi ilân etm ek veya ilân etmemek hakkı hıyarını Cum
huriyet Hükümeti elinde tutm ak kararındadır. Askerlerimizle vaki 
olan tem aslarınızdan Bulgaristan ovalarında m anevralı bir harbe g i
rişmek istidadının mevcut olup olmadığını anlamış olacaksınız. 
Burası sizce malum olduktan sonra, şimdiden Alm anların herhangi- 
bir şekilde Bulgar topraklarına ayak basm alarım  harp sebebi olarak 
ilân etmenin ve hatta bu vaki olursa harp ilân etmenin ne faidesi 
olacağını sordum. General cevap verm edi.v Uzunuzadıya düşündük
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ten sonra cebinden bir harita çıkardı ve m asanın üstüne serdi ve 
söze başlayarak “doğrusunu isterseniz, dedi, Rom anya’dan ve Bulga
ristan ’dan geçerek Türkiye’ye ve hattâ Yunanistan’a harp açm ak 
kolay bir şey değildir. Alm anların böyle bir işe girişm eleri kuvvetli 
bir ihtim al altındadır, denilemez. Buna nazaran, selâniğe inmek is 
teyecek bir alm an kuvveti Bulgaristan’ın şimali garbisinden başla
yan (Strum al çayı vadisini takibe mecburdur. Hatta bu vadideki şi
mendifer hattıda dar hatlı bir şimendifer hattı olduğu için üç fırka
dan fazla bir kuvveti ne nakledebilir ve nede besliyebilir. Bukadar 
bir kuvvete karşıda sadece bugün orada mevcut bulunan Yunan fır 
kaları dahi mukavemet edebilir. O halde Balkanlar için bir Alman 
tehlikesi mevcut olmamak lâzım gelir. Fakat Alm anlar böyle yapmı- 
yacaklardır. Alm anlar bu vadinin sağm a ve soluna sivil, teknisyen, 
muallim ve saire sıfatları altında bir çok adam yığnakları ve aylarca 
çalışarak ziraat alât ve edevatı gibi bir çok malzeme yığnakları yapa
caklardır ve bir gün bütün bunlara harekete geçirerek Selânik’te 
Yunan kuvvetlerini ezmeğe çalışacaklardır. İşte, böyle bir hareketi 
his olunduğu anda durdurmak ve bozmak icap eder. Elyevm, Alma
lar Bulgaristan’ın bir çok yerlerine dinleme postları yerleştirm işler
di. Bunlar karşı sizin ve bizim bir diyeceğimiz yoktur. Çünkü bunlar 
müdafaa silahlarıdır. Fakat bu vadide toplar, traktörler, tanklar gibi 
Alman taarruz silâhları tahşidiııe başlanırsa bunlara karşı hazırlıklı 
bulunmak lâzımdır.”

Ben Generale kıymetli askeri m ütalâalarından istifade ettiğimi 
ve bu m ütalâayı Erkanıharbiyem ize bildireceğimi söyledim. Ayağa 
kalktılar ve ayrılırken General “şimdi General VVavel’e bir telgraf 
çekeceğini ve kendisine Türklerden hiç bir vait alamamış olduğunu 
ve Türklerin kanaatm a göre herhangibir vaidin kendilerinden kopa- 
rılabilm esi için onları daha ziyade ikdar ve teçhiz etmek icap edece
ğini ve bunun yapılmasının zaruri olduğunu söyledikten sonra Anka
ra ’dan bir vait alam am akla beraber bütün Türk Subaylarının ve Dev
let adam larının açık yürekle ve kardeşçe konuştuğunu, bütün Tür- 
kiyenin İngiliz davasile izdivaç etmiş olduğunu, Türklere inanm anın 
ve onları ikdar ve teçhiz etmenin tam amen yerinde ve riyazi bir za
ruret olduğunu yazacağım ve bu davayı sıkı bir şekilde takip ede
ceğim ” dedi.

Ben cevaben, “General bu telgrafınız sadece hakikati ifade ede
cektir. Dedim, ayrıldık.”

Aralarında istişarelerde bulunmayı prensip olarak hem Türki
ye’nin, hem Yugoslavya’nın kabul etmesine nağmen, o ana kadar iki 
Hükümet arasında görüşmelerin henüz başlam am aş olması, ve di-
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ger taraftan, Alm anya’nın, açık bir saldırı şıkkı yerine, Bulgar Hü
kümetinin zımmî m uvafakati ile, Bulgaristan’ı “infiltration” m etodlan 
ile ele geçirm ek istediklerinin anlaşılmış olması sebebiyle Churchill 
doğrudan doğruya İnönü’ye şahsi bir mesaj göndermeye karar ver
miştir. Ancak, İngilz Başvekilini bu m esajı göndermeye sevkeden esas 
saikin, Alm anların Bulgaristan’a bu şekilde sızma yolu ile yerleşme
sinin harbe girmemek hususunda Türkiye’nin eline yeni bir koz ve
receğinden çekinmesi olduğu anlaşılm aktadır.

Churchill. 31 Ocak 1941 tarihli m esajında Almanların Bulgaris
tan ’da vaziyetlerini her geçen gün tahkim  ettiklerini, kısa bir z a 
man sonra, bonbardıman tehdidi altında şartlarını Türkiye’ye dikte 
edebileceklerini, böylelikle mukavemet görmeden Selânik’i ele ge
çirip, Yunanistan’da ve Yunan adalarında hava üsleri kuracakla
rını, bu durumda da Türkiye ile Orta Doğu’daki İngiliz Kuvvetleri
nin m ünakalesinin tehlikeye girmiş olacağını, hattâ İngiliz Filosunun 
İzmir limanından istifade etmesine im kân kalm ıyacağı gibi, Ç anak
kale boğazının girişini de Alm anların kapatacağını ifade ile A lm an
ların Bulgaristan’da askeri havaalanları kurm akta tatbik ettikleri 
metodun aynını bizim de uygulayarak, Türkiye’de İngiliz hava üs
lerinin kurulm asına müsaade etmemizi talep ediyordu. Churchill’in 
kanaatine göre, böylelikle, hem Türkiye’nin m üdafaası sağlanmış, 
hem de Rom anya’nın petrol bölgesine hücum im kânları kazanılmış 
olacaktı. Ayrıca, Bakü de, İngiliz uçaklarının menzili içine girmiş 
olacağından, Sovyetler Alm anya’ya dolaylı yardım yapmaya dâhi 
tereddüt edecekleri gibi, Almanların da Yunanistan’a taarruzu ön
lenmiş olacaktı.

Churchill yine m esajında Türkiye’ye bu m aksatla derhal onfi- 
loluk bir hava kuvveti ile yüz adet uçaksavar topu vermeyi ve ilk 
kademeyi teşkil edecek askeri personeli sivil olarak göndermeyi tek
lif ediyordu.

Bu m esajla ilgili olarak 2  Şubat 1941’de Dışişlerine gelen İn g i
liz Büyükelçisi, m esajı şahsen Cum hurbaşkanına iletm ek istediğini 
söylemiş ve Saraçoğlu’nun mesaj hakkmdaki fikrini sormuştur. S a 
raçoğlu cevaben, evvelce sormuş oldukları iki sual üzerine meselenin 
Hükümetçe uzun uzadıya tetkik edilmiş olduğunu ve neticede menfi 
cevap verildiğine nazaran bu yeni tekliflerine de müsbet bir cevap 
verileceğini ümit etmediğini söylemiştir. Büyükelçinin, ‘şimdiye ka
dar her talebimizi red ettiniz-Allah aşkına bu defa olsun topyekûn 
red cevabı vermeyin’, sözüne cevaben de, ‘filvaki şimdiye kadar bir 
kaç red cevabı verdik, Bunların hepsi birtek red cevabı teşkil eder-o 
da şudur : Siz bizim harbe girmemizi veya bizi behemehal harbe
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sürükleyecek şeyler yapmamızı istiyorsunuz. Biz de aynı m ahiyet
teki bu taleplere karşı menfi cevaplar veriyoruz. Hakikatte red bir 
tanedir ve kaç defa sorulursa sorulsun yaptığımız şey aynı cevabın 
tekrarından ibarettir,’ diyen Saraçoğlu’nun bu m ülakat hakkmdaki 
intibaı şöyledir : ‘Şayet biz kıtaları ve askerleri bertaraf eden bir 
cevap vermekle beraber malzemeyi ve bazı m ütehassısları istediği
mizi tebarüz ettirecek olursak red cevabımızı birazcık hafiflem iş 
addedecektir.’ (*)

Churchill’in m esajı o sırada İstanbul’da bulunan Cumhıirbaş- 
kanı’na ulaştırılmıştır. Bunun üzerine İnönü Başvekil Saydam ’a 
3 Şubat 1941 tarihli aşağıdaki telgrafı göndermiştir.

‘Çörçil’in m esajını dikkatle okudum. Türkiyeye müteveccih 
âcil bir tehlikeyi tasvir eden delilleri ve buna karşı tesirli çareleri 
yoktur. Umumî vaziyette aid endişeleri yerincledir. Fakat buna mu
kabil Türkiye’yi bir an evvel harbe tutuşturm ak suretile bulunan 
tedbirler bizim için karşılıksız, lüzumsuz ve takatimiz haricinde bir 
riskdir. Her halde yeni bir vaziyet m ütalâası ve yeni bir teklifidir ki 
her taraf m ütalâa olunmadan ve vaziyet kâfi derecede açılmadan 
göze alınamaz. Hülâsa cevabımız menfidir. Şimdiden dostane ve 
nazikane bir cevap hazırlam ak muvafıktır. Bize vermeği taahhüd 
ettiği topları ve tayyareleri yeni vaziyetin karşılığı olarak düşün
mek anlaşılm az bir şeydir. Belki cevabımızın (askeri vaziyet ve 
icapları m ütahassıslar arasında konuşulmuştur. Biz Balkan cephe
sinin emniyeti için Türkiyeye yapılması lâzım olan yardım ları 1939 
ilkbaharından itibaren göstermekte teahhur etmedik. İki sene zar
fında elde ettiğimiz neticeler ve müştereken bağlanan taahhüdlerin 
bile bugünkü durumu parlak değildir. Mesaj yeni bir teklifi ortaya 
sürmekdedir.) mealinde esasları ihtiva etmesi hatıra gelebilir.’

İnönü, 6  Şubat 1941’de kabul ettiği İngiliz Büyükelçisine, 
Churchill’in m esajındaki esaslı talebi kabule şayan görmediğini, 
Türkiye’nin harbe girmesinde bir faide de görmediğini, ve harbe 
girmedikçe de ne bugün ne de yarın İngiliz silâhlı kuvvetlerinin 
Türkiye’ye girmesine müsaade edemiyeceğini ve esasen böyle bir 
talebin aramızdaki İttifak Muahedesinde yeri bulunmadığını belir
terek Churchill’in m esajında bahsettiği Türkiye’yi biran evvel teçhiz 
etmek husu üzerinde ısrar etmiş ve ‘bir taraftan  evvelce aramızda 
tesbit edilmiş olan 25 milyon İngiliz liralık malzemenin gecikmiş 
olan teslim atını tesri etmek, diğer taraftanda Türkiye’yi daha kuv
vetli bir hale koymak için bunun haricindeki teçhizat ve m alzem e

{* )  2 .2 .1941 tarihli M ülakat P roseverbaü.



nin Türkiye’ye teslimi hususunda genişlik ve sürat göstermek icabe- 
der,’ demiştir. Churchill’in m esajına da bu yolda yazılı bir cevap 
verilmiştir.

Churchil’in İnönü’ye mesaj gönderdiği 31 Ocak 1941’de Ame
rikalı Albay Donovan Türk yetkilileri ile görüşmeler yapmak için 
A nkara’ya gelmiştir. Amerikan Bahriye Nazırı Knox’un yakın a r
kadaşı ve Başkan Roosevelt’in de özel temsilcisi niteliğini taşıyan 
Albay Donovan daha önce de Yunanistan ve Bulgaristan’a uğra
mıştı. Bu seyahati, İngiltere’nin Bulgaristan, Yugoslavya ve Türki
ye’nin katılm ası ile H itler’e karşı bir direnme cephesi kurma yolun
daki projesini desteklemek am acı ile yapan Donovan, A nkara’da 
Başbakan, Dışişleri Bakanı ve diğer Türk yetkilileri ile yaptığı gö
rüşmelerde, A m erika’nın İngiltere’ye elinden gelen bütün yardımı 
yapmağa kararlı olduğunu, aynı şekilde H itler’e direnecek bütün 
ülkelere de bu yardımın yapılacağını, söylemiştir. (*)

Ancak Amerikan yardımının gelmesi için en aşağı altı ay ge
rektiği bilindiğinden Balkan ülkelerinin, sınırlarında bekleyen A l
man kuvvetlerini tahrik edecek tertiplere girm eyecekleri aşikârdı. 
Donovan Balkan ülkelerini bir araya getirecek yegâne çare olarak 
Başkan Roosevelt’in işe karışarak bu ülkelerin Hükümetlerine birer 
şahsî mesaj göndermesini tavsiye ediyordu.

Başkan Roosevelt, 14 Şubat 1941’de Refik Saydam ’a gönderdiği, 
m esajda Mihver devletlerinin herhangi bir isteğinin kabul edilme
sinin yeni isteklere yol açacağını hatırlattıktan sonra, saldırıya karşı 
direnecek ülkelerin Kiralam a ve Ödünç Verme Kanunundan fayda
landırılacağım  belirtmiştir. (*)

Bu m esajı şahsen Refik Saydam ’a veren Amerikan Büyükelçisi 
Murray, W ashington’a gönderdiği 18 Şubat 1941 tarihli telgrafında, 
Saydam ’m kendisine, Türkiye’nin tutumunu açıklam ak için şu söz
leri söylediğini bildiriyordu : “Türkiye baştanberi Büyük Britanya 
ve Amerika Birleşik Devletleri’ninkinin aynı olan amaç ve ideale 
bütün kalbi ile kendisini bağlam ıştır ve savaşmak zorunda bırakıl
sa dahi bu tutumu değişmeyecektir. Yeterli askeri malzemesi olma
yışından ötürü, bütünü ile bir savunma savaşından başka bir hare
ket yapam ayacak olan Türk ordusunun muhtemel bir saldırıya karşı 
bütün gücü ile hazır durumda bulunması ortak am aca en iyi şekil
de hizmet etm ektedir.” (*)

(*) The Undeclared War, 1940 - 1941. Longer and Gleason, Sahile 399
(*) Foreign Relations cl the U.S. 1941 Cilt 3- Sochife 81Ş,
(*) A.g.e. Gilt 3. Sahile 818,
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“Bu gayretlerin sonunda Türk Hükümeti, Türkiye’nin A.B.D. 
ve İngiltere’nin ideallerini tam olarak desteklediğini, fakat buna 
rağm en herhangi bir taahhüde girişm eyeceğini’’ bildirmiştir. (*)

Diğer taraftan, Almanların Bulgaristan’a sızma hareketlerine 
hız vermeleri ve Bulgaristan’ın da Türkiye ile bir çatışm aya giriş
memek arzusu karşısında Türkiye ile Bulgaristan 17 Şubat 1941’de 
ikinci defa olarak aralarında dostluk ve iyi komşuluk esaslarını ön
gören bir beyanname neşretmişlerdir.

A lm anya’nın Balkanlarda ilerlemesini durdurabilmek için Tin - 
kiye, Yugoslavya ve Yunanistan arasında, bir hareket birliği kurmak 
ve böylelikle Türkiye’yi en kısa zamanda savaşa sokmak fikrinden 
henüz vazgeçmemiş olan İngiltere Hükümeti, 26 Şubat 1941’de D ı
şişleri Bakanı Anthony Eden ve İm paratorluk Genelkurmay Başkanı 
General Sir John Dill’i A nkara’ya göndermiştir. Başbakan Refik 
Saydam, Dışişleri Bakanı Saraçoğlu ve Genelkurmay Başkanı M a
reşal Fevzi Çakm ak’m iştiraki ile yapılan görüşmelerde, İngilizler, 
Alman kuvvetlerinin Bulgaristan yolu ile Yunanistan’a saldırması 
ihtim alinin çok kuvvetli olduğuna işaretle, bu durumda kendilerinin 
ellerindeki bütün im kanlarla Yunanistan’a yardım edeceklerini be
lirtm işler ve Türkiye’nin de Almanya'ya harp ilân etmesinin uygun 
olacağını söylemişlerdir. Kendilerine cevaben, Almanların Boğazları 
ele geçirmek am acı ile Türkiye’ye saldırm alarının da aynı derecede 
ihtim al dahilinde olduğu ve bir Alman saldırısı halinde Sovyetlerin 
de Kafkas cephesinden Türkiye’ye saldırm alarının beklenebileceği, 
teçhizat bakımından esasen çok zayıf bir durumda olan Türk ordu
sunun Alman saldırısını tahrik etmesinde bir m ana bulunmadığı, 
ancak saldırı halinde Türkiye’nin kendisini korumaya azimli olduğu 
anlatılm ıştır.

İngilizler, Türkiye harbe girmezse bunun Yunanistan, Amerika 
ve İngiliz kamuoyu üzerinde olduğu kadar, hareketlerini geniş ö l
çüde Türkiye’ye göre ayarlayan Yugoslavya üzerinde de çok kötü 
bir etkisi olacağını söylemişlerdir. Türk tarafı, İngiltere’nin isteği 
üzerine Yugoslav Hükümeti nezdinde teşebbüse geçilmiş olduğunu, 
önce Yugoslavlarm  kaçam ak bir cevap vermekle yetindiklerini ve 
aradan bir ay geçmiş olmasına rağm en henüz kesin bir cevap ala
mamış olduklarını belirterek, yine de Yugoslavya ile ortak bir ha
rekete geçmeğe hazır bulunduklarını bildirmiş ve Türkiye’nin sava
şa girmemek gibi bir niyeti olmadığını, ancak bunun en uygun za
manda yapılmasının ve Türk savaş potansiyelinin daha sonraya

{*) Olaylarla Türk Dış Politikası (1319 - 1965 Ş ah iİe '“TŞÇ,
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saklanm asının M üttefiklerin de yararları gereği olduğunu söylemiş
tir. Sonunda Türk ordusunun desteklenmesine devam olunması ve 
Kuzey A frika’da ele geçen İtalyan savaş malzemesinin Türk ordu
suna verilmesi olanağının araştırılm ası kararlaştırılm ıştır.

27 Şubat 1941’de yayınlanan ortak bildiride, iki Hükümetin 
Türk - İngiliz İttifakına tam bağlılıkları ve bütün sorunlar üzerin
deki siyasetlerinde tam uyuşma gördükleri belirtilmiştir.

Eden ve General Dili ile A nkara’da yapılan görüşmelerden son
ra Dışişlerinden Elçiliklere gönderilen genelgede Türkiye’nin duru
mu özetleniyordu.

“1 . Siyasetimizde ve kararlarım ızda hiçbir değişiklik yoktur.

2 . Müdavelei efkâr en geniş şeklinde vaki olmuş ve hattı ha
reketimizin değişmesini müstelzim bir talep veya tavzihi muktazı 
ihtilâfı efkâr kaydedilmemiştir.

3. Aramızdaki çok samimî teati efkârlar ve her hususta mii- 
şahade kılm an m utabakattan İngiliz ricalinin memnun olarak dön
dükleri kanaatindeyiz. Bu ziyaret neticeleri bizim için de faydalı ve 
memııuniyetbahş olmuştur.”
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S A V A Ş  Y I L L A R I  : I I  
ALMANLARIN BALKANLARA ÎNİŞÎ VE ETKİLERİ

Bulgaristan’ın II Dünya Savaşı öncesindeki “revizyonist” tu
tumuna ve komşularından isteklerine değinilmişti. Savaşın başla
ması ile Bulgarların emellerini gerçekleştirm ek için Almanya safına 
geçmekte tereddüt etmiyeceği beklenmekte idi. Gerçekte, Bulgaris
tan ’ı böyle bir yoldan alıkoyan iç ve dış sebepler hareketlerini k ısıt
lamıştır.

Balkan siyaset sahnesinin karışık unsurları ve çok taraflı bağ
lantılarının burada ayrıntılarıyla belirlenmesine imkân yoktur. Fa
kat Bulgarların davranışlarını kısıtlayıcı unsurlar olarak, Sovyet 
Rusya’dan korkuları, Balkan Paktı dolayısıyla, Türkiye-Yunanistan 
ve Rom anya’nın kurdukları ortak cepheden çekinmeleri, Balkan P ak 
tı ile yaptıkları anlaşm a ve özellikle Türkiye ve İngiltere’nin savaşın 
yaklaşm ası ile Bulgaristan’ın en fazla ilgilendiği Dobruca mesele
sinde Romanya ile aracılık yapmaya kadar giden yatıştırıcı siyaseti 
sayılabilir. Alm anların “hayat sahası” gibi belirsiz siyasi sloganlarla 
ortaya atılan emellerinin yarattığı kararsızlık ve Bulgaristanm  iç 
çekişmelerinin ve nihayet Balkan Paktı üyeleriyle yaptıkları 31 Tem
muz 1938 Selanik anlaşm asının etkileri de unutulmamalıdır. (D

Sırası geldikçe değinileceği gibi, savaş boyunca zaman zaman artan 
gerginliklere rağm en Türkiye ile Bulgaristan tem ası hiç kesmemiş
ler ve Bulgarlar sık sık Trakya üzerinde hiçbir emelleri olmadığını 
tekrarlam ışlardır. Almanların Balkanlara, girmesi ile durumu gittik
çe güçleşen ve Dobruca’yı da Alm anlar sayesinde alması sebebiyle 
zorunlu olarak artan ölçüde Alman tesiri altında kalan Bulgaris

(*) Sözleşme'nin en önemli hiikmü tarafların «her birinin aktetmiş oldukları itilaflar 
mucibince her ne suretle olsun kuvvete m üracaattan istinkâf etmeği taahhüt ettiklerini 
ve kendilerine müteallik hususatta Nöyyi muahedenamesinin dördüncü kısmında mün- 
derıç ahkâm «askeri, bahri ve havai maddeler» ve keza 24 Temmuz 1923‘de Lozan'da 
imza edilmiş olan Trakya hududuna dair olan mukavelenamede münderiç ahkâmı tat
bik etmekten vaz geçmegi taahhüt» etmiş olmalarıdır.
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tan'm  daha sonra en büyük tasası harp dışı kalabilm ek olmuştur. 
Tabiatıyla bu siyaset Türkiye’nin de tutumuna uymakta idi.

Diğer taraftan, Yunanistan’a ve Sovyeİlere saldıracak bir Al
manya için Bulgaristan’ın temini şarttı. Sovyetler bakımından da 
Boğazlar bölgesinin hem M üttefiklere hem Alm anlara karşı temini, 
yani Sovyetler aleyhinde kullanılm am ası için Bulgaristan’ın strate
jik  önemi büyüktü. Bu sebepten, Sovyetlerin alâkası, hem Alm anlarla 
m üttefik oldukları devrede, hem de onlara karşı savaştıkları devrede 
değişik şekillerde devam etmiştir. Ancak, harbin başlarında Bul
garları kendi taraflarına çekmek için kozları fazla değildir. (*) 
Bulgaristan Dobruca’yı 1940 Ağustosunda Alman aracılığıyla aldık
tan sonra Sovyetlerin teklif edilebileceği fazla bir şey kalmamıştı. 
Fakat bir taraftan Bulgar Komünist partisinin, diğer taraftan Alman 
tarafları elem anların baskısı altında, bir hayli sarsıntıdan sonra ni
hayet Üçlü Pakt’ı im zalam ıştır ve önce sivil kıyafette gelen Alman 
askerleri M art 1941’den itibaren resmen Bulgaristan’a girmişlerdir.

1940 Sonbaharında, Bulgaristan’ın Sovyet politikasındaki önemli 
yerine geçmeden önce, Bulgaristan’ı tercihan Balkan Paktı çerçeve
sinde diğer Balkanlılara yanaştırılm ası için bilhassa Türkiye’nin 
giriştiği teşebbüsleri çok kısa olarak gözden geçirm ek faydalı 
olacaktır.

Saraçoğlu, Bulgarların Balkan paktına girmelerine en büyük 
engel olan Dobruca sorununu çözümlemek için 1939 Nisanında ciddi 
teşebbüslere geçmiştir.

Gafenco’nun İstanbul’a gelişinde Saraçoğlu, Dobruca işine de
ğinerek Bulgarların memnun edilmesi gereğini ileri sürmüştür. 
G afenco’nun cevabı olumsuz ise de, itirazı eskisi kadar kesin değil
dir. Saraçoğlu, bu suretle hiçolmazsa “meseleyi külfetsizce konuşa
bilmek adetinin” yerleşmiş olduğunu kaydediyor. Bulgar sınırının 
düzeltilmesi için Balkan devletlerinin ortak kararı veya ilgili iki dev
let dışındaki Balkan devletlerinin hakemliği ile çözümlenmesi şar
tıyla Bulgaristan’ın Balkan Paktına girmeye yanaşıp yanaşm ayaca
ğını soruşturması için Sofya Elçiliğine talim at verilmiştir.

{*) Bulgaristan'da halkın çoğunluğu kültür yakınlığı dolayısıyla Alınanlardan çok 
Sovyetleıdem yanadır. Oldukça kuvveili bir komünist partisi de mevcuttur. Fakat Kral 
ve rejimin değişmesinden zarar görecek sınıflarla Bulgaristan'ın revizyonist emellerini 
ancak Politik düzen değişikliği yapacağını ilân eden Almanlar'la işbirliği sayesinde 
gerçekleştirebileceğini düşünenlerde çoktu.
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Bulgar Başvekili, Yugoslavya’nın “bloke bir halde korku içinde” 
olması sebebiyle Balkan Paktının cam bir hayatiyete m alik addedLi- 
lem iyeceğini” belirttikten sonra, “Alm anların böyle bir hareketi 
tahrik olarak telâkki edeceklerini” söyler. Elçi Şevki Berker’in izle
nimlerine göre, Başvekil “Alm anya’ya karşı bir cephe almış zannını 
verebilecek en ufak bir hareketten bile tevakki etm ek” istemektedir

Saraçoğlu, teklif ettiği anlaşm a formülünden Romanya Harici
ye Nazırına da bilgi vermiştir. Gafenco sınır değişikliği için şimdilik 
bir taahhüde girmemek şartıyla, teklifi şahsen kabul ettiğini, fakat 
önce K rala sorması gerektiğini ve kesin cevabın hareketinden sonra 
Elçimize bildirileceğini söylemiştir.

Saraçoğlu bu def’a teşebbüsünü Londra B.E’miz Aras a rac ılı
ğıyla yeniletmiş, Talim atında Gafenco’nun son verdiği cevap ile, 
Bükreş’te, Londra’ya gitmeden önce verdiği cevabın birbirine uyma
dığını kaydetdikten sonra, A ras’dan Gafenco ile aynı konuyu görüş
mesini istemiştir.

Gafenco bu sefer de A ras’a “esasa muarız olmadığını, ancak 
evvelemirde Bulgarlardan emin olmak lâzımgeldiğini ve Rom anya’
ya dönerken Belgratda tevakkuf edeceğini ve orada tenevvür ettik 
ten sonra Belgrad Elçimizle konuşacağını, binaenaleyh bu bapta 
konfirm asyon’a intizar edilmesini” söylemiştir. A ras’m verdiği bilgi
lere bakıldığında, Berlin tem aslarının tesiri altında kaldığı anlaşılan 
G afenco’nun Alm anların ve M acarların emelleri ve muhtemel te
şebbüsleri hakkmdaki değerlendirmelerinin pek iyimser olduğu gö
rülmektedir. (*) Bu iyimserlik Rumenleri muhtemelen, bir kriz ha
linde dahi Bulgar isteklerini önliyebilecekleri ve durumun B u lga
ristan ’ın Pakta alınm ası için bir fedakârlığı haklı gösterecek kadar 
ciddi olmadığı düşüncesine sevketmiştir.

Diğer taraftan Bulgarlar da Alm anya’nın harp istemediğine 
inanmış görünmekte veya o görünüşü vermek istemektedirler. Bul
gar Başvekili Nisan 1939’da Elçimiz Ş. Berker’e Dobruca işinden 
başka komşularından bir istekleri olmadığını tekrarlıyordu. Ber
ker’e göre Batı Avrupa m atbuatının Balkanlarda bir blok teşkili için 
Bulgaristan’ın tatmininden baiısetm esi ve Yugoslavya’nın durumu 
dolayısıyla Balkan Paktının sarsıntıya uğramasından cesaretlenen 
Bulgarlar durumlarının kuvvetlendiğini hissetm ektedirler ve talep-

i*) Gafenco, Almanya'nın taleplerini bir harbe girmeğin halletmeyi tercih edeceğini, 
faaliyetini Danzig ve müstemleke işine temerküz ettireceğini söylemekte, İtalya'yı da 
uEahrisefid metalibinî teyldeıı orda bir harekete şevke» çalışacağından bahsetmektedir.
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1 erini tam elde etmeden pakta girmemek için kesin karar almış
lardır.

Bulgarların doğrudan doğruya Türkiye ile ilgili tutum larına 
gelince, esas itibarıyla Bulgar Başvekilinin M art 1939 ortalarında 
Türkiye’ye yaptığı ziyarette tutum ları belirmiştir. Bu görüşmelerde 
Bulgar Başvekiline, Alman ve M acarların Rom anya’ya saldırmaları 
halinde, Bulgaristan’da Dobrucaya girerse, Türkiye’nin Bulgaristan’a 
karşı harekete geçeceği kesinlikle anlatılmış, fakat Bulgaristan a n 
laşm azlıkların sulh yoluyla çözümlemeyi seçerse yardım edileceği 
bildirilmiştir. Savaşın Balkanlara girmemesi için gayret gösterece
ğini belirten Köseivanof “Türkiye ile konuşmadan, anlaşm adan hiç
bir badireye atılm ayacağına’’ söz vermiştir. (*)

1940 sonlarına doğru ve bilhassa 1941’de, Alm anya’nın Balkan
lara inmesi ve bilhassa Yunanistan’la Boğazlara yöneltileceği görü
nüşünü veren askeri harekât hazırlıklarının artışı, Bulgaristan’ın 
gittikçe M ihver’e doğru kayması, hem Türkiye ve Müttefikleri, hem 
de Sovyetler tarafından endişe ile takip edilmektedir. 13 Ocak 1940 
tarihli, hudutlardaki kuvvetlerin çekilmesine dair anlaşm adan bir 
yıl sonra yayınlanan 17 Şubat 1941 tarihindeki Türk - Bulgar sal
dırmazlık beyannamesi artık Bulgaristan’ın Üçlü Pakt’a, yani Alman 
cephesine iyice kaym asından sonra gelmekle beraber son gelişmeler 
karşısında, iki memleketin karşılıklı durumlarını belirlemesi ve bil
hassa, Bulgaristan’ın Türkiye’ye karşı bir harekete vasıta olmasını 
önliyecek bir havanın geliştirilmesi bakımından önemli olmuştur.

Bulgaristan’ın gerek Türkiye, gerek Sovyetler bakımından stra
tejik öneminin her iki memleketi de, Bulgaristan’ın siyasi tutuma 
ile yakından ilgilenmeye zorlayacağı şüphesizdir. 1940 - 41 yılı olay
larının gelişimi ve ananevi olarak bölge dışı sayılan, fakat şimdi sa
vaşçı olarak Balkanlarda görünen Alm anya’ya kaym ası ve istekle
rini bu memleketin koltuğundan elde etmeyi seçmesi Bulgaristan’ı 
büsbütün şüpheli bir memleket durumuna sokmuştur. Türkiyenin 
Balkan Paktı dolayısıyla, Bulgaristan’ın hedef tuttuğu veya tutm ak 
ihtim ali olduğu devletlere karşı taahhütleri vardır ve gerektiğinde 
kuvvet kullanacağını Bulgaristan’a bildirmiştir. Buna karşılık müs- 
bet sahada yapabileceği, Dobruca meselesinin çözümlenmesinde 
aracılık yapm aktan ileri gidemezdi ve görüldüğü gibi, bu da Rumeıı- 
lerin davranışı yüzünden bir sonuç vermemiştir. Almanların Ro
m anya’ya nüfuzundan sonra bu konudaki teşebbüs im kânı tamamen 
Mihver tarafına geçmiştir. Sovyetlerin ise, Türkiye’ye göre daha

(*) Dış temsilciliklere yapılan tamim.
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geniş olanakları vardır. Ekim 1939’da Türk - İngiliz Fransız anlaş
m asının imzalanmasından sonra, Sovyetler Bulgaristan ile daha çok 
ilgilenmektedirler. 1939’da Türkiye Bulgaristan’la Romanya arasında 
arabuluculuk yapmaya çalışırken, Sovyetler de hemen aynı tarih
lerde kendi yönlerinden teşebbüslerde bulunmuşlardır. Bulgar-Sov- 
yet bağlantılarının Sovyetlerin istedikleri yönde ilerlememesi ve, 
Sovyetlerin Almanlardan daha çok çıkar vaadetm elerine rağm en 
Bulgaristan’ı kendi taraflarına çekememelerinde Bulgaristanm  iç 
siyaset tercihlerinin tesiri büyüktür. 1940 Ekiminden 1941 ortalarına 
kadar olan devrede Sovyet siyasetinin hedefinin, temkinli bir şekil
de Alm anların Balkanlara inmesini önlemek olduğu genellikle kabul 
edilmektedir. Fakat gerek olayların sırası, gerek yaptıkları teşeb
büsler, Sovyetlerin bu fırsattan yararlanıp, Boğazlar gibi bazı so
runları da çıkarlarına uyacak bir şekilde değiştirme olanaklarını da 
açık bulundurmak istediklerini ve Bulgaristan’a bu am açla da ya- 
naşdıklarm ı göstermektedir.

Bu bakımdan hadiselerin düğüm noktası her halde Narkomin- 
del’in Genel Sekreteri Sobolyev’in Sofya’ya gönderilmesinde toplan
maktadır. Sobolyev’in ziyareti Alm anya’da olduğu gibi Türkiye’de 
de kuşku ile karşılanm ıştır. Ziyaretin, 10-15 Kasım 1940 tarihlerinde 
Molotof’un Berlin’e ziyaretinin hemen ardından, 25 Kasımda yapıl
mış olması ayrıca ilgi çekicidir. (*) Berlin görüşmeleri hakkında 
bilgi isteyen ve özellikle, Türkiye ile ilgili konuların görüşülüp gö
rüşülmediğini soran Büyükelçi A ktay’a Sovyet Hâriciyesinin tem 
silcilerinin verdikleri cevapları, Saraçoğlu “Afaki oldu ve bilhassa 
bize taalluk eden hiçbir kelime söylenmedi.” şeklinde nitelenm ekte
dir. (*) Keza, Subolyev’in misyonu hakkında da, ne Dekanozof, ne 
de Vişinski tatm in edici bir cevap vermemişlerdir. Nihayet Aralık 
1940 ortalarında Aktay Molotof’tan randevu isteyerek Sobolyev me
selesini sormuştur. Molotof Sobolyev’in görevini şöyle anlatıyordu .-

“Sovyetler, Türklerin Bulgarlara hücum edeceği kanaatm da 
oldukları ve Bulgarların da aynı kanaatta olduklarını tahm in ettik
leri cihetle, Balkanlarda sulhun m uhafazası için Bulgar kralından 
Sovyetlerin vereceği garantiye ihtiyacı ve Sovyetler ile mütekabil 
bir yardım mukavelesi akdine taraftar olup olmadığını istifsar ez
mek ve Sovyetlerin bu hususta müzakereye amade olduğunu beyan 
lüzumunu hissetmişler. Bulgar kralı da cevaben vaziyet salah bul

{*'} Molotof-Ribbenirop ve Molotof-Hitler görüşmelerinde Molotof ısrarla, Bulgaristan'a 
Sovyetlerin garanti vermesini teklif etmiştir. ^
(*} Sovyeîley bu anlaşm alar hakkında hiçbir bilgi vermemişlerdir.



duğundan teklif edilen garantiye ihtiyaç olmadığı cevabını ver
m iştir.”

M olotofım  Türk - Bulgar bağlantılarını, Türkiye’nin Bulgaris
tan’a saldırmasına, varacak bir derecede gergin göstermesi gerçeğe 
uymamaktadır. Kral Boris’in gittikçe Alman taraftarlığ ı Türkiye’de 
endişe yaratm aktaysa da, mesele daha çok Alm anya’nın niyetlerinden 
doğan bir tehditle ilgili idi ve Türkiye’nin (Dobruca meselesi halle
dildikten ve Romanya’ya karşı yükümlülüğü kalktıktan sonra) B u l
garistan’a saldırması için bir sebep yoktu. Molotof’un, Berlin görüş
melerinde sık sık Bulgaristan’a garanti vermekten sözetmesi (ve AL- 
m anlardaıı önce Bulgaristan’ın bunu isteyip istemiyeceğinin bilin
mesi gerektiği yolunda bir cevap alm ası), daha sonra 25 Kasım 1940’ 
da Bulgaristan’la karşılıklı yardımlaşma paktı yapmayı ve Boğazlar
da üs verilmesini Alm anlara karşı bir şart olarak ileri sürmeleri 
o zamanki Sovyet Stratejisinde Bulgaristan’la Boğazların bir arada 
düşünüldüğünü göstermektedir. (*)

(*) Bulgaristan ve Türkiye konusunda Alman-Sovyet görüşmelerini gözden geçirmek 
faydalı olacaktır.

Almanya'nın ansızın (M acar ve Rumen talepleri üzerinde prensip anlaşması sağladık
tan sonra) Romanya'ya garanti vermesi Sovyeîler üzerinde şok tesiri yapmıştır. Schulen- 
burg Romanya garantisinden ve Bulgar isteklerinin de karşılanacağından Molotof'u ha
berdar etiğinde, kendilerine damşılmamasmın saldırmazlık paktındaki müşavere madde
sine aykırı olduğu cevabını almıştır. (Bak. Nazi-Soviet Relations, 1939-41, s, 180-181. 
12 Kasım günü Ribbenirop-Molctof görüşmelerinde, Ribbentrop, Rusya için denize tabii 
açılma yolu olarak güneye dönmesinin faydasından söz eder. Molotof, hangi denizden 
sözettiğini sorduğunda, İran Körfezi ve Arap Denizini söyler. Ayrıca, Türk Sefirine, Tür- 
kîyenin yavaş yavaş tarafsız bîr duruma gelmesinden memnun olacaklarını ve Türkiye 
üzerinde bir emelleri olmadığını söylediğini belirten Ribbentrop, Türkiye'den geçen yolu 
Sovyetlere aşcığı yukarı kapatmıştır ve azamî tavizi, yeni bir Boğazlar rejiminde Sov- 
yeîlere bazı ayrıcalıklar tanınmasından öteye geçmemektedir. Ayrıca, Türkiye'ye karşı 
siyasetin Rusya, İtalya ve Almanya tarafından birlikte tesbiti ve Türkiye'nin toprak bü
tünlüğünün ortak garantisi de, Türkiye'yi Sovyetlerle karşı karşıya bırakmayacaklarını 
göstermiştir.

Aynı gün Hitler de aşağı yukarı aynı şeyleri teyîd etmiş îngilizlerin Selâniğe bir teh
didi dolayısıyla Balkanların önemine değinmiştir. Buna karşılık Moloiov, Rusya'nın Kara
deniz'de Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'deki çıkarlarından bahsetmiştir. 13 Kasım günü 
yapılan görüşmelerde Hitler yine Sovyetlerin yayılma alanı olarak Asya’yı göstermek
tedir. Molotof ise Balkanlar üzerinde durmakta, Romanya'ya verilen garanti ve Alman
ya'nın Tuna siyasetinden hoşnutsuzluğunu belirttikten sonra, kapalı bir şekilde sözü 
tekrar Boğazlar meselesine aktarmakta ve Sovyetlerin Boğazlar Bölgesine yakın bir dev
let olan Bulgaristana garanti vermesi konusunda Mitlerin fikrini sormaktadır. Hitler sa
dece Boğazlara değinerek Monizeux'nün Sovyetler yararına değiştirilmesini düşündük
lerini söyler. Molotov tekrar Bulgaristana garanti konusunu sorar. Hitler önce Bulgaris
tan'ın böyle bir garantiyi isteyip istemediğini bilmek icap ettiği ve sonra İtalyanlara da
nışması gerektiğini söyler. Hitlerin konuşmalarından. Boğazlar sözleşmesinin Sovyetler
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yararına değiştirilmesinden başka bir taviz vermeğe yanaşmadığı ve Bulgarisian garan
tisi konusundan hoşlanmadığı görülmektedir. Buna rağmen Molotov ısrarla aynı konuya 
geierek gayelerinin «Boğazlar yoluyla bir saldırıdan korunmak ve bu konuyu Türkiye 
ile halletmek» olduğunu ve «Bulgaristan'a verilecek bir garantinin durumu hafifleiece- 
ği»ni, Rusya'nın Boğazlar yoluyla Karadenizde bir saldırıya karşı yalnız kağıt üzerinde 
değil «gerçek olarak garanti elde etmek» istediğini ve bu konuda «Türkiye ile bir anlaş
m aya varabileceklerine inandığım» söyler. Molotov hiç olmazsa Bulgaristan garantisi 
konusuna dönerek, bu ülkenin iç rejimine dokunmayacaklarını, üstelik Bulgurlara Ege'
den bir mahreç sağlam aya hazır olduklarını söyler. Hitlerin değişmez cevabı Bulgarların 
bu garantiyi isteyip istemedikleri ve İtalyanlara danışmak lüzumudur. (Bak. Nazî-Covîei 
Relations, 1939-Ï. 241 : S. 234-24D
Aynı gün Moltoî'la yaptığı görüşmede Ribbentrop daha açık konuşur. Boğazlar konusunda 
4 memleketin anlaşacakları bir gizli protokol yapılabileceğini, İtalyanlarla da görüştü
ğünü söylüyor, Fakat Molotof işi böyle geçiştirmek niyetinde değildir. Boğazlar üzerinde 
gerçek garantiler istediklerini; ve Bulgaristan’dan başka Romanya ve M acaristan'la dahi 
ilgilendiklerini söyler. (Aynı kitap. S. 247-250)
Hitler'in görüşmelerden memnun kalmadığı, Musoliniye yazdığı 28 Kasım tarihli mektu
bunda, Rusların dikkatini Balkanlardan Doğu'ya çevirmekteki güçlüklerinden bahset
mesinden anlaşılmaktadır. (Bak. Max Beloif A.g.e. Cilt II, S. 353. 3 sayılı dip notu} 
Anlaşılan, Bulgaristan'a garanti meselesinde ne Almanlar ne de Sovyetler vakit (kaybı 
istemiyorlar.) Mcloiov'un ayrılmasından iki gün sonra Kral Boris Berlin'e gelmiş, fakat 
Üçlü paktı imzalamamıştır, Sobolyev 25 Kasımda Sofya'da Kral Borîs'i ziyaret ederek 
bilinen Sovyet tekliflerinin yapmış, iakat Romanya'daki Alman yığınağından. Alman 
taraftarı elemanlardan çekinen Kral bunları kabul edememiştir. Yine de Molotov, 25 
Kasımda Alman Büyükelçisine bildirdiği üçlü pakta giriş şartları arasında Türkiye ve 
Bulgaristan'ı unutmamakta ve Bulgar cevabı alınmış gibi hareket etmektedir :

1 —  Coğrafi bakımdan Sovyetler Birliğinin Karadeniz sınırlarına güvenlik alanı içinde 
bulunan Bulgaristan'la Sovyetler Birliği arasında bîr karşılıklı yardımlaşma paktı y a 
pılarak Sovyetîemı Boğazlardaki güvenliğinin gelecek Iki-üç ay içinde sağlanması ve 
uzun sikeli kira ile Çanakkale ve İstanbul Boğazları menzilinde Sovyet kara ve deniz 
kuvvetleri için bîr üs kurulması şartlarıyla;
2 —  İran Körfezi genel istikametinde Batum ve Batum'un güneyindeki alanın Sovyet- 
ler Birliğinin emellerinin (aspirations) merkezi olarak tanınması şartıyla». Almanlar 
bu Sovyet tekliflerine cevaplarını Moiotof'un soruşturmalarına rağmen hiç bir zaman 
bildirmemişlerdir.

Sobolyef'în temasları hakkında epey bilgi mevcuttur. (Konu üzerinde çok durulmuş ol
masının bir sebebi de, Aktay'nn bu konuda Molotof ile yaptığı görüşme sırasında Türk- 
Sovyet münasebetlerinin tekrar söz konusu edilmiş olmasıdır.) Nisan 1943'te Bulgar 
Baymdsrlzk Bakc:m Ycsllyef bîr nutkunda şunları söylüyor : «.,„,. Bulgaristan Hükümeti 
Sobolyef'in tekliflerine kendisini kaptırmış olsa idi, bunun neticesi memleketimiz için 
meş'um olacak idi. Sovyet diplomatının tekliflerini reddeitk. H ra, Ballık devletlerinin 
teşkil etiği misal gözümüzün önünde durduğu gibi, kendlsile aramızda dostluk paktı 
bulunan Türkiye ile harfoeünek de istemiyorduk. O Türkiye iledir ki, aramızda ne bizi 
ayırack bir ihtilâf, ne taksim edilecek blrşey vardır. (Sofya Elçiliğinin Nisan 1943 ta 
rihli telgrafı)

Sovyetler bu ithamları i 3 Nisan 1943 tarihli Izvesîia gazetesinde çıkan bir makale ile
reddetmişlerdir; Makalede özellikle «Sovyet Rusya, Türkiye'nin son 25 senedesıberi 
bil S inkıta Sovyet Milleti ile iyi komşrlu& münasebeti idame ettiğini unutmaz» den
dikten sonra. Bulgaristan'ın da son 25 senedir Sovyetlefin düşmanlan meyanmda bu
lunduğu da hatırlatılmaktadır.
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Bir karşılıklı yardımlaşma paktının im zalanm asının Almanların 
Güneye inmesine karşı faydasından başka, Bulgaristan vasıtasıyla 
Boğazların tecridi ile, üs temini için Türkiye üzerinde fiili bir baskı 
im kânı da sağlamış olacaktır. Sovyetlerin Bulgarlara yaptığı teklifin 
bu kadar basit olmadığı daha sonra anlaşılm ıştır. Bulgarların 1942 
yılında Menemencioğlu’na verdikleri bir belgede Sovyet teklifleri 
şöyle gösterilmekteydi :

1 — Sovyetler, Bulgarların Trakya üzerindeki emellerine yar
dıma hazırdırlar.

2 — Sovyet - Bulgar çıkar Birliği karşısında Sovyetler, geçen 
seııeki tekliflerini tekrarlıyarak (*) Bulgaristan’ın yalnızca Bat.ı 
Trakya değil, Doğu Trakya üzerinde emellerine yarıyacak bir yar
dımlaşma paktı yapmaya hazırdırlar.

3 — Türkiye’den Bulgaristana bir tehdit veya saldırı geldiğinde 
Sovyetler Bulgarlara her türlü vasıta ile yardım edecekler ve Avru
pa Türkiyesi üzerinde emellerinin gerçekleşmesine yardım edecek
lerdir. (*1

Sovyet teklifleri 1941 Ocağında bir Bulgar yetkilisi tarafından 
daha teyid edilmektedir. Bulgar Bakanlarından olan bu ilgili Sofya
Elçimiz Şevki Berker’e “....  Almanlardan ne Bulgaristan’a ne de
Türkiye’ye karşı tehlike geleceğini, zira bunların Boğazlar üzerinde 
bir emelleri olmadığını ve halbuki Bulgaristan ve Türkiye’nin fazla 
korkm aları lâzım gelen devletin Rusya olduğunu ifade ile Rusların 
Bulgaristan’a Midye - Enez hattını teklif ettikleri ve bu tekliften 
m aksatları Bulgaristan ile Türkiye’yi birbirine düşman ederek Bo
ğazlara inmek ve Boğazların hinterlandı olan BulgaristanTda Baltık 
Devletlerine çevirmek olduğunu” söylemiştir. (*)

Sovyetlerin bu teşebbüslerinde kullandıkları ikinci bir delil de, 
Bulgaristan’a Alman kuvvetleri girdiği takdirde Selânik ve Boğaz
ların M üttefikler tarafından işgal edileceğidir. Alm anların verdiği

[*) Bulgar Sefiri, Sobolyev'in tevdi etiği kaydıyla verilen bu muhtırada, Sovyetlerin 
I939'da da buna benzer bir teklif yaptıkları zikredilmektedir. Sefir, Menemencioğlu'nun 
sorusu üzerine, «hatırladığına göre, geçen yıl (1939) yazılı, açıkça kesin bir teklif a l
madıklarını, sadece Moskova'daki sefirlerine sözlü bazı teklifler yapıldığını hatırladı
ğını» söylemiştir.
Menemencioğlu'nun 3 Ocak 1942 tarihli mülakat notu.

(*) 25 Kasım 1940 tarihli Fransızca metin Bulgar Sefiri tarafından verilmiştir.

(*) Sofya Elçiliğinin Ocak 1941 tarihli telgrafı.
Bulgar Komünist partisinin Sobolyev misyonu hakkında dağıttığı propaganda belgeleri 
de aşağı yukarı Sobolyev'in verdiği muhtıradakileri tekrarlamaktadır,
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cevap, Bulgari staııa karşı alâkanın Yunanistan’da M üttefiklerin bir 
köprübaşı tutm alarına engel olmak gayesini güttüğü, düşmanca bir 
hareket görmedikleri takdirde Türk arazisinin bütünlüğüne riayet 
edecekleri ve Montreux mukavelesinin Sovyetler lehine tadilini ta 
nıdıklarına göre Sovyet m enfaatlarm ı çiğnemedikleri şeklindedir. (*)

Diğer taraftan İngilizler de, 1940 Temmuzundan itibaren, İtal
ya’nın harbe girişinden doğan yeni durum gerekçesiyle Türkiye’nin 
Balkanlarda teşebbüsler alm asına, hiçolmazsa M ihver’e karşı tutu
munu bazı belirtiler ve beyanlarla açıklam asını istemektedirler, 
Rom anya’da durumun kritikleşmesinden sonra, İngiliz sefiri, 16 E y 
lülde, “Londra Hükümetinin son hadiselerden sonra Bulgarları da 
ihtiva eden yeni bir Balkan Anlaşması faaliyetinin mevsimi olduğu 
kanaatm da bulunduğunu, Bulgarlara Akdenizde iktisadi bir base 
verilecek olursa Bulgarların müsbet sahada faaliyete iştirak etmesi 
ihtim ali olduğunu beyan” etmiştir. (*) Saraçoğlu, Bulgarların 
emellerinin bundan çok daha fazla olduğunu Köseivanof’la yaptığ1 

görüşmeye dayanarak anlatm ıştır. Kasım ve Aralık 1940’da ise işler 
çok daha ilerlemiş, Balkanlıların müşterek cephe kurm ak olanakla
rının pek az olduğu daha kesinlikle belirmeye başlamıştır.

Sobolyev’in görevinin başarısızlığına rağm en Sovyetler, Bulga- 
ristanı temin ve Alman cephesine kaym asını önlemek için teşebbüs
lerine devam etmişlerdir. Kasım 1940’da M acaristan ve Rom an
ya’nın Üçlü Pakt’a girmeleriyle ve Rom anya’daki Alman yığm ak
larıyla Bulgaristan üzerindeki Alman - Sovyet rekabeti iyice artm ış
tır. Ancak Sovyetlerin, Bulgaristana doğru Alman ilerlemesinden 
aynı derecede endişe duyan Türkiye’nin İşbirliğini aram am aları 
ilginçtir. Molotov ve yardımcısı Dekanozov, “Sovyetlerin emniyet 
sahaları” olan Boğazlar ve Bulgaristan’da yabancı askeri kuvvetler 
bulunmasını düşmanca bir hareket olarak karşılayacaklarını Al
ınanlara bildirmekle iktifa etmişlerdir.

1941 Şubat başında Sovyetler Sobolyefi tekrar Sofya’ya gönder
mişlerdir.

Aynı günlerde Bulgar Komünist partisi de tekrar Sovyetlerle 
bir yardımlaşma paktı yapılmasını istemektedir. Böylece, Sobol
yev’in Kasımda yaptığı teklifleri tekrarladığı söylentileri ortaya 
çıkar (*) Diğer taraftan, Türkiye ile Bulgaristan arasında, Bulgaris
tan ’ın talebi üzerine, 17 Şubat 1941 tarihli beyannam e’ye varan

(*) Bu kısımdaki vesikalar için Bak. Nazi-Soviet Relations, 1939-1941, S. 264-74 
(*) Saraçoğlu'nun İngiliz Sefiri ile 16.9.1940 tarihleri mülakatı.
(*) Bak. Max Beloff, A.g.e S. 362
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görüşmeler yapılmaktadır. Türk - Bulgar Saldırmazlık beyannamesi 
bilhassa İngiltere’de, Balkan paktını Bulgaristan’ın da katılm ası ile 
canlandırm a teşebbüsü gibi gösterilmiştir. (*)Bu na karşılık S a r a 
çoğlu beyannam eyi “mütevazi bir eser” olarak nitelemektedir. (*) 
Türk basınında ise, bu beyanname, bizim bakımımızdan Bulgaris
tan ’ın belirsiz siyaseti karşısında duyulan endişe, Bulgaristan ba
kımından ise Trakya’da aldığımız askeri tedbirlerden Bulgaristan’ın 
duyduğu endişeler ve nihayet, Bnlgaristanm  tutumumunun saraha
te kavuşturulm ası için bir teşebbüs olarak nitelenmektedir.

1925 anlaşm asının teyidi olan bu beyanname genel stratejileri 
bakımından ne M üttefikleri ne de Sovyetleri tatm in etm iştir ve 
birinciler Türkiye’nin Bulgaristana karşı etken bir tutuma girm e
sini ister ken Sovyetler tam am en hareketsiz kalm asını istemekte 
idiler.

Amerika Sefiri M acmurray 2 1  Şubat 1941 tarihli raporunda, 
Menemencioğlu’nuıı Türk - Bulgar Beyannamesini, Sovyetlerin 
Sobolyef Misyonu ile yaptıkları teşebbüse bağladığını belirtm ekte
dir. Sovyet teklifleri Bulgarlarca kabul edilmemekle beraber, Tür
kiye, Bulgarlarla anlaşm ak lüzumunu hissetmiş ve Alman ilerlem e
sine karşı Balkanları takviye etmek isteyen İngnltere’den teşvik 
görmüştür. (*)

17 Şubat 1941 tarihli Türk - Bulgar bildirisinin yayınlanm asın
dan sonra Büyükelçi Aktay, Parti Kongresi ile meşgul olan Hariciye 
Komiseri Molotof yerine Vişinski ile görüşmüştür. Vişinski, 
önceleri Bulgaristan’la Türkiye arasında pakt yapmak fikriyle ha
reket etmekte iken, neticenin bu kadar mütevazi olmasının sebebini 
sormuştur. Aktay bunun, Bulgarların Alm anları tahrik etmeme en
dişesinden ileri geldiğini söylemiştir. Vişinski ayrıca, bu anlaşm anın 
İngilizlerle aram ızda bir hoşnutsuzluk yaratıp yaratm adığını öğren
mek istediğinden Aktay, bu anlaşm anın îngilizleri m üteessir edebi
leceği ihtim alini ilk defa duyduğunu belirtmiştir.

Aktay, Sofya’ya Sobolyev heyeti gibi bir heyetin gönderilip 
gönderilmediğini sorduğunda, Vişinski bu yöldaki söylentilerin doğru 
olmadığını belirtmiş ve vaziyetin çok karışık olduğunu eklemiştir. (*)

(*) 15 Şubat 1941 tarihli Times gazetesi
(*) A.Ş. Esmer'in 19 Şubat 1941 tarihli Ulus'daki makalesi, F.R, Akîay'ın makalesi.
(*) Foraing Relations oi the United States, 1941, Volume OLP.821.
{*) Max Beloli Sobolyev'in Şubat başlarında tekrar Sofya'ya gittiğini yazmaktadır.
(Bak. A.g.e. S. 362)
Aktay bir telgrafında Moskova'da böyle bir haber işittiğini fakat ihtimal vermediğini 
bildirmektedir.
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Âktay izlenimlerini şöyle vermektedir :

“A — Sovyetler, Türk - Bulgar anlaşm asına Almanların Bal
kanlara inmesine mani olacak bir m ahiyette olmaması sebebiyle 
büyük bir kıymet atfetmem ektedirler.

B — Burası, Türk - Bulgar anlaşm asının İngiltere ile aram ıza 
bir nifak sokmuş olduğu fikrindedir.

C — Vaziyetin vahim ve muğlak olduğunu Rusların bize söy
lemeleri bizi fazla teyakkuz davet içindir.

D — “V akti gelince Sovyetler m enfaatlerini m üdafaa etm e
sini bilecektir” cümlesi Vişinski’nin zatı m ülâhazası değil ise pek 
m anidardır ve Rusların Balkanlara ve dolayısıyla Boğazlara göster
diği ciddi alâkayı tebarüz ettirm ek ..........  m anasına m atuf olsa
gerektir.”

Vişinski’nin 2 0  Şubat 1941 günü Balkan durumu için söyledik
lerinin doğruluğunda şüphe yoktur. Zira Bulgaristan ve Yugoslavya 
Üçlü Paktı im zalam aya doğru gitmektedir. 1  M artta Sovyetler ant
laşm ayı im zalayan Bulgaristan’ın tutumunu resmen protesto etmiş
lerdir. Bulgaristan’dan sonra, Yugoslavya’nın tutumu daha da na- 
zikleşecektir. Artan Alman baskısı sonunda (Alm anlar kesin talep
lerini muhtemelen Naib Prens Poı’ün 5 M artta H itler’le görüşmesi 
sırasında yapmışlardır.) 25 M artta Yugoslavya 3.1ü paktı im zala
mıştır. 26-27 M artta yapılan Hükümet darbesi, Hariciye Nazın 
Nincic’in, bunun tam am en bir iç hareket olduğunu ve Yugoslavya,- 
nın tarafsız kalacağını açıklam asına rağmen, Alm anların hoşuna 
gitmemiştir. (*) Sovyetler Yugoslavlara, Belgrad m aslahatgüzarları 
vasıtasıyle bir saldırmazlık paktı ve bir de askeri mukavele teklif' 
ettikleri halde, Yugoslav heyeti Moskova’ya geldiğinde tekliflerinin 
klasik bir saldırmazlık paktı şekline dönüştürüldüğü görülmüştür. (*)

Yugoslavya ile Sovyetler arasında bir saldırmazlık paktı yapı
lacağını Molotov, 4 Nisan 1941 akşam ı Schulenburg’a bildirmiş ve 
itirazla karşılaşm ıştır. Molotov, bu itirazları kabul etmemiş ise de, 
ertesi gün Yugoslav delegeleriyle görüşen Vişinski, bir yanlışlık ol
duğunu, ek bir askeri anlaşm a yapmaya niyetleri olmadığını söyle
miştir. Bütün gün süren görüşmelerden sonra Sovyetler sonunda 
anlaşm aya bir harp halinde dostça bağlantıların devam edeceği

f*} Hitler, fevkalâde kızmış ve daha sonra Yugoslavya'nın ezilmesinin Türkiye'yi de 
durduracğını söylemiştir.

{* )  Bak. M ax Beloif, A .g,e. Cilt II, S. 367.
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yolunda bir hüküm koymaya razı olmuşlar ve 5-6 Nisan gecesi an
laşma imzalanmış, fakat aynı gecenin sabahı da Alm anlar Yugos
lavya ve Yunanistanı işgale başlamışlardır.

Sovyet’lerin Türkiye’yi tecrid ve Bulgaristan üzerinde ısrar 
politikaları ise Bulgaristan ve Yugoslavya’nın Üçlü Paktı im zalam aları 
kesinleşinceye kadar devam etmiş ve Sovyetler ne Türkiyeyi des
teklemek, ne de Türkiye, Yugoslavya ve Bulgaristan arasında bir 
dayanışma havasını cesaretlendirm ek için hiç bir şey yapm am ışlar
dır. Aksine, Bulgarlara Türkiye ve Yunanistan sırtından yaptıkları 
teklifler bölücü yönde olmuştur.

Sovyetler, ancak 22 M art’ta Türkiye’nin bir üçüncü memleketle 
m ünasebetleri bozulduğu takdirde Türkiye’yi müşkül bırakacak ha
reketlere girişm iyeceklerini bildirmişlerdir. Sovyetlerin bu hare
keti, nihayet Balkanlarda durumu takviyeye yanaşacakları şeklinde 
tefsir olunmuş ise de, gayelerinin doğrudan doğruya Türkiye’yi des
teklemek olduğu çok şüphelidir. Bir kere, yapılacak olanın en azım, 
onu da İngilizlerin aracılığı ile yapmışlardır. Aramızdaki 1925 anlaş
ması esasen en azından bunu amirdi. Diğer bir deyimle, Sovyetlerin 
saldırmazlık paktını teyidleri, Balkanlardaki planlarının tamamen 
suya düşmesi ve Almanların Boğazlara sokulmasının bir gerçek ha
line gelmesinden sonra yapılmıştır. Tabiatıyla, Almanlardan çok 
Sovyet niyetlerinden çekinmeye başlayan Türkiye için bu büyük bir 
ferahlık yaratm ış, fakat kaybolan eski güveni hiçbir şekilde yerine 
getirememiştir. Boğazlar üzerindeki düşüncelerinden vazgeçmedik
lerini ise sonraki hadiseler gösterecektir.

1941 Şubatında Türkiye’nin tutumu ve özellikle Türk - Sovyet 
bağlantılarının durumu bakımından, Londra Büyükelçisi T.R. A ras’ın, 
Sovyetlerle bir karşılıklı yardım paktı yapılması teklifi üzerinde Sa
raçoğlu’nun Şubat 1941 tarihiyle A ras’a gönderdiği uzun tegraf 
ilgi çekicidir :

Araş, 1941 Ocak ayında savaşın vardığı duruma ve Almanların 
Balkanlara yaklaşmış olmasına bakarak, Sovyetlerin, 1939 Ekim in
deki tutumlarından farklı olarak, şimdi bir yardımlaşma paktı yap 
maya müsait olabileceklerini, Sovyetlerin Londra Büyükelçisi 
M aisky’ye de, tam amen kişisel düşüncesi olarak bu konuyu açtığını 
ve tepkisinin olumsuz olmadığını belirttikten sonra, tasarladığı an
laşm a hakkında şu ayrıntıları vermektedir :

“Görüldü ki, Boğazlar ve saire gibi hiçbir meseleye hacet ve 
tem asa lüzum olmıyarak umumi mahiyette karşılıklı bir assistance 
muhadesi yapmak mümkündür. Rusya’nın Almanya için ihtiraz!
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kayıt koymaması muahedenin esasını teşkil edeceğinden buna var
mak için Türkiye’nin de hiçbir devlet yararına ihtirazı kayıt koy
maması icap ediyor. Bir de bu muahedenin Asya’ya dahi, yani daha 
doğrusu Japonya’ya da şamil olması başlıca bir m enfaat teşkil ed i
yor. İran ve Afganistan için ayrıca makbul bir cümle bulmak ka
bildir. Ve zaten böyle birşey her iki tarafın  m enfaatine ve o devlet
lerle akdetmiş oldukları mevcut muahedelere uygun düşer Fakat
yeni assistance muahedesinin yeni esası iki taraftan birine Avrupa 
ve Asya’ya vukubulacak herhangi bir taarruzu diğerinin kendisine 
taarruz edilmiş gibi addederek m üdafaa muharebesine iştirakini 
tasrih ve temin etmek olacaktır.... Bu hususta (yani ihtirazi kayıt 
olmaması hususunda.) İngiltere’nin m uvafakatini alm ak lâzım gelir. 
Churchill’in Başvekil ve Eden’in Hariciye Nazırı olduğu bugünkü 
Hükümet, bu mevzuu eyi anlar zannmdayım.”

Saraçoğlu A ras’a Şubat 1941 tarihli cevabında, böyle bir anlaş 
manın gerçekleşme olanaklarını araştırırken gözönünde tutulacak 
şu olayları sıralam aktadır :

1) Berlin’e M olotofun seyahati : Berlin’de Türkiye ile ilgili
konuların görüşülüp görüşülmediğini ‘....  öğrenmek için Sovyet
hâriciyesini temsil edenler nezdinde teşebbüslerde bulunuldu. Aldı
ğımız cevaplar afakî oldu ve bilhassa bize taallûk eden hiçbir kelime 
söylenmedi.

Bunun üzerine ben burada Sovyet Sefirine Moskova’da Berlin 
m ülakatı hakkında Sefirimize bazı izahlar verilmiş olduğunu ve bu 
verilen izahların bizimle alâkası olmadığını, asıl öğrenmek istediği
miz şeyin Berlin konuşma mevzularında Türkiye’ye taallûk eden 
herhangi bir konuşma yapılmıştır? Yapılmış ise nedir? diye sordum. 
Sovyetlerden bilmek istediğimiz şey bundan ibaretti. Bu sualimize 
bu güne kadar bir cevap verilmedi.

2) Tuna Komisyonu azasından Sobolyef’in Sofya’ya gönderil
mesi, bizim Bulgarlarla o tarihteki temaslarımız.

İşbu memurun gönderilmesi sebebi ve bu seyahat hakkında 
deveran eden şayialar hakkında malumat alm ak üzere Hariciye 
Komiser Muavinlerinden Dekanozof ve Vişinski’ye m üracaat eden 
Büyük Elçimize bir ara m uhtasar cevablar verildikten sonra Molotof 
tarafından kabul edilen Sefirimize Sovyet Başvekili, Sobolyef’in va
zifesini şöyle izah ediyor :

Sovyetler, Türklerin Bulgarlara hücurn^ edeceği kanaatm da ol
dukları ve Bulgarların da aynı kanaatte olduğunu tahmin ettikleri
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cihetle Balkanlarda sulhun m uhafazası içiıı Bulgar Kralından Sov- 
yetlerin vereceği garantiye ihtiyacı ve Sovyetler ile mütekabil bir 
yardım mukavelesi akdine taraftar olup olmadığını istifsar etmek 
ve Sovyetleriıı bu hususta müzakereye amade olduğunu beyan lü
zumunu hissetmişler. Bulgar Kıralı da cevaben vaziyet salalı bul
duğundan teklif edilen garantiye ihtiyaç olmadığı cevabını vermiş. 
Bu cevab üzerine Sovyetleriıı Bulgaristan’a yapmış oldukları teklifi 
aramızdaki muahede hükümlerine mugayir gördüğümüz için sefi
rimizin vasıtasıle yeniden M olotof tan aram ızdaki muahedenin meri 
olup olmadığını ve meri ise Bulgurlara yapılan Sovyet teklifinin bu 
muahede ile nasıl telif ettiklerini sorduk. Molotof Sefirimize aram ı l- 
daki muahedenin meri olduğunu, Bulgarlara yapılan teklifin bir te
mas ve istim zaçtan ibaret olduğu cevabını vermiştir.

Bu iki izahın tam m anası alınabilm esi için mühim bir Bulgar 
devlet adamının vermiş olduğu bir haberi buraya kayıd ediyorum. 
Bu habere göre Bulgarlara yapılan Sovyet teklifleri içinde Bulgaris- 
tanm  Midye-Enez hattına kadar genişlemesine Sovyetlerce m uvafa
kat edilmiştir.

3) Molotof’un Sobolyefin Sofya görüşmeleri için A ktay’a 
bilgi vermek için yaptığı konuşma vesilesiyle ortaya atılan bazı su
aller :

Molotof, Haydar ile m ülâkatlerinden birinde ve dostane bir 
hava içinde Türkiyenin Bulgaristana yaptığı teklif hakkında m alu
m at istem iştir ve Sefirimiz tarafından bu m alûm at Ankaranm  ver
diği talim ata tevfiken müteakip bir m ülakatta kendisine verilmiştir. 
Bu m ülakattan bir kaç gün sonra ziyaretime gelen Sovyet Sefiri 
Hükümetinden aldığı talim ata atfen ‘Sefiriniz Molotofla konuşurken 
Türkiyenin bilhassa Balkanlarda ve Karadeniz havzasında ve Bui- 
garistanda Rusyamn rızası olmaksızın bir action yapm ayacağını” 
söylemiştir. Bunu siz de Hükümetiniz nam ına teyid edermisiniz? 
diye sordu, ben de cevaben Haydar Aktay’m bu sözleri politikamızın 
iç yüzünü bildiği için ve biz de her hangi bir istikam ette taarruz, 
hareket “action” fikri olmadığını bildiği için söylemiş bulunacaktır 
dedikten sonra mademki benden Hükümet nam ına bir teyid istiyor
sunuz, Hükümetle konuşduktan sonra size cevabını veririm dedim. 
Sefirin şahsi m ütalaam ı İsrar ile sorması üzerine de şahsen, bittabi 
bir taraflı bir taahhüt mevzubahis olamaz, karşılıklı olmak ve;Ja 
bulunmak şartile böyle bir tem inatın gayri mümkün olmadığ nı 
söyledim. Keyfiyetin Hükümetçe tetkik ve tezekkürünü m üteafıb  
nezdime davet ettiğim Sovyet Sefirine 28.12.1940 tarihinde bize Sov
yet Hükümetinin sorduğu suale berveçhizir cevabı okudum. Aynen
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derç etti ve demekki Türkiye Hükümete sorduğumuz suale bir sual 
sormak suretile indirect bir tarzda cevap veriyor dedi, ben de evet 
dedim, Sefir cevabımızdan Haydar A ktay’m M olotofa yaptığı beya
natı yapmaya autorisé olmadığı m anasını çıkarabilirm iyiz diye sor
ması üzerine, ben de eğer sualiniz Haydar’m Molotof’a yapmış oldu
ğunu söylediğiniz beyanatı Ankaranm  talim atına müstenid olup 
olmadığını bilmeye m atuf ise bilinizki ITaydar’a böyle talim at veril
memiştir, eğer Haydar’m beyanatından Türkiye’nin herhangi bir 
taarruz ve action yapm ayacağı m anası çıkarılıyorsa bu m ana günün 
hakikatlerine ve Türkiye’nin politikasına uygundur cevabını verdim.

Sefir ile bu görüşme 28.12.1940 tarihinde vukubulduğuna naza
ran aradan bir buçuk aya yakın bir müddet geçtiği halde Sovyetler 
tarafından hiç bir ses çıkm am ıştır.”

Saraçoğlu, bu üç hadiseden çıkardığı neticeleri de şöyle özet
liyor :

”4) Şu arzedilen vakıalardan çıkan manayı hülâsatan tekrar 
etmek lâzım geldikçe görülürki : Sovyetler sırtımızdan işleyerek 
Bulgarları hem aleyhimize tahrik ve hem de tahriklerine daha ziya
de bir cazibe vermek için arazi bile teklif etmiş olsalar gerektir. 
Berlin’de Türkiye aleyhine bir şey görüşülmediğini bir türlü tasrih 
veya temin etmekten içtinap etm işler ve nihayet sordukları çapra
şıklı ve müşevveş bir suale tarafım ızdan gayet dostane verilen cevap 
ve mukabil teklifi cevabsız bırakm ışlardır. Bu son olarak da telgra
fınızda mevzu bahis buyurulup M aiski’nin çok iyi ve zamanında bir 
hareket telakki ettiği Moskova’ya eslilıa m übayaası için bir heyet 
gittiği şayiasının Sovyetierce a janslar ile adeta hale ve istikbale şa
mil olarak k at’i ve m anidar bir şekilde tekzibidir.

Bizim görüşümüze göre, Sovyetler suya ve sabuna dokunm ak- 
sızın iki muharip tarafın  yorgun ve yıpranmış bir hale gelmesini 
istiyorlar ve bu hal hasıl oluncaya kadar da hadiselerin kendilerine 
uzaktan veya yakından bulaşm asını istemiyorlar. Bilhassa Fransız 
ordusu ortadan kalktıktan sonra Sovyet ordusu kıtada kendisini 
yalnız hissetmekte ve Alm anya’ya karşı daha dikkatli davranmak 
lüzumunu idrak etmektedir. Romanyanm Alm anlar tarafından işga
line karşı durmak şöyle dursun bu hususta herhangi bir siyasi fa a li
yet dahi göstermemiş olması mümasil ve müşabih vak’alarda dahi 
başka türlü hareket etmeyeceğine en (*) kuvvetli delildir. Denile-

{*) Almanlar Bulgaristan'a girdiklerinde Sovyetler faz!®, müşahhas bir ledbir alama^ 
maşlardır ve almalarına imkân da yoktu,

61



bilirki Sovyetler kendi hesaplarına uygun bir gün gelinceye kadar, 
yani Alman ordularından doğan korkuları aşağı yukarı bertaraf 
oluncaya kadar gün kazanm ak politikasından başka herhangi bir 
şey yapmayacaklardır. Bilâkis o gün gelinceye kadar zuhur edecek 
fırsatlardan istifade ederek şimalde yaptıklarına mümasil işler yap
m aları ihtimal dahilindedir.

Bu noktalar ve bilhassa Sovyetlerin açıkça bu teşebbüse m atuf 
olması kolaylıkla kabul edilebilecek olan son tekzibi gözönünde bu
lundurulacak olursa, telgrafınızda his ve ihsas ettiğiniz Sovyet 
tem ayülatmı buradaki zaviyeden görmek kabil olmadığı cihetle ihti- 
sasatım zı taJkviye eden başkaca m esnetler varsa tenvirimizi rica 
ederim. Maiski tarafından size açıkça ve k a t’i bir lisanla bu hususta 
bir teklif getirilmediği ve bunun her hangi bir suitefehhüme meydan 
verecek bir ciheti olmadığı tarafınızdan katiyetle tesbit olunmadıkça 
bundan sonra bir daha kendisine bu meseleden bahsetmemeniz 
"avsiye olunur.”

Saraçoğlu’nun belirli noktalara dayanan bu değerlendirmesi, 
Türkiye’nin Sovyet - Alman savaşına kadar olan devredeki Sovyer 
politikası üzerinde kuruntulara kapılmadığını gösterdiği gibi, Alman 
saldırısını takip eden yıla hangi hava veya en azından, Sovyetlerin 
Balkanlarda Alman ilerlemesine karşı önemli hiçbir şey yapmaya
cakları yolunda, Sovyet davranışlarının yarattığı belirsizlik, T ürki
ye’yi M üttefiklerle ve Almanya ile olan ilişkilerinde de çok dikkatli 
olmaya zorlamıştır. Almanya’nın Bulgaristan’a girip Türkiye’ye 
komşu olmasından sonra Alman niyetleri bakımından ortaya iki ih
timal çıkm ıştır : Almanların Boğazları işgal ederek veya geçiş hakkı 
isteyerek Orta-Doğu’ya doğru ilerlem eleri veya Balkanları emniyec 
altına aldıktan sonra Rusya’ya saldırmaları. Dış tem silciliklere gön
derilen bir genelgede bu ihtim aller İncelenmekte ve İkincisinin daha 
muhtemel olduğu belirtilmektedir. Diğer bir deyimle, Balkanlardaki 
Alman tahşidatım n Rusya’yı hedef tuttuğu tahm in edilmiştir. (*)

(*) Bu tahminin Sovyeiierden saklanmadığı da görülmektedir. Moskova B.E'nin Ocak 
1941 tarihli telgrahnda şu ifadeler dikkati çekmektedir:

Evvelki gün kendisni ziyarete giden Ateşemileterimize Erkânı Harbiyei Umumiye 
İstihbarat Müdürü de (Romanya'daki) tahşidafı vakıanın İngilizler tarafından Selâniğe 
yapılması muhtemel bir ihraç hareketini önlemek maksadına matuf olması ihtimalinden 
bahsetmiştir, Ataşemiiiterimizin bunun gayrî varid olduğunu ileri sürmesi ve fahşidatı 
vakıanın ya Şarka yani Rusya'ya veya Cenupta muayyen bir bölgeye müteveccih ola- 
bilecğini iz a h  eylemesi üzerine de müdiri mümcdleyh Rusya'nın Almanya ile dostane 
münasebaita bulunduğunu ve binaenaleyh ilk ihtimalin gayri varid olduğunu söylemiş 
ve ikinci ihtimal üzerinde fazla durmaktan çekinmiştir,....»
Aktay, Rumenler ve M acarlar tarafından çıkarılan bu türlü haberlerin Türk basınında 
da yayınlanmasının «Sovyet mahcdifinde hayret ile karşılandığını ve buna iyi nazar 
ile bakılmadığını» da kaydetmektedir,
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İstihbarat raporları ve M itlerle Von Papen’in tem inatları dı
şında, bu hükme varılm asının en akla uygun sebebi, Türkiye’nin 
diğer Balkan m em leketlerinin aksine sonuna kadar direneceğinin 
Alm anlarca bilinmesi ve Anadolu’nun işgalinden sonra u layacak 
ve dar bir alandan geçecek Alman askeri ikmal yolların,, kanatlar
dan (gerek Karadeııizden gerek Akdenizden) tehlikeye açık olacağıdır. 
Almanların ya Rusya’ya, yada Türkiye’ye yayılacağı şeklinde oldukça 
açık bir şekilde beliren bu ihtim allere rağm en Sovyetlerin Türk 
savunmasını siyaseten veya maddeten desteklemek için hemen he
men hiçbirşey yapm am aları Türkiye’nin direnme gücü bakımından 
cesaret kırıcı olmuş ve Alm anlarla anlaşm aya adeta itmiştir. T ab i
atıyla, Alman saldırısından sonra, Sovyetler bu durumun sonucu 
olan Türk - Alman saldırmazlık paktını (*) (kendileri çok daha alâ
sını 1939’,da yapmış olm alarına rağmen) kötü gözle görecek
lerdir. (*)

Alman saldırısından sonra Sovyet Politikasının yeni şartlara 
çabuk uyarak dostluk Antlaşm ası ile bağlı olduğu ve İngiltere’nin 
de m üttefiki olan Türkiye’ye karşı tutumunun kısa zamanda değiş
mesi beklenirdi. Gerçek böyle belirmemiş, Sovyet politikasında Tür
kiye’ye itimad telkin edilecek gösteriler geç ve genellikle müphem 
olmuş, daha sonra da Türkiye’nin harbe girmemesinin etkisi de e k 
lenince bütün harp yılları boyunca devam eden bir soğukluk gir
miştir. Bunu gidermek için girişilen teşebbüsler ve niçin başarılı 
olam adıkları ilerde görülecektir.

Sovyet - Alman harbinden önceki devreyi daha iyi görebilmek 
için Saraçoğlu’nun sözkonusu telgrafında sayılanlardan, Türk - Sov
yet bağlantılarının durumunu gösteren aşağıdaki unsurlar ile bu 
telgraftan sonra ortaya çıkan iki hadise üzerinde kısaca durmak 
faydalı olacaktır.

a — M olotofun Berlin seyahatinde konuşulanlar.

b — Terentieff-Saracoğlu görüşmesi, veya Aktay-Molotof görüş
mesi sırasında, A ktay’m bazı sözleri üzerinde Karadenizde muhtemel 
karşılıklı taahhütler konusunda sondajlar.

(*) Olayların akışını bozmamak için Türk-Alman Saldırmazlık Paktı ayrı bölümde 
incelenecektir.

(*} Kalinin'in itimadname takdim merasiminde Sarper'e söyledikleri ilginçtir. Moskova 
B. E. Kasım 1944 tarihli telgrafı. Kalinin «.... bu durumun mesuliyeti münhasıran Al
ınanlara ait değildir. Alman Faşistlerini sempatize eden-^bitaraflarm da bu mesuliyette 
hisseleri vardır.» dedikten sonra Türk gazetecilerini Alman Sempatizanlığı ile itham et
mektedir.
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c — Soboiyef olayı.

d — 25 M art 1941 tarihli Türk - Sovyet deklarasyonuna varan 
olaylar.

Bunlardan, Soboiyef olayı üzerinde oldukça ayrıntılı bilgi ver- 
rilmişti. 7

A ktay’m sözleri üzerine, Sovyet Sefiri Terentief’in soruşturm a
ları ve ona verilen cevap da, Saracoğlunun telgrafında yeter derece
de açıklanm ıştır. Sadece Sovyetlerin Karadeniz bölgesinde kendi 
emniyetleri için hiçbir risk almaksızın, Almanları kırmaksızm  Tür
kiye'de tek taraflı bir taviz koparmak peşinde olduklarına, değin
mekle yetinilecektir.

M olotof un Berlin semahatında konuşulanlar konusu ise, arada
ki güven havasını kısıtlayıcı unsurlardan birisi olması sebebiyle da
ha ayrıntılı olarak gözden geçirilecektir.

Moskova Büyükelçimiz Haydar Aktay, Berlin görüşmelerinden 
sonra gönderdiği Ocak 1941 tarihli raporunda, Moskova’daki haber
ler ve Sovyetlerin muhtemel tutum ları hakkmdaki görüşlerini be
lirtmektedir. Raporun başlıca noktaları şunlardır :

1  — Dolaşan söylentilere rağmen, “Balkanlar ve dolayısile Bo
ğazlar hakkında Alm anlar ile Sovyetler arasında bir anlaşm a yok
tur. (*) . . .  Sovyetler Almanlar tarafından Balkanlara yapılacak 
taarruza, böyle bir hareketi hoş görmemekle beraber, bir taraftan kor
ku ve diğer taraftan da zuhuru muhtemel fırsatlardan istifade ümi
diyle seyirci kalacaklardır.

2  — Bir Alman taarruzu halinde “Rusların herhangi bir mü
dahalesine ümit bağlam ıyarak vukuu muhtemel Alman taarruzunu 
önlemeğe çalışm ak ve bu mümkün olmadığı takdirde şiddetli m uka
vemete hazırlanm ak” zorunluluğuna inanm akta ve tarafımızdan 
gösterilecek başarılı bir dayanmanın Sovyetlerle çok iyi karşılana
cağını belirtmektedir.

3 — Ruslarla yeni bir tem asa geçilmesi (İngiliz Sefirinin tav 
siyesine rağmen) mevsimsizdir. “Sovyet Sefiri vasıtasıyla tarafı dev
letlerinden yapılan son teklifin cevapsız bırakılm ası” da buna delil
dir. (*) “Bir de bu bapta yapacağımız herhangi temas teşebbüsü za

(*) Akiay'ın bu hükme istihbaratına dayanarak değil, muhakeme yoluyla vardığı daha
sonra gönderdiği ielgreîîlardan anlaşılmaktadır.

(*) Aktay büyük bir ihtimalde Saracoğlu-Tereniiei görüşmelerini kasdetmektedir.
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afa hamledilecek ve esasen bize karşı dostane hissiyat beslemekten 
çok uzak olan Molotof ve arkadaşlarının Cumhuriyet Hükümetine 
gayri kabili kabul tekâlif serdine kapı açacaktır.”

Sovyetlerin, hem de son dakikada, Bulgaristan ve Yugoslav
ya gibi Alman pençesi altına girmesi gün meselesi haline gelmiş 
memleketlerle anlaşm aya çalışması, buna karşılık çok daha müsait 
olan Türkiye’ ile anlaşm aya yanaşm am ası Büyükelçinin de dikkati
ni çekmekte ve belirli bir stratejik  politik düşünceye göre hareket 
etmek istedikleri şüphesini yaratm aktadır,

Aktay, Molotof’un Berlin ziyareti inandırıcı bilgi alamadığı 
Vişinski’den sonra Dekanozof ile de görüşür. (*) Dekanozof’a göre 

. görüşmeler esnasında yalnız Alman-Sovyet m ünasebatm a ve 
iki memleket arasında mevcut m ukavelatm  tatbikine ve Alman-Sov- 
yet m ünasebatm m  tevsiine ait mesail hakında konuşulmuştur. Bazı 
ecnebi m atbuatının yazdığı gibi m enfaat m ıntıkalarının taksimi, 
Sovyetlerin üçler m isakm a duhulü mevzuubahis olmamıştır. Ber
lin ’de hiçbir mukavele imza edilmediği gibi böyle bir teklif karşısında 
da kalınm am ıştır.” Dekanozof’tan Berlin görüşmeleri hakkında tam  ve 
doğru izahat vermesi beklenemezdi. Buna rağmen, Aktay, Moskova 
diplomatik çevreleri ve Alman Sefirinin bazı diplomatlara söyledik- 
ieriıie bakarak, Balkanlar ve Boğazlara dair hiçbir anlaşm a olm a
dığı neticesine, doğru olarak, varm aktadır. Tabiatıyla, anlaşm a ol
m amasının Sovyet isteklerinin aşırılığından ileri geldiğini ve üçiü 
anlaşm aya girmek için 26 Kasım ’da bildirilen Sovyet şartlarının ha
lâ cevapsız kaldığını bilemezdi.

A ktay’m Kasım 1940 tarihli telgrafında ‘‘bizi alâkadar eden 
hususat hakkında en selâhiyatdar bir ağızdan tam amen mevsuk ola
rak ” verdiği, Balkanlar hakkında anlaşm a olmadığı yolundaki ha
berlerde ise, Sovyetlerin Boğazlar konusunda ne istedikleri belirtil
mediği için durum olan bitenin tam amen tersine aksettirilmektedir. 
Bu haberler Ankarayı da tatm in etmediği için A ktay’a bizzat Molo- 
tof’dan bilgi istemesi için talim at verilmiştir. Molotof Dekanozof’un 
söylediklerine ilâve edilecek hiçbirşey olmadığını söylemiş A ktay’m 
ifadesiyle “bizi alakadar eden hususata temas edilip edilmemesi 
keyfiyetine katiyen” yanaşm am ıştır. Sovyetlerin sulh taraftarlığına

(*) Dekanozof Berlin görüşmelerinde hazır bulunmuştur.
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dair umumi ifadelerden sonra Voıı Papen ile yapılan görüşmeler 
haltında izahat istemiştir. “Bunun üzerine talim atı devletleri daire
sinde . . . anlattım. (*)

“Çok alâka ile dinledi ve müşarünileyh verdiğimiz cevaptan 
pek memnun oldu; ancak Türkiye, Sovyetler m ünasebatı hakkında- 
ki Papen’in ifadesini iğbirarla m üterafık bir tebessümle karşıladı ve 
Almanlar acaba Türkiye’nin bizimle anlaşm adan ve bizim malüma- 
matımız olmadan birşey yapmıyacağmı bilm iyorlar mı; bu cihet 
Von Papen’e izah olunmadı mı? tarzında garip bir sual sordu. Ken
disine böyle bir şeyden haberim olmadığını, ancak Türkiye Cumhu
riyeti Politikasının anahtarlarından biri Rusya ile iyi geçinmek ol
duğundan ve Rusya’ya gelecek her fenalıktan Türkiye’nin ve Tür
kiye’ye gelecek her fenalıktan da Rusya’nın m üteessir olacağı key
fiyetinden haberdar olm aları icap ettiğini söylemekle iktifa ettim. (*) ”

Basın haberleri ve istihbarat yanında Molotof’un Berlin görüş
meleri hakkmdaki sözlerinin hakikatle ilgisi olmadığına işaret eden 
önemli iddialardan birisi, Türkiye ile bir saldırmazlık paktı peşinde 
olan H itler’den gelmiştir. İnönü’nün cevap m esajını götüren Berlin 
Büyükelçimiz H. Gerede’ye Hitler “Boğazlarda, İstanbul’da Türkiye’-

(*) Saraçoğlu-Von Papen görüşmesi, 23 11 1940 tarihli mülakat proseverbali :
«b) (Saraçoğlu) —  Sefir Hazretleri, ben buraya sizin ağzınızdan (Almanya'ya göre 
Türkiye ile Rusya arasındaki «animosité» ancak Berlin'den geçerek bertaraf edilir» 
yazmışım, doğru mu? dedim.
Sefir cevaben, okadar katiyetle değil, evvela bana göre Von Papen'e göre ve zan 
edersem demek istedim. Saniyen evvelâ bizimle birşey yaparsanız onlarla iş çok kolay 
olur, demek istedim. Çünkü Türkler ile Sovyetlerîn arasının fena olması biz Almanlar 
için hiçbir faîdesi yoktur. ....
... Ben kendisine, bizde Sovyetlere karşı bir animosité yoktur, onlar size Berlin'de bize 
karşı herhangi bir animosité Teri olduğunu mu söylediler, dedim. Sefir cevaben, hayır 
ama biz aranızın iyi olmadığını sanıyoruz, dedi.»

Aynı Konuda Menemencioğlu da Von Papen'a şunları söylüyor «İki devlet arasındaki 
münasebaim normal ve iyi olmasını hangi criterium'a istinad ettireceğiz? Eğer Sovyet 
ricalinin sözleri ve teminatı ise, Türkiye-Sovyet mündsebatı bugün iyidir. Bu iki mem
leket arasındaki münasebetlerin iyi olup olmaması Almanya tarafından «Constater» 
edilecekse bunun «mesure»üne vakıf olmadığım için, bittabi söz söyliyemem....
Daha iyisi için, Reisicumhurun nutkunda söylediği gibi, biz Türk-Sovyel münasebatını 
politika ivicaclari haricinde başlı başına br unsur telâkk edyoruz. Onun yolu doğru 
yoldur ve br yerden geçmeğe ihtiyacı yoktur» 25 Kasım 1940 tarihli mülakat prosever
bali.
Talihin bir cilvesi olarak, bu sözlerin söylendiği gün, Molotof da Moskova'daki Alman 
Büyükelçisine, Sovyetlerîn üçlü pakta giriş için mukabil tekliflerini bldirmiş ve bunlar 
arasında Boğazlardan uzun müsaade ile üs verilmesini zikretmişti. Bak. Nazi-Soviet 
Relations S. 258

(*) Saracoğlu-Terentief görüşmesi konusuna atıf yapılmamaktadır.
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nin mevcudiyeti Alman siyasi m eııafii iktizasından bulunduğunu, 
Sovyet Rusya’nın Üçler Paktına girmek için Karadeniz Boğazında 
üs talep eylediğini fakat kendisinin Molotof’a şiddetle red cevabı 
verdiğini ve Rusların Bulgaristan’a da garnizonlar göndermek is
tediklerini . . . ” söylemiştir (*)

Hitler 2  Haziran 1941’de, Alm anya’nın Rusya’ya saldırdığı gün 
verdiği nutukta Molotof’un pazarlığını aşağı yukarı aynı sözlerle 
açıklamıştır.

Aradan 5 gün geçtikten sonra Sovyet idarecileri (*) 27 Hazi- 
ran ’da Tass vasıtasıyla ‘‘Sovyetlere karşı bu iftiraların  şiddetle red
dedildiği” şeklinde kısa bir yalanlam a yapmışlardır.

25 M art 1941 tarihli Türk-Sovyet Deklarasyonuna varan olaylar. 
Sir S. Cripps’in arabuluculuk teşebbüslerine ve İngilizlerin 1940 Ka
sımında Sovyetlerle yapmaya çalıştıkları anlaşm a projesinin müza
kereleriyle bağlantılıdır.

H atırlanacağı üzere, Sir S. Cripps’in aracılık  teşebbüsleri, ‘‘Sov
yet idarecilerine yapacağı bildirinin Sir H. Knatchbull-Hugessen ile 
Saraçoğlu ve Menemencioğlu arasındaki ihzari görüş teatilerinin 
çerçevesini aştığı” düşüncesiyle, son verilmesi ve Sovyetlerden gele
cek bir teşebbüse göre hareket edilmesi 9 Ağustos 1940 tarihinde İn 
giliz Sefirine bildirmişti. Sir Stafford Cripps, A ktay’la yaptığı ko
nuşmalarda, Almanların ve İtalyanların Sovyetlerle anlaşm ak üzere 
olduklarından M üttefiklerin daha önce davranması gereği üzerinde 
durmakta ve ‘Molotof’un Türkiye ve İran hakkında nutkunda yap
mış olduğu im aların bu hususta derhal faaliyete geçmeleri için B e r 
lin ve Romayı teşci edecek m ahiyette olduğunu” belirtm ekte idi. (*) 
Cripps’in, Molotof’un söylediklerini yorumlama şekli, ne A nkara’ 
nın, ne de Sir K. Hugessen’in görüşlerine uym am aktadır Kasım ’da, 
Cripps, Sovyetlere yapmayı tasarladığı ve Hükümetinin tasvibine

(*) Berlin B.E'nin Mart 1941 tarihli yazısı. Hitlez'in söyledikleri 1946'da yayınlanan  
Alman arşivlerindeki bilgilere büyük ölçüde uygundur.

(*) Harbin başlaması ile Stalin'in bürosuna kapandığı ve 22 Haziran 3 Temmuz tarih
leri arasında devlet işlerine karışmadığı söylenmiştir.

(*) ¡Moskova B.E'nin Ağustos 1940 tarihli telgrafı
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arzettiği Îngiliz-Sovyet anlaşm a projesi hakkında A ktay’a bilgi v er
miştir. Cripps proje özetinin 5. maddesinde Türkiye’yi enfazla ilgi
lendirebilecek şu hususu derpiş etm iştir :

“ 5  — (İngiltere) Rusya’nın cenup kısm ına ve bilhassa (Baku) 
mıntıkasına harekâtta bulunm ayacağını taahhüt edecektir.” Cripps 
17 Kasımda A ktay’a projesinin Hükümeti tarafından tasvip edildi
ğini söylemiş fakat 5  gün beklemesine rağm en Molotof’tan randevu 
alm aya m uvaffak olamamış ve sonunda projeyi Vişinski’ye vermeye 
mecbur kalmıştır. Vişinski, Bu görüşmeden sonra 26 Kasım akşamı 
Cripps’i tekrar çağırarak proje üzerinde uzun izahat almıştır. Vişins- 
k i’nin üzerinde en çok durduğu “Muharebeden sonra cihan vaziye
tinin yeni nizamı hakkında Sovyetlerle istişare olunacağı ve diğeri 
de Sovyetler aleyhine bir ittifak yapılm ayacağı” keyfiyetleridir.

Aktay’m, bu görüşmelerden çıkardığı sonuç şudur 
Sovyetlerin İngiltere teklifini cazip bulduklarında şüphem yoktur. 
Ancak, umumî vaziyetin hangi taraf lehine teveccüh ettiğine kana
at getirmedikçe kati bir karar alarak ciddi müzakereye girişecekle
rine ve mevzuubahis mukaveleyi imza edeceklerine şimdiden ihtimal 
verilemez. M aam afih teklifi vakiin reddi cihetine gidilmeyip üzerinde 
işlenmeye başlam ası bizim için memnuniyete şayan bir hatve telâk
ki olunabilir.” Bilahare, Aklay, Cripps’in, Vişinski’nin soularma ver
diği cevabın Hükümetince uygun görüldüğünü söylediğini “Boğazlar 
hakkında bu sırada' Rusların hassasiyetini tatm in edebilecek bazı 
vaitlerde bulunmak faydalı olacağı m ülâhazası ile bu hususta dün 
telgrafla m üracaat etmiş olduğunu” söylediğini, kendisinin “bu h u 
susta Hükümetince bu meseleye temas olunması katiyen arzu edil
mediği” şeklinde konuştuğunu belirttikten sonra şahsî görüşü olarak 
“Mihver devletlerinin bu sırada Boğazlar hakmcla Ruslara teklifte 
bulunduklarına ve Rusların da bu mesele etrafında şüpheye dair her
hangi bir harekete tevessül ettiklerine dair hiçbir haber” işitmediğim 
belirtmiştir. Aktay, Cripps’in niyetlerinden güven duymamakta ve 
Sovyetlere kabul edemiyeceğimiz, sonunda hem İngiltere, hem Al
manya, hem de Sovyetlerle anlaşm azlığa sebep olacak teklifler yap 
masından endişelenmektedir,
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Sir S. Cripps’in, Sovyetlere teklif ettiği anlaşm a tasarısını daha 
çekici yapmak için Boğazlar gibi bir iki maddede tavizle süslemek 
istediği anlaşılm aktadır. (*) Fakat Londra, genel bir anlaşm a ger
çekleşmeden Sovyetlere açıktan m enfaat sağlam ak sonucunu vere
bilecek bu gibi teşebbüslerin tehlikelerini müdrikti.

Anlaşmadan önce Baltık m em leketlerinin statüsünü tanıtm ak 
için uğraşan M aiski’ye, önce esasta anlaşılm asını, sonra (kendi de
yimiyle) “teferru at” üzerinde görüşülebileceğini bildiren Londra’nın, 
Boğazlar meselesinde de aynı şekilde davranması beklenirdi ve ger 
çekte de öyle olmuştur. Aktay, Kasım 1940 tarihli telgrafında, Lorci 
H alifax’m “.... yukarıda maruz teklife mukabeleten, Mösyö Cripps’e 
verdiği cevapta Rusların en hafif yapacakları teklif Boğazlarda bir 
üssü bahrî talebi olacağı cihetle buna meydan verilmesini muvafık 
görmediğini ve esasen İngiltere Lîükümeti m üttefiki olan Türkiye’nin 
m uvafakati olmadan bu gibi tekliflerde bulunam ayacağını” bildirdi
ğini söylemektedir. Cripps sonunda, Boğazlar konusunda resmi bir 
teklif yapamamıştır. Yapsa idi, bunun Sovyetleri Alınanlardan “ay ır
m ak” için etkili olacağı da şüpheliydi. Bu, 1 1  Kasım 1940’da, Cripps’in 
Vişinski ile yaptığı görüşmenin umumi havasından da görülm ekte
dir. “Vişinski-İngiliz projesine yakında cevap verileceğini, ancak

{*) Ingiliz Kaynaklan bu hususu açıklıkla belirtmektedir.
«Sir S, Cripps'in görüşü, Mantreux Sözleşmesinin şu veya bu şekilde değiştirilmesini 
ihtiva etmedikçe, Rusya'nın Türkiye ile bir anlaşma yapm aya yanaşmasına imkân olma- 
d'.ğı yolundaydı. Aynı zamnda, belirli tekliilerimiz elmadan Kuşlara yanaşmamamızı, 
aksi halde müzakereleri çıkmaza sokacak tekliiler yapabileceklerini düşünmekte idi, 
Türk Hükümeti, kendilerini taviz taahhüdüne sokmamaya dikkat etmemiz şartıyla, Rus
larla görüşmemiz konusunda isteksiz değildi. Saraçoğlu bir ad hoc (yani sırf Almanya'ya 
karşı işbirliği şeklinde) tertibi olanaksız görmüyor idiyse de, Foreign Office, Rusları, 
Türkiye'nin kabul edemiyecği şartlar dışındaki şartlarla bir anlaşma yapılmasına ikna 
etmenin pek az ihtimal dahilînde olduğu görüşündeydi. Bu durumda, S.S. Cripps'e bir 
daha Sovyet Hükümetine meseleyi açmaması, eğer onlar açarsa ne istediklerini açıkça 
belirtmelimi talep etmesi yolunda talimat verildi. (Bak Briiish Foreign Policy în the 
Seeond World War. Vol I.S. 471). Aynı kaynaklar, tngîlîzlerin de, Türkiye'nin ihtiyatsız 
bîr adımının sadece Almanya ve İtalya tarafından tecavüzle değil, Sovyetlerce de «ih
tiyatî ilhak»la karşılanabileceğine inandıklarını göstermektedir. (Bak. A g.e. S. 502) 
İngilizleri Türk-Sovyet bağlantılarından düzelmesinden şu faydaları beklemektedirler.

a) Türkiye, İngiltere safında harbe girmek için ittifak protokolünün Sovyet Rezervi mad- 
desini öne sürdüğünden, Türk-Sovyet anlaşması hem Türkiye'yi hareketsiz vaziyetten 
çıkaracak hem de müstakbel İngîlîz-Sovyef anlaşması için köprü olacaktır.
b) Anlaşma, Rus korkusu yüzünden Türklerin Alınanlara yanaşmasını önleyecektir. 
Bunu sağlarken de şu iki hataya düşmemek istemektedirler :
a) Türkiye'nin kabul edemiyeceği şartların ortaya atılmasına sebep olmak,
foj Boğazların, İngiltere dışarıda bırakılacak şekilde Sovyet kontrolüne girmesi sonucunu
verecek teşebbüslere yol açmak. (Bak. A.g.e. S. 502-506)
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Sovyet Hükümeti teklifi mezkûru bir türlü anlayamadığını ve ne 
sebeple yapılmış olduğuna hayret eylediğini söylemiş ve bu sırada 
mükâlemesine hafifm eşrebane bir şekil vererek gülümsemek iste
mesi üzerine İngiltere sefiri kendisine gülümsememesini ve m esele
nin ciddî olması hasebiyle böyle bir hale katiyen müsaade edemiye- 
ceğini ihtar mecburiyetinde kalmıştır. ( * ) ”

Bu konuda Büyükelçi Aktay şunları söylemektedir :

 İngiliz projesi üzerinde artık görüşmek im kânının münsebib
olduğunu arzetmiştim. Bu mükâleme bu husustaki tahminim i teyid 
eylemektedir. M aam afi Sovyetlerin her hareketi daima meşhuluyet 
ve müphemiyet içersinde cereyan ettiğinden Îngiltere-Sovyetler mü- 
nasebatm m  alacağı şekil hakkında k a t’i bir karar vermek ancak 
Molotof’un Berlin ziyaretinden sonra mümkün olabilecektir”. (*)

Birkaç gün sonra, Londra radyosunun, İngiliz tekliflerini açık
lam ası (*) A ktay’m ifadeleriyle ‘buradaki İngiltere sefirini çok müş
kül ve nazik bir duruma düşürmüş olduğundan sefiri müşarünileyhi 
keyfiyeti yukarıda arzettiğim şekilde tahriren Hariciye Komiserliği
ne bildirmeye m ecbur kalmıştır. İngiltere sefiri, Sovyetlerin bu v a 
ziyet karşısında, İngiliz projesine ileride görüşülmesi ümidini vere
cek açık kapılı bir cevap vermeleri ihtim ali kalmadığı fikrindedir.”

A nlaşm a’nm yeniden ele alınabilm esi için artık Almanların 
Rusya’ya saldırısını beklemek icap edecektir. Fakat, S ir S. Cripps, 
anlaşm ayı gerçekleştiremem iş ise de, anlaşm anın ön şartlarından biri 
olarak gördüğü, Türk-Sovyet münasebetlerinde, mütevazi ve Zahiri 
de olsa bir başarı elde etmiştir.

(*) Sovyetlerle yapılan bu müzakerelerde tatbik edilecek taktik konusunda S. Cripps ile 
Hükümeti arasında görüş ayrılığı vardır. Özellikle, S. Cripps'in İsrarlı fakat tavizli tu
tumu Foreign Office tarafından, İngiltere'nin sıkışık durumunda ve korku içinde olduğu 
intibaını vereceği düşüncesiyle tasvip edilmemektedir.
Bir İngiliz - Sovyet yakınlaşması konusunda Cripps'in Halifax'a gönderdiği mektupta 
Alman tehlikesi karşısında Sovyetlerin emniyet düşüncelerini anlatırken Türkiye ile ilgili 
olarak söyledikleri dikkati çekmektedir:
«Boğazlar meselesi de bir diğer unsurdur. Ruslar şüphesiz Karadenizin kapanması so
nucunu verecek olan, Türkiye'ye karşı bir alman taarruzu tehlikesinden son derecede 
kaygılanmışlardı ve bu hususta Türkiye'nin yardımına güvendiler.
Almanlar Çin'e ve değişik bir ölçüde Türkiye'ye Sovyet yardımının devamına itiraz ede
mezlerdi....» (Bak. British Foreign Policy in the II World W ar. S. 499)
Cripps, Akîcıy'la konuşmalarında ise Sovyetlerin bizim yardımımıza güvendiği gibi ifa
deler kullanmamıştır.
(*) Moskova Büyükelçiliğinin Kasım 1940 tarihli telgrafı.
(*} Bu açıklamanın sebebi olarak Maisky'nin mezkûr teklifi bir Amerikalı gazeteciye 
duyurmuş olması gösterilmiştir. Bgk. British Foreign Policy in the Second World War.
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İ940 sonları ve 1941 başlarında, Rom anya’daki Alman yığmak, 
larm ın artm ası üzerine ortaya çıkan siyasî durum ve İngilizlerin 
teşebbüsleri ayrı kısımda gözden geçirilmişti. S.S. Cripps O cak’ta, 
Haydar A ktay’a tekrar, Türk-Sovyet m ünasebetlerinin geliştirilmesi 
lüzumundan bahsetmiştir. Aktay, Saraçoğlu - Terentief görüşmesin
den sonra, havanın müsait olmadığının anlaşıldığı kanaatmdadır. 
Şu bat’ta Vişinski ile yaptığı görüşme de cesaret verici değildir. Üs
telik Ocak 1941’de Sobolyef’in tekrar Sofya’ya gönderildiği söylen
tileri çıkmıştır. 2 0  Şubat görüşmesinde Vişinski daha çok Türk-Bul- 
gar anlaşm ası ile ilgilenmektedir ve bu anlaşm anın “İngiltere ile 
aram ıza bir bürudet sokmuş olduğu” fikrindedir. “Vaziyetin vahim 
ve muğlak olduğu”, “vakti gelince Sovyetler m enfaatlerini m üdafaa 
etmesini bileceklerdir” gibi sözler söyler. Aktay, bu arada, Bulga
ristan ’ın üçlü pakta girmesi ve Sovyetlerin bir tebliğde Bulgaristan’a 
yaptığı ihtarı ele alm aktadır :

“Harp Boğazlara yaklaştıkça Krem lin’de yavaş yavaş bir asa
biyet husule geldiği”niıı hissedildiğini belirterek, bildiri üzerine 
“hattı hareketimize uygun bir istikam ete doğru girmeğe başladığı 
hissini veren Sovyet Hükümetinin” iH tler’in înönüye bu sırada gön
derdiği telgraftan haberdar edilmesinin yakınlaşm a için bir vesile 
olabileceğini düşündüğünü ifade etmektedir.

S ir S. Cripps’e, ısrarla üzerinde durduğu arabuluculuk konusun
da bir imkân, Edeıı’in Türkiye’yi ziyareti sırasında (28 Şubat) niha
yet verilmiş gibi görünüyor. Filhakika, Ankarada bulunan ve Eden’ 
in dönüşünden bir gün sonra Saraçoğlu’nu ziyaret eden Cripps k o 
nuyu “Sovyetler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sovyetlerin Türkler 
hakkında ne düşündüklerini tahm in ediyorsunuz?” sorularıyla açar. 
Saraçoğlu verdiği cevapları şöyle anlatm aktadır :

‘Ben cevaben, Sovyet hükümetinin uzun sürecek bir m uharebe
nin devamı esnasında ele geçireceği firsatları bir taraftan  istism ar 
etmekle beraber, diğer taraftan  da uzun harbin tevlit edeceği iztı- 
raplardan ve yorgunluklardan kezalik azami derecede istifade etmek 
için hazırlanm ak politikasını takip ettiğini ve zaman zaman kâh 
sağa, kâh sola temayül göstermek suretiyle politikasını tatbika ça lış
tığını zannettiğimi ve nihayet Finlandiya harbinin sertliği ve bil
hassa Fransız ordusunun yıkılmasından sonra Avrupada yalnızlığını 
ve zafını hissetmiş olan Sovyetlerin Alm anya’ya karşı seslerini yük
seltmek im kânını gaip etmiş olduklarını ve Almanya yorgun bir 
hale düşünceye kadar uysal bir politika takip edeceğine kani kani 
bulunduğumu, Almanların Karadenize inmelerine ses çıkarm am ış 
olan Sovyetlerin bundan sonra da Alm anların herhangi bir hareket-
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İeriiie de ses çıkârm ıyacakİarlna emin olduğumu söyledikten sonra, 
sualin asıl bize taallûk eden kısm ına geçerek, Türkiye harbe girm e
dikçe Sovyetlerin Türkiye’ye karşı bir harekete geçmeye cesaret ede- 
miyeceklerini, şayet Türkiy| harbe girer ve harp talii Türkiye için 
mesut bir inkişaf gösterirse, Sovyet Hükümeti bu mesut inkişafla 
muvazi olarak Türkiye’ye karşı dost, b itaraf ve adeta m üttefik mu
amelesi yapacaklarını zannettiğimi, ve fakat harp talihi Türkiye için 
fena neticeler verecek olursa, Sovyetlerin Polonya’ya karşı tutmuş 
oldukları yolu, Türkiye’ye karşı da tutm aları ihtim alinin çok oldu
ğunu söyledim, M. Cripps bu m ütalâalara az çok iştirâk eder görün
dü.”

Moskova Büyükelçimiz Haydar Aktay, Cripps “seyahatinden 
ve memleketimizde hasıl ettiği intihalardan çok memnun avdet et
m iştir.” Şeklinde bilgi verdikten sonra, ilgilinin Moskova’ya döndük
ten sonra Vişinski ile yaptığı görüşmede ‘bizi alâkadar eden çok 
mühim meselelere temas edilmiş” olduğunu haber vermiştir.

Cripps’in görüşmelerinin neticesi kısa zamanda belirir : Vişins
ki, 9 M art akşam ı A ktay’ı davet ederek şu tebliği, Rusça metin ha
linde kendisine vermiştir.

“Bu kerre Türkiye’den avdet eden İngiltere Sefiri Cripps’in 
Hariciye Komiser Muavini Vişinski delâletiyle Sovyet Hükümetine 
vâki beyanatından Türkiyenin her hangi yabancı bir devlet ta ra fın 
dan tecavüze maruz ve topraklarını silâhla m üdafaaya m ecbur kal
dığı takdirde Sovyet Birliğinin de Türkiye’nin işbu müşkil vaziyetin
den bilistifade kendisine tecavüz edeceğinden korkduğu anlaşılm ak
tadır. İşbu rivayetin Sovyetler Hükümetinin vaziyetine tevafuk et
mediğini ve bilakis şayet Türkiye herhangi bir yabancı devlet tara 
fından hakikaten tecavüze maruz kalır ve mülki tam amlığını silâhla 
m üdafaaya m ecbur olursa Sovyetlerle arada mevcut ademi tecavüz 
m isakma istinaden Türkiye’nin Sovyetler Birliğinin tam bir 
compehension ve bitaraflığına güvenebileceğini Başvekil ve Hariciye 
Komiseri nam ına beyana memurum.”

Aktay, Vişinski’nin sözlerine mukabele ederek, bir Sovyet te ca 
vüzü beklememelerine rağm en Hükümetinin memnuniyetini belirt
miş ve “İşbu declaration’un yaşadığımız tarihi anlarda vuku bulmuş 
olması Hükümetim nezdinde fevkalâde memnuniyeti mucip olacak 
ve esasen dostane olan münasebatımızda yeni bir devrenin ilk kade 
meşini teşkil edecektir” demiştir.

A ktay’m açıkça, Türk Hükümetinin bu vesileyi fırsat yaparak 
daha yakın bir m ünasebata girişme arzusunu belirtmiş olmasına 
karşılık Vişinski’nin verdiği cevap şudur :
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“Vişinski işbu izahatım a cevaben derhal : Déclaration Sovyet. - 
1er Hükümetinin komşu Türkiye’ye karşı olan vaziyetini sarahaten 
göstermektedir dedi ve beyanatından memnun görünür bir tavır 
aldı.” (*)

Neticede bir deklarasyon yayınlanm ası hususunda m utabakata 
varılmıştır. Deklarosyon şöyledir :

‘Türk - Sovyet Deklarasyonu
Ankara : 25 (A.A.)
Türkiye ve Sovyet Hükümetleri, bugün A nkara’da Türkçe ve 

Moskova’da Rusça olarak aşağıdaki tebliği neşretm işlerdir :

Bugünlerde Sovyet ve Türkiye Hükümetleri arasında bir dekla
rasyon teatisi yapılmıştır.

Türkiye harbe girmeğe m ecbur olduğu takdirde Sovyet 1er fin 
Türkiye’nin müşkülatından istifade ederek kendisine hücum ede
ceklerine dair ecnebi m atbuatta çıkan haberler üzerine ve bunlarla 
alakadar bir istifsar dolayısile Sovyet Hükümeti atideki hususatı 
Türkiye Hükümetine bildirm iştir :

1 — Bu gibi haberlar Sovyet Hükümeti vaziyetine k afiyen  te
vafuk etmemektedir.

2  — Şayed Türkiye hakikaten duçarı tecavüz olur ve toprak
larını m üdafaa için harbe girmeğe m ecbur kalırsa o za 
man Türkiye, Sovyetler ile arasında mevcut ademi tecavüz 
m isakm a istinaden Sovyetler Birliğinin tam “Compréhen
sion” ve bitaraflığına güvenebilir.

Bu beyanat dolayısile Türkiye Hükümeti Sovyet Hükümetine 
samimi teşekkürlerini beyan etmiş ve Sovyet Rusya’nın ela böyle bir 
vaziyete duçar olduğu takdirde Türkiye’nin tam “Compréhension” 
ve bitaraflığına güvenebileceğini bildirm iştir.” (*)

{*) Bu tarihlerde Moskova'da Yugoslavlarla müzakerelere başlandığım yani Rusların, 
Almanya'nın hiç hoşuna gitmiyecek bir ikinci anlaşma teşebbüsüne daha giriştiğini (Bul
garistan'dan sonra) hatırlamak yerinde olacaktır.
(*) Vişinski'nin şilahi tebliğinin yayınlanmasın tarafımızdan tekli! edilmiş ve Sovyet 
Hâriciyesi Aktay'a bir metin vermişti. Sovyet metnnde, Ankara'nın uygun görmediği iki 
husus v a rd ır:
a) Türkiye savaşa girdiği takdirde Sovyetlerin Türkiye'ye saldıracağına dair Ankara'da 
haberler dolaştığı. İtiraz üzerine Sovyetler Ankara yerine «ecnebi matbuatta çıkan ha
berler» ibaresinin konmasını kabul etmişlerdir.
b) «ve bunlarla alâkadar bir istifsar dolayısıyla» ibaresinin tarafımızdan bir istifsar 
yapıldığı zannı verebileceği, hakikat böyle olmadığına göse, bu ifadeyi değiştirecek başka 
ilâveler teklif edilmiştir. Sovyetler bu değişikliktekliflerimizi kabul etmemişler tebliği 
olduğu gibi neşretmişlerdir. Bu bildiri olayı Sovyetlerin Türkiye'ye ve Almanya'ya kar
şı takip ettikleri siyasete işaret eden ilginç bir örnektir.
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Sir C. Sripps’in, bu Sovyet bildirisini büyük bir ilerleme ve ba
şarı olarak görmesine karşılık, ne A nkara’nın ne de Londraıı’m aynı 
görüşte olmadıkları anlaşılm aktadır. Saraçoğlu 3 dış temsilciliğe 
gönderilen, telgrafında olayları özetledikten sonra şunu da belirt
mektedir.

“A janslarda görmüş olacağınız bu metnin ilk kısmındaki istif
sar keyfiyeti yukarıdaki izahattan da anlaşılacağı veçhile tarafım ız
dan yapılmış değildir. Deklarasyon Sovyet Hükümetince kendiliğin
den yapılmış ve Hükümetimizce de aynen mukabele edilmiştir.”

Sir S. Cripps, Foreign O ffice’e “...Türkiye’nin (Sovyet tebliğine) 
dostça bir cevap vermesini de daha sarih olarak Rus yardımını iste
mesini” telkin ediyordu. Fakat Foreign Office, Rus tebliğinin fazla 
birşey ifade etmediği görüşündedir. “Tebliğin ifadeleri, kesinlikle 
saldırıya uğramadan Türkiye’nin kendisini korumak am acıyla dahi 
harbe girmesi halini dışarda bırakm ıştır ve anlayış ve tarafsızlık 
vaadi bir yardım sözü görüşünü vermiyor. Önceki görüşmeler böyle 
bir garantinin bedelinin çok yüksek olduğunu gösterdi. Türk Hükü- 
meti-biraz güçlükle-bildirinin yayımlanmasını sağlıyabildi karşı tem i
nat verdi ise de, bunların Rus politikasında bir değişme anlam ına 
geldiğine hükm ettirecek bir sebep yoktu.” (*)

Nisan 1941’de Cripps, Sovyet - İngiliz anlaşm ası için yeni bir 
teşebbüs yapmıştır. Vişinski’ye verdiği uzun m uhtıra’da, özellikle 
Sovyetlerin Almanya’ya harp malzemesi göndermesinin başlıca so
run olduğu kaydedilmekte, Sovyetlerin İngiltere’ye, hiçolmazsa Al
m anya’ya stratejik maddeler göndermemek şeklinde yardımda bu
lunmasının m antıkî olduğu ifade edilmektedir. Cripps bu teşebbü
süne bir cevap alamamıştır. Bu arada, Eden’in Maisky ile görüşm e
sinden de bir sonuç çıkmamıştır. Eden bu konuşmada, hiçolmazsa 
Türkiye gibi dostlarına harp malzemesi yardımı yapm alarının müm 
kün olduğunu belirtmiştir. Gerek Maisky, gerekse Vişinski’nin iste
dikleri, müzakereden önce İngilizlerin, Sovyetlerin Baltık m em leket
lerini işgallerini tanım alarıdır. Eden ise, daha geniş münasebet esa
sında anlaşm adan tek taraflı taviz vermeye niyetli olmadıklarını 
bildirmiştir.

Churchil, S. Cripps’in uzun bir m uhtara’da derlenen görüşleri 
hakkında şunları yazıyor :

(*) A.g.e S. 602 Foreign Office'in bu görüşü, Türkiye'nin Almanya'ya karşı savaşa  
girebilmesine karşı Sovyet engelinin devam etmekte olduğuna inandıklarını göstermek 
bakımından önemlidir.
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“Bütün bunlar, göndermek zahmetine değer şeyler gibi görün
müyor. Onlar (yani Sovyet Hükümeti’ tehlikeleri pek alâ bildikleri 
gibi yardım larına ihtiyacımız olduğunun da farkındalar. Bu kuv
vetleri hükümlerini icra etmeye bırakırsak, sevgimize inandırmak 
için telâşlı gayretlerden elde edeceğimizden çok fazlasını sağlarız. 
Bunlar hem zaaflar olarak görülüyor, hem de kendilerini olduğun
dan daha kuvvetli zannetmelerini teşvik ediyor. Şimdi, tarafım ız
dan hesaplı bir istiğna göstermenin ve tasalanm ayı da onlara bı
rakm anın zamanıdır. Herşeyden önce, Am erikalıları da, bundan huy
landırm ayalım .’’ (*)

Bu görüşlerle m utabık olan Eden, 26 Nisan’da Cripps’e ver
diği talim atta, İngiltere’nin Baltık meselelerini genel anlaşm anın bir 
parçası olarak gördüğünü, genel anlaşm a için bir istek gösterme
melerinden, Alm anya’ya karşı temel politikalarında bir değişiklik 
yapmaya henüz kararlı olmadıklarının anlaşılm akta olduğunu be
lirtiyor. (*)

Mayıs ortalarında Alman baskısının artm ası üzerine, Sovyet
lerle anlaşm a sorunu, aynı zamanda Türkiye’yi destekleme bakı
mından tekrar söz konusu olacaktır. Yugoslavyan’m çöküşü ve în- 
gilizlerin Yunanistan’daki başarısızlıklarından sonra, Irak ’daki Hü
kümet darbesi dolayısıyla, Almanların Türkiye müsaade etsin etm e
sin Türkiye’den geçeceği yolunda Foreign O ffice’e gelen haberler 
daha da kuvvetlenmiştir. Yukarıda da görüldüğü gibi Türkiye’nin 
endişesi, bu güç devrede kendi sırtından bir Alman - Sovyet anlaş
ması yapılması ihtimalidir. Von Papen da tatlı-sert teşebbüslerine 
devam etmektedir. İngiliz Hâriciyesi, Almanların, hem Türkiye’nin, 
hem de Sovyetlerin birbirlerinden güvensizlik duymalarından fayda
lanarak ikisini ve zayıflatm a siyaseti güttükleri kanaatindedir. (*'’ 
Bunun önlemek için de en iyi çarenin, Türkiye’nin Sovyetlerle ara 
cısız açık teması olduğunu telkin etmektedir.

Sir Knatchbull-Hugessen’in, 14 Mayıs 1941’de Dışişlerine verdiği 
uzun bir muhtırada, Sir S. Cripps’ten alm an bilgilere göre son za
m anlarda Türk - Sovyet bağlantılarının iyileşmekte olduğu ve Tür

(*) Bak, A.g.e, S. 607-611. Bu tarihlerde, Amerika'da, İngilizlerin Rusya île küçük Av
rupa devletlerinin sırtından tavizlerle anlaşabilecekleri söylentileri dolaşmaktadır.
(*) Bak. A.g.e. S. 611.
{*) Bak. A.g.e. S. 582
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kiye’ye karşı daha müsait davranabilecekleri kanısını veren bazı 
belirtiler sayılm akta (*) ve esas itibarıyla şu fikirler geliştirilm ek
tedir.

“a) Sovyetler, bir Alman tecavüzü halinde Türkiye’nin kendi
lerine müsait davranacaklarından şüphe edebilirler.

b) Bunu önlemek için Sovyetler nezdinde teşebbüste bulun
mak, ortak savunma harekâtı olanaklarının görüşülmesini teklif e t 
mek yerinde olabilir. Herhalükârda, Sovyetlerin gerçek niyetlerinin 
öğrenilmesi için tek olmasa dahi en iyi çare bu olabilir ve bir sonuç 
çıkmasa bile hiçbir kayıp da olmaz.

c) Böyle bir işbirliği gerçekleşemezse bile, bunun başarısızlı
ğının Türk Hükümetine yüklenemiyecek şekilde hareket edilmesine 
İngiliz Hükümeti büyük önem vermektedir.

d) İngiltere, Türk - Sovyet yakınlaşm asının, İngiliz - Sovyet 
yakınlaşm ası için bir köprü olması ihtim alini her zaman memnuni
yetle .karşılamıştır.”

17 Mayıs 1941 günü, İngiliz Sefirine tarafım ızdan yapılan sözlü 
bildiride ise, Von Papen’in Cumhurbaşkanı ile görüşmesi hakkında 
bilgi verildikten sonra, Türk Hükümetinin görüşleri şöyle özetlen
mektedir.

“a) Alm anlarla Ruslar arasında görüşmeler olduğu veya ol
mak üzere bulunduğu, ayrıca, Rusların Alm anlarla anlaşm aya eği
limleri olduğu yolunda haberler ve belirtiler vardır. (*)

Böyle bir anlaşm a bazı m emleketlerin ve bu arada Türkiye’nin 
sırtından yapılabilir.

b) Bu durumda Türk - İngiliz antlaşm asının dokunulmazlığı 
şartıyla, Türkiye’nin, görüşmeye Sovyetlerden daha hazır olan Al
manya ile tem asa geçmesi, niyetlerini öğrenmesi ve tehlikeyi atlat
maya çalışması, hem Türkiye’nin hem de İngiltere’nin yararınadır.

c) Türkiye’nin vereceği azami taviz, bir Rus - Alman harbi 
karşısında tarafsızlık sözüdür.”

(*) Sir Hugessen'un saydığı belirtilerden hiçbiri ictzla politik önemde görünmüyor; 
tsveçien Türkiye'ye sevkedilen bazı mallara transit müsaadesi verilmesi. Büyükelçilik 
memurlarından bazıları için beklenen vizelerin verilmesi Büyükelçinin sayabildiği tek 
somut belirtilerdir.

(*) Bu sırada ya bir anlaşma, ya da tam bir kopma olacağı tahminleri çoğunluğun 
düşüncesidir. Ticaret anlaşması Almanlar yararına genişletilmiştir,
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Eden, 2  Haziran 1941 günü Sovyet Sefiri Maisky ile tekrar gö
rüşmüştür.

Sir S. Cripps’in H. Aktay’a verdiği bilgiye göre Maisky Eden’ 
den Türk - Alman görüşmeleri hakkında bilgi istemiş, Eden de “Tür
kiye Hükümetinin bu bapta m üzakerat hakkında İngiltere’ye mun
tazam an m alûm at verdiğini ve Rusya Hükümeti de cereyanı halden 
beraberdar olmak istiyorsa keyfiyeti doğrudan doğruya Türkiye 
Hükümetinden sorabileceğini” söylemiştir. Bunun üzerine M aisky’ 
nin böyle bir sualin Türkiye’nin hoşuna gitmeyeceğini ve Hüküme
tinin de böyle bir harekette bulunm ayacağını ifade etmesi üzerine 
Eden “arzu ederseniz bu bapta size izahat verilmesi mümkün olup 
olmadığı hakkında Türkiye nezdinde bir sondaj yapalım ” demiştir. 
Sovyet Sefiri biraz düşündükten sonra böyle bir tavassutta bulun
maya lüzum olmadığını beyan ve bunun yapılmamasını rica etmiş
tir.” (*) A ktay’m bu teşebbüslerden çıkardığı sonuç îngilizlerin de 
bir anlaşm a için Ruslara taviz vermeleri tehlikesinin varolduğu şek
lindedir. Aktay, özellikle, Cripps’in şahsî teşebbüslerinde ileri gitti
ğine inanm akta, örneğin Stalin ’le 1  Temmuz 1940 günü yaptığı gö
rüşm elerin ağırlık merkezinin Türkiye olmasına rağm en bunun an
cak birkaç ay sonra, Londra’ya gönderdiği mektubu kendisine gös
termesinden sonra ortaya çıktığını, aynı fikri gerek Molotof’a gerek 
Vişinski’ye verdiği mektuplarda ileri sürdüğünü “bundan maksadı 
da Rusları kendi taraflarına celb için zararım ıza bazı cazib tavizat 
temini mümkün bulunduğu hissini vermek olduğunda şüphe olma
dığını” belirtmektedir.

9 Haziran 1941 günü, İngiliz Büyükelçisi Sir. Knatchbull-Hu- 
gessen’e, Türk - Sovyet bağlantıları konusunda gayet geniş bilgi ve 
bunları özetleyen uzun bir m uhtıra tevdi edilmiştir. Muhtırada, 
Berlin görüşmeleri, Sobolyef olayı, Türk - Bulgar görüşmeleri, 
Molotov - Aktay görüşmesinin yorumlanması, 25 M art 1941 tarihli 
Türk - Sovyet tebliği konuları teker teker ele alınmaktadır.

Bunlar arasında sadece bir madde, evvelce temas olunmayan 
bir konudur : İtalyan - Yunan savaşının başlam ası üzerine (28 Ekim 
1940) H. A ktay’a, Dışişlerinden, Türkiye bir saldırıya uğrarsa, ken
dini savunmaya, kararlı olduğundan böyle bir ihtim alin gerçekleş
mesi halinde Sovyetlerin nasıl ne ölçüde yardım yapabileceklerini 
sorması yolunda talim at verilmişti. Sovyetler buna, suali pek iyi 
anlayam adıkları, zira askerî veya başka türlü yardım konularında 
iki memleketi bağlayıcı bir anlaşm anın mevcut olmadığı şeklinde

(* ) Moskova Büyükelçiliğinin H aziran 1941 tarihli telefmiş,
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cevap vermişlerdir. Bu tutum, İtalya’nın Yunanistan’a saldırmasıyla 
A ntlaşm a’daki “Sovyet-rezervi”ni harekete geçirişimizi de izah et
mektedir.

Sovyetlerin yalanlam alarına rağmen, gerek Bulgarlara yaptık
ları duyulan teklifler, gerek Alm anlarla ileri sürülen pazarlıkları 
harp yılları içinde Türk - Sovyet bağlantılarında normal olarak 
beklenen güven havasına hiç de yardımcı olmayacaktır.

Sovyetleri Almanlardan ayırma ve 1940’da (ve kısmen 1941 
başlarında), Sovyetlerle İngilizler arasında bir anlaşm a sağlam a 
tasavvurunun bir parçası olarak ve Türk - Sovyet bağlantılarının 
düzelmesini, bir köprü telâkki eden Sir Stafford Cripps’in başarısız 
teşebbüsleriyle aynı am açla yapılmış denemeleri bu şekilde incelen
miş oluyor. Almaııyanm Sovyetlere saldırması ile durumun (1939 
Sovyet - Alman anlaşm asında olduğu gibi) kökten değişmesine rağ
men bunun Türk - Sovyet münasebetlerinde gözle görülen etkileri 
olmamıştır. Diğer bir deyimle, 1939 Türk - Sovyet müzakerelerinin 
başarısızlığına sebep olan unsurların çoğunun ortadan kalkm asına 
ve bu m üzakerelerin varsayım ı olan İngiliz - Sovyet ittifakının, hiç- 
olmazsa yakınlaşm asının gerçekleşmesine rağmen, Türk - Sovyet 
bağlantıları elle tutulur bir gelişme gösterememiştir. Hatta, Sovyet
lerin Almanya’ya karşı savaşçı durumu yeni bazı kuşkular da getir
miştir, ki bunların başında bir Sovyet - İngiliz anlaşm asının Türkiye 
aleyhine unsurlar taşıyabileceği gelmektedir.

1941 baharında, büyük bir ihtimalle Cripps’in teşebbüslerinin 
duyulmuş olmasının da etkisiyle (*) Reuter Ajansında, yabancı ba
sında ve özellikle Alman tarafları kaynaklarda İngilizlerin Sovyet
lere tavizler verdikleri yolunda haberler çıkmıştır. Alman - Sovyet 
harbinin başladığı gün Çörçili’n radyoda verdiği nutukta da “geçen 
büyük harbin kazanılm asında büyük hizmetler ifa etmiş olan B,us-

(*} Cripps'in Sovyetlerle temaslarının zaman zaman İngiliz basınına sızması ile İngi
lizlerin ve Sovyetlerin çok müşkül durumlarda kaldıkları bilinmektedir ve bu teşebbü
sünün de duyulmuş olmasına hayret edilmemelidir. Hatta, Crips'in Sovyetlere verdiği 
anlaşma projesinde olduğu gibi basm a intikal etmesi gibi durumlar olmuştur.
Porcign Olfice'in kanaatm ca bu «hesaplı sızmalar »m mesulü çok defa bizzat Maisky 
veya onun dostlarıdır.
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ya nın payını alam am ış’’ olduğunu söyleyen ve bu husustaki h a tıra 
ları tazeliyen cümle (*) A nkara’da büyük hassasiyetle karşılan
mıştır.

Saraçoğlu 26 Haziran 1941 günü İngiliz Sefiri ile yaptığı görüş
mede Çörçil’in sözleri üzerindeki (*) düşüncelerini şöyle özetlemek
tedir : “umumi harpte payını alam ıyan Rusya’nın bu defaki harp 
dolayısıyla hatırlanm ası, bu payı Boğazlardan başka bir yerde gör
menin maddeten mümkün olmadığını söyledim.... Finlandiya, Baltık, 
Polonya, Rom anya’nın toprakları zaten Rus toprakları olduğu için, 
ona verilecek pay herhalde Almanya, İsveç ve Norveç payı değildir. 
Muharebenin devamı esnasında yapılan muahedenin derpiş ettiği 
paydır ki, bu da Türkiye’nin sırtından ödenecek paydır.

Sefir cevaben başta söylediği gibi derhal tekit ederek izahat 
isteyeceğini söyledi. Ben bunun üzerine Sefire Çörçil’in söylemiş ol
duğu o nutkun hiç akıllı bir nutuk olmadığını, çünkü besbedava İn
giliz safında muharebe etmek için vaziyet alm ağa m ecbur olan Sov- 
jmtlere Çörçil’in vaitlere kalkışması, borç ödemeğe çalışması, bütün 
Sovyet davasını sırtına alm ası herhalde makul bir hareket değildir, 
dedim.

îki gün evvel nutuktan gurur duyduğu hissolunan Sefir, bu 
nutkun akıllı bir nutuk olmadığını benimle beraber kabul etti. Ay
rıldık. (*)

O tarihlerdeki belgelerin incelenmesi Çörçil’in sözlerinin belki 
biraz genişçe tefsiri ile büyük hassasiyet gösterilmesinin, sözlere 
atfedilen önemden çok bu sözlerin sarfedildiği zam anla ilgili olduğu 
izlenimini vermektedir. Zaman bakımından özellik de bütün bunla
rın, Türk - Alman saldırmazlık paktının hemen ardından gelmiş ol
masıdır. Ayrı bölümde görüleceği gibi, İngiliz ve İngiltereye taraftar

(*) İktibas Menemencioğhı'nun İngiliz Sefiri ile 27. 6, 1971 tarihli görüşme zabıt özet
lerinden alınmıştır.
(*) Çörçil'in sözleri şöyledir:
«Hatıram yıllar arasında dolaşarak Rus ordularının aynı düşmana karşı müttefikimiz 
olduğu günlerde : o kadar kahramanlıkla çarpıştıkları ve kendi kusurları olmaksızın bir 
payını dahi alamadıkları zaferin kazanılmasına yrdım ettikleri zamana geliyor. Bütün 
bunlar hafızamdadır. Bu eski hatıraları tazelediğim şu anda histerimle konuştuğum için 
beni mazur görünüz.» (Anadolu Ajansının verdiği fransızca metinden tercüme edilmiştir.) 

(*) Ş. Saraçoğlu'nun İngiliz Sefiri Sir Knatchbull-Hugessen ile 27.6.1941 tarihli «mü
lakat proseverbali».
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basın bu paktı iyi karşılam am ıştır. Kuvvet dengesinde son derecede 
önemli fakat halâ mütereddit olan Amerikada dahi durumun farklı 
olmadığı Büyükelçimizin şu ifadelerinden görülmektedir :

‘‘Alman - Rus hadisesi bütün dikkati celp etmesine rağm en bize 
karşı soğukluk ve m atbuattaki im alar devam etmektedir. Hariciye 
Vekilimizin Rus hadisesinin Alman - Türk dostluğunu tarsin ede
ceğine dair beyanatta bulunduğu Berlin radyosundan naklen bütün 
gazetelerde intişar etm iştir.” (*)

Diğer bazı dış tem silcilikler de Boğazlar üzerinde bir İngiliz - 
Rus pazarlığına dair haberler vermişlerdir.

Nutuk üzerinde, Londra Büyükelçimiz A ras’a, Eden’e vekâlet 
etmekte olan Butler, Çörçil’in sözlerinin ‘muayyen bir maksadı is
tihdaf etmediği” ve ‘‘Hususile kendimizin m üttefik saydığımız Tür
kiye’ye uzaktan veya yakından hiç bir teallüku varid olmadığı” hu
susunda tem inat vermiş ve aynı tem inat İngiliz sefiri tarafından da 
tekrarlanm ıştır.

Eden, 6  Ağustos 1941 tarihli nutkunda da şu kesin ifadeleri kul
lanm ıştır :

‘‘zaman zaman gazetelerde, Türkiye aleyhine bazı tertiplere 
rıza göstereceğimiz veya gösterdiğimiz yolunda, düşman propagan
dası tarafından uydurulmuş faraziyeler yayınlanmaktadır.

Bu çeşit faraziyelerin hiçbirinde bir hakikat kırıntısı bile yok
tur, böyle birşeye asla razı olmayacağız ve bize bu yolda herhangi 
bir devlet tarafından yapılmış bir teklif de asla mevcut değildir.”

Sonunda, bu olaylar dizisi, İngilizlerin teşebbüsü ile varılan bir 
anlaşm a ile, İngiltere ve Sovyetler birliğinin bize ayrı notalarla te
minat vermelerine varmıştır. Moskova Büyükelçimiz H. Aktay, İn
giliz Sefirinden bu yolda aldığı haberi şöyle bildiriyor :

“Sovyetleriıı Boğazlar halandaki zam irlerinin ahiren Almanlar 
tarafından ifşa edilmesi üzerine gerek Cumhuriyet Hükümeti ma- 
hafili gerekse Türk efkârı umumiyesinde hasıl olan suitesirin izale
si müşterek m enfaatleri iktizasından olduğu ileri sü rü le re k .............

(*) Washington B.E.'nin Haziran 1941 tarihli şifre telgrafı. Saraçoğlu'nun böyle bir 
beyanı nerede ve kime yaptığı zikredilmemektedir. Saraçoğlu 18 Haziran 1941 günü 
basına beyanında esasen Türk-Alman dostluğunun «tarsin» edilmiş olduğuna dair pek 
çok söz söylediğine göre, Rus-Almtın harbi dolayısıyla bir ikinci beyanat yaparak, bu 
çeşit ifadeler kullanmış olması mantıki olamaz. Haber herhalde Alman propagandasının 
eseridir.
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Türkiye’yi tatm in edecek beyanatta bulunulması zımnında İngiltere 
Hariciye Nazırı Eden’in Sir Cripps vasıtasile Molotof nezdinde yap
tırmış olduğu teşebbüsü Sovyet Hükümetinin de noktai nazarına te- 
mamen uygun ve muvafık bulunduğunu dün akşam  müşarünileyhe 
bildirmiş olduğundan (bugün) lerde İngiltere Hükümetile Sovyet 
Hükümeti tarafından Türkiyenin tam am iyeti m üM yesine ve bilhas
sa Boğazlar statükosuna tam amen riayet olunacağına dair kati te
m inat verileceğini ve belki de işbu tem inatın bir beyanname şeklin
de neşir ve ilân edileceğini şimdi Sir Cripps’den sureti mahremene 
aldığım m alum ata atfen arza m üsaraat eylerim.”

Dış tem silciliklere gönderilen genelgede İngiliz ve Sovyet no
taları şu şekilde tefsir edilmektedir.

“ 1 — Sovyet ve İngiliz Sefirleri ayın onunda metni sizce 
malüm olan notaları tevdi ettiler. Bundan başka İngiliz Büyük El
çisi de bu beyanatın İngiltere Hükümetine m üteallik hususta 1939 
tarihli Türk-İngiliz muahedesinin birinci maddesinde Türkiye’ye k ar
şı münderiç teahhüdünün sadece tekrarı olarak tavsir edildiği ve 
beyanatın muahedede hiç bir değişiklik yapmadığı gibi ondan mü
tevellit vecibeleri ne tevsi ne tahdit edemeyeceği mealinde bir ikinci 
nota daha tevdi etti.

2  — Müttehidülmaal Îngiliz-Sovyet notasındaki (Türkiye Hü
kümetinin harbe sürüklenmemek hususundaki arzusunu tam amen 
takdir etmekle beraber yine Sovyet Hükümeti ve İngiltere Hükümeti 
Türkiye’ye bir Avrupalı devlet tarafından taaruza maruz kaldığı 
takdirde her türlü muavenet ve müzaheret bahşetmeğe amade ola
bileceklerdir) ifadesinin tazammun ettiği m ana ikinci İngiliz nota
sında vazıhan gösterildiği gibi İngiltere bakımından yeni bir hüküm 
ifade etmez; ifade yalnız Sovyetler için yenidir.

3 — Notaların hedefi dünya m atbuatında zaman zaman intişar 
eden Sovyetlerle İngilizlerin Türkiye aleyhine uyuştukları ve konuş
tukları hissini veren neşriyatın tesirini bertaraf etmeğe m atuf olduğu 
anlaşıldığından mucibi memnuniyettir.

4 — Notaların mütehidülmaal olması ve bazı ahvalde Türkiye’
ye yardım edilebileceğinden bahsedilmesi keyfiyeti Sovyet ve B ritan
ya Hükümetlerinin Türkiye’ye garanti verdikleri m anasında asla tef
sire m ahal verilmemelidir. Cumhuriyet Hükümetinin bir taraflı ga
ranti kabul etmiyeceği derkârdır.”

Bu incelemenin am acı devrenin siyasi tarihini yazmak değil, sa
dece Türk dış politikasının önemli dönüşmelerini belirtm ek olması
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dolayısıyla kronoloji sırasına göre olayları sıralam ak mümkün de
ğildi. Bu bakımdan Sovyet-Almaıı savaşının çıkışma kadar olan dev
rede başlıca önemli olaylar üzerinde durulduğu gibi, 1941-1946 devre
si için de aynı yol takip edilecektir. 1939-1941 devresinde özet olarak, 
dikkati çeken genel durum, hem Türkiye’nin hem de Sov yeti erin 
tarafsız kalm alarına ve devrenin sonlarına doğru, Alm anların B al
kanları ele geçirmiş bulunm alarına rağmen, Türk-Sovyet bağlantı
larında, 1939 m üzakerelerinin geçirdiği soğukluğu giderecek her
hangi bir gelişmenin ortaya çıkmamasıdır. İkinci bir önemli nokta 
da, Türk-Sovyet bağlantılarında' 1921’lerden itibaren varolan, hiç bir 
aracı olmadan, iki tarafın  birbirini ilgilendiren meselelerde açık ve 
dostça konuşm aları ananesinin yavaş yavaş kaybolması ve hatta 
tngilizlerin aracılık yapar durumuna girmesidir. İngilizlerin Türk- 
Sovyet münasebetlerinde, daha 1940 yılından itibaren aracılık yap
m ak durumuna girmesi ve bizzat Staiin ’in bunu İngiliz Sefirinden 
ister görünmüş olması dikkati çekicidir. Türkiye’nin kendi kararıy 
la yaptığı yaklaşm a teşebbüsleri Sovyetlerde karşılık bulmamıştır. 
Sovyetlerin bu davranışlarını yani Türkiye’ye karşı 1939 öncesi du
rumuna girmek için dolaysız olarak belirtilen bir istek göstermeme
lerinin, hatta kapalı bir şekilde de olsa bunun aksine tefsir edilebi
lecek bir yol tutm alarının Türkiye’yi İngiltere’ye daha da yaklaştır
dığı görülmektedir. Sovyet bilinmiyeni Alman tehdidine eklenince, 
İngiltere’nin gayretlerine rağmen Türkiye, Almanya’yı daha çok 
“m énager” eder duruma girmiş ve bütün gayretini savaş dışı kal
maya, gücünü geleceğini hissettiği tehlikelere saklam aya yönelmiş
tir. (*)

(*) Menemencioğlu taralından İngiliz Selirine Türk-Alman görüşmelerinin izahı am a

cıyla verilen 17 Mayıs 1941 tarihli sözlü bildiriden alınmış aşağıdaki kısımlar, Türkiye'nin 
tereddütlerini açıkça göstermektedir :

«Alman Seîiri ile şahsen görüştüm ve Cumhurbaşkanının kendisine verdiği mülakatta 
hazır bulundum.
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1941 Haziranında Alm anya’nın Sovyetlere saldırmasından son
ra, beynelmilel durumda köklü bir değişiklik olmasına rağmen, Türk- 
Sovyet münasebetlerinin, kendi sırtından bir Îngiliz-Sovyet anlaş
ması kuşkusu ile gölgelenmesi ve Sovyetlerin bunu dağıtmak için 
İngiliz aracılığıyla yaptıkları teşebbüs yani yukarıda sözü geçen 
Notalarda 1941 Haziranından sonraki devreyi olumlu bir şekilde 
başlatm aya yeterli olmamıştır.

Geçen konuşmalardan çıkardığım hala açık seçik olmayan izlenimlerime göre, Ruslar 
Almanlarla müzakere halindedirler veya müzakerelere başlamak üzeredirler.

Yine edindiğim izlenime göre, bu konuşmalar arasında kapı, harpten ittifaka kadar bü
tün ihtimallere açık olacaktır, ve bu son iki üç çözüm de bunlara dahildir.
Bizi, Rusların Almanlarla anlaşmayı tercih ettiklerine inanmaya yönelten işaretler var
dır.
Eğer bu gerçekleşecek olursa, anlaşm aya bazı devletlerin sırtından varılacaktır ki, bun
lar arasında Türkiye'yi de saymak gerekir. Almanlar takip edecekleri hareket çizgisi 
üzerinde daha tereddütlü görünüyorlar ve Türkiye'nin takınacağı tutumun kararlarına 
tesir edeceği intibaını veriyorlar.
Bu itibarla Türkiye'nin Almanya ile temas kurmasının, sondajlar yapmasının beliriiiğim 
istikamette çalışmasının ve nihayet üzerine çöken tehlikeyi uzaklaştırmak için gayret 
sarfetmesinin memleketlerimizin müşterek menfaaiına uygun olduğuna inanıyorum. 

Türkiye'nin verebileceği en geniş taviz, muhtemel bir Rus-Alman harbi karşısında ta
rafsızlık taahhüdü olabilir.

Bugün biz, coğrafi ve Stratejik bakımlardan tamamiyle tecrıd edilmiş durumdayız. İngiliz 
Hükümetinin görüş tarzımızı kabul edeceğini ve sözünü ettiğim konuşmaların mahzurdan 
çok fayda sağlayacaklarını düşündüğünü bize bildireceğini ümid ederim.»
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S A V A Ş  Y I L L A R I :  I I I
S. S. G. B. V E  B A L K A N L A R

1939 Ekim in’de Saraçoğlu’nun neticesiz kalan misyonunu t a 
kip eden devrede, özellikle 1940 baharından itibaren olayların hızla 
geliştiğine yukarıda değinilmişti. Bunlardan çıkan genel sonuç şu 
olabilir : Balkanlara doğru yayılan Alman tehlikesinden sonra Sov- 
yetler Birliğinin takınacağı tutum Türkiye için ikinci bir bilinmeyen 
olarak belirmiştir.

Bu devrede, bilhassa 1940 yılı boyunca, Türk diplomasisinin 
(ve büyük ölçüde de m üttefiklerin) sorduğu önemli soru Sovyetlerin 
tutumunun ne olacağıdır. Sovyetlerin Türkiye hakkmdaki niyetleri
nin doğrudan doğruya tem aslarla anlaşılm ası (iki taraf arasında 
bir zam anlar mevcut olan açık görüşme havasının büyük ölçüde 
kaybolması sebebiyle) hemen hemen imkânsızdı. Çeşitli kaynaklar
dan da faydalanılarak yapılan tahlil, Sovyet siyasetinin bu bir vd 
içinde, A lm anların tutum larına bağlı değişiklikler geçirdiğini, fa 
kat değişmeyen bir unsur olarak, gerek Alm anya’nın gerek Sovyer 
lerin, Balkanlarla çok yakından ilgilendiklerini ve hattâ, aralarının 
gerginleşmesinin büyük ölçüde Balkan meselelerinden ileri geldiğini 
göstermektedir. Binaenalyh, bir kararsızlık yılı olan 1940’da Sovyet 
politikasının anlaşılabilm esi ve özellikle kararsız ve teşhis konması 
zor devrenin altında yatan Alman-Sovyet bağlantılarının belirlen
mesi için savaştan sonra yayınlanan arşivlere ve diğer yabancı kay
naklara m üracaat zarurî olacaktır. (*)

{*) «Savaş Yılları» bölümünün ilk kısmında, Türk dış politikasının gelişmeleri Mütte
fiklerle, yani İngiltere ve Fransa ile temaslar açısından alınmıştı. Şimdi aynı devre, 
Sovyet politikası ve Balkanlardaki gelişmeler açısından ele alınacaktır. Böyle bîr 
ayırımın sun'i olduğu aslında hadiselerle bunlara bağlı olarak, alınan kararlar 
daki (aktörlerin çok defa bir bütün teşkil ettiği açıktır. Fakat, çok ayrıntılı olan konu
nun açıklıkla anlatılmasının mümkün olduğu kadar olaylar zincirini kırmakla ger
çekleştirilebileceği düşüncesiyle bu yola gidilmiştir. Bazı olayların daha iyi anlaşıla
bilmesi için, lüzumlu olan yerlerde kısımlar arasında atıflar yapılarak, bu yolun zo
runlu olarak ortaya çıkaracağı sakıncaların giderilmesine çalışılmıştır,
(*) Bak. Beddie and S on tag : Nazi-Şçviet Belations 1939 - 1941,
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Saracoğlu-Molotof görüşmelerinin bir anlaşm azlıkla sonuçlan
madığı, gelecek için görüşmelere açık kapı bırakıldığı görüşünün 
verilmesine iki tarafça da dikkat edildiği görülmüştü. Görüşmelerin 
Sovyetlerde bıraktığı izlenimlerin ve bunların 1940:daki politikala
rını ne derecede etkilediğinin Sovyet liderlerinin resmî sözlerine ba
kılarak değerlendirilmesi tabiatıyla mümkün değildir. Ancak, kesin
likle belirli olan husus şudur ki, 1939 görüşmelerinin gölgesi, savaş 
yılları boyunca Türk-Sovyet ilişkilerinde, ağza alınm ayan fakat da
ima düşüncelerde varlığı belirli olan bir hava içerisinde süregel
miştir.

Olayın Sovyetlerde ve özellikle parti çevrelerinde yarattığı dü
şünceler üzerinde ise, Büyük Elçi Haydar A ktay’m resmî tem asları
nın dışında edinebildiği ve kaynağını gizli tuttuğu şu haber ilgi çe
kicidir :

“Bizce itimada şayan bir membadan aldığımız m alûm ata göre, 
gerek Komintern, gerek (Politbüro) da gizliden gizliye bazı fikirler 
etrafında dedikodular başlamıştır.

Türkiye ile neden bozuştuk. Bizim için mühim nokta Karade
niz ve Bakû emniyeti idi. Boğazlar meselesini ortaya atarak neden 
Türklerin ademi itimadını tahrik ettik?”

2  Nisan 1940’da Moskova Büyükelçimiz Haydar Aktay, Deka.no- 
zof (*) la yaptığı konuşmada, M olotofun, Suriye’de toplanan 
Weygand ordusu sebebiyle ve Sovyetler Bütün Karadeniz boyunca 
tahşidat yapm akta olduğu sırada hudutlarımızın dışındaki bir hadi
se için bize ihtarda bulunmasının dostane bir duvranış olmadığını 
ifade etmiştir. (*) Dekanozof bu sözlere sudan cevaplar verdikten

(*) Daha önce Sovyetlerin Almanya'da Büyükelçisi, sonra. Hariciye Nazırı yardımcısı 
olan Dekanozof-Stalin'sn hemşehrisidir ve Poiemkinsn temizlenmesinden sonra Hariciye 
Komiser Başyardımcısı olmuştur :

(*) Bu sıralarda Suriye'de toplanmakta olan Weygand ordusunun Bakû ve Kaikas böl
gelerine saldıracağı şayiaları dolaşmakta idî. Max Beîoli bu haberin Alman kaynakların
dan çıktığını ve realist olmadığını belirtiyor. Moskova B.E.den alınan bir telgrafta da, 
İtalya'nın Moskova'daki maslahatgüzarının General Weygand’m Alınanlara müessir bîr 
darbe indirmek için Rusya'ya taarruzun şart olduğu hususunda Ankara'yı ikna etmiş 
olduğu» yolunda şayialar yaydığı belirtilmektedir.
Alman Hâriciyesinden Ankara sefaretlerine gönderilen 24 Mart tarihli bir telgrafta 
Türkiye'yi bitaraî tutmanın en iyi yolunun Sovyet korkusunu devam ettirmek olduğu 
belirtiliyor. Bak. Les Archives Secretes de Wilhelmstrasse, IX, S. 31
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sonra . bir zam anlar durgunluk geçirmiş olan münasebatımı-
zm yavaş yavaş dostane bir surette inkişafa başladığını . . . ” söy
lemiş, H. A ktay’m Odesa, ile Kafkasya arasındaki tahşidat hakkm- 
daki sözlerine karşılık olmak üzere gazetelerin İngiltere ile Fransa’
nın Boğazlardan geçmek için Türkiye’den müsaade isteyeceklerini 
yazdığını” ifade etmiştir. (*) Aktay, . . . .  “bu gibi yalan şayiata 
ehemmiyet atfetmiyeceğinizden eminim” diyerek sözü kesmiştir. 
Dekanozof bunun üzerine “Bulgaristan hududuna fazla asker tahşit 
ettiğimizi Bulgarların bundan sıkıldığını söylemiştir. Aktay cevap 
olarak, “böyle yeni bir tahdidatın aslı esası olmadığını (*) “söyledikten 
sonra m uhatabının Balkanlar üzerinde ne düşünüyorsunuz sorusu
nu da “Balkan m illetleri arasında Bulgaristan da dahil kuvvetli bir 
teşanüd olduğu . . . .” şeklinde cevaplandırmıştır.

Dekanozof, Türkiye’nin Trakya’daki tahşidatm m  Bulgarları sık
tığını belirttiği sıralarda, Sovvetler de Kafkas sınırında aynı hare
keti bize karşı yapmakta idiler. Gerçekten, Sovyetlerin Odesa’dan 
Kafkaslara kadar olan sahada ve bilhassa Batum-Leninakan Böl
gesinde yaptıkları tahdişat A nkara’da endişe yaratm ıştır.

Trakya’da muhtemel bir Alman-İtalyan ilerlemesine ve Roman
ya’dan arazi isteklerini ancak Almanların rızasıyla gerçekleştire
bilecek olan Bulgaristan’ın da bunlara katılm ası ihtimaline karşı yı
ğınak yaptığımız bilinmektedir ve bunun gerçek am açları çeşitli ve
silelerle Sovyetlere açıklanm ıştır. Durum Bulgaristan’a da izah ed il
miş ve hattâ Sofya A jansı bu çeşit haberlerden m alûm atları olma
dığını dahi söylemiştir. Aslında, Dobruca için bir teşebbüs peşinde 
olan Bulgarların, askeri hazırlıklarım ızdan hiç hoşlanm am aları ta 
biidir ve Trakya’da emelleri olmadığını sık sık tekrarhyarak Türki
ye’yi temin etmek istemektedirler. Bulgaristan’ın Berlin Sefiri 
Dragenof, Berlin Büyükelçimize, bizimkinin yanında, Romenlerin

(*) O tasrîhlerin önemli olayları olarak : 18 Mart 1940'da, İngiliz Avam Kamarasında 
yapılan müzakerelerde, Türkiye tecaviise uğradığı takdirde yardım edileceği ifade 
edilmiştir. Sovyetler Mart sonunda Finlandiya ile sulh muahedesini imzalamışlardır. 
Moloio! 29 Mart günii dış siyaset konusundaki demecinde, Alman-Sovyet dostluğunu 
övmüş ve İngiliz-Fransız siyasetini tenkid etmiştir. Sovyetler bu tarihlerde Balkanlarla 
yakından ilgilenmeye başlamışlardır. Dekonazof'un bahsettiği haberler, Romanya'ya 
vaki olabilecek bir Alman tecavüzü karşısında, İngiîizleıin yardımı için Boğazlardan 
geçiş hakkı isteyeceklerine dairdir. İngilizlerin Romanya'da görünmesinin Sovyetler 
bakımından çıkaracağı ihtilâflar yanında Sovyetlerin Besarabya için Almanlarla anlaş
maları olduğunu hatırlamak yerinde olckhr.
(*) Muman Menemencioğlu 13 Aralık 1939'da Sofya'yı ziyaret etmiştir. Bu ziyaret neti
celeri müsbet telakki edilmektedir ve 11 Şubat 1940 günü Saraçoğlu Terentief'e bu 
hususta malumat vermiş, Bulgarların Balkan meselelerinde gittikçe işbirliğine daha 
mütemayil görüldüklerini belirtmiştir.
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Öobruca’da yığmak yapmış olmasının endişe uyandırdığını (*) B a l
kanlarda harbi, her istediğini harpsiz alan Alm anya’nın değil, N or
veç’teki başarısızlığını örtmek isteyecek İngiltere’nin çıkarabileceği
ni söylemektedir. Bulgarların en fazla korktukları şey, Türkiye’nin 
m üttefikler safında harbe girmesi ile kendilerinin çok güç bir du
ruma düşmeleri ve Dobruca üzerine hareketlerine Türkiye’nin karşı 
çıkmasıdır. Bulgaristan’la aramızda, Trakya yığmağından endişelen
melerine rağmen, gergin bir durum yoktur. Bu, husus iki defa müş
terek bildirilerle teyid edilmiştir.

Sovyetlerin doğudaki tahşidatı ise, Haziran sonlarında Sovyet 
Kuvvetlerinin kısmen Batı cephesine nakli ve Sovyet-Alman m üna
sebetlerinde gerginliğin belirli bir hal alm asıyla bir dereceye kadar 
azalacaktır.

Sovyet Hariciye Komiseri Başyardımcısı Dekanozof, 16 Nisan 
1940 tarihinde A ktay’la yaptığı bir başka görüşmede Balkanlar me
selesini yine ortaya atarak İngiliz ve Fransızların Balkanlara saldırı 
niyetlerinden sözedilmekte olduğunu söylemiştir. Aktay “İngiltere 
ile Fransa’nın durup dururken Balkanlara hücum etmelerinin gayri 
varid olduğunu ve Balkanlara şimalden bir taarruz vaki olmadıkça 
. . . . sükün ve huzurun devam edeceğinden emin olduğunu . . . . 
Bakü meselesinin de Sovyetleri asabileştirm ek için m aksadı m ah
sus ile icat edilen bir hile olduğunu ” ifade etmiştir. Dekanozof, Bal
kan tablosunu tam am lam ak için sözü İtalya’ya intikal ettirerek, 
İtalya’nın yapm akta olduğu söylenen askeri hazırlıklar için A ktay’- 
ııı fikrini sormuştur. Aktay, “ümid ederiz ki işbu hareketler Balkan
ların ve Akdenizin huzur ve sükûnunu ihlâl edecek bir gayeye m atuf 
değildir” temennisi ile cevap vermiş, Dekanozof’un, böyle bir ihti
malin tahakuku halinde ne yaparsınız sorusuna karşılık olarak da 
“İngiltere ve Fransa ile akdetiğimiz muahedede bu cihet tasrih ve 
tesbit edilmiştir. Bilhassa emniyet ve faaliyet sahası k a t’i olarak çi
zilm iştir” demiştir.

Dekanozof’un Balkan meselelerinde yaptığı bu yoklamalarda 
özellikle, savaş heveslerini daha da gürültülü bir şekilde yayan İtal
yanların Balkan sahnesine bir unsur olarak girecek oluşları karşı
sında Türkiye’nin muhtemel tutumunu anlam aya çalıştığı görül
mektedir. A ktay’m bu tarihlerde yaptığı görüşmelerde Sovyet diplo

(*) Sonunda Bulgaristan Almanya'nın aracılığıyla Dsbruca'yı çatışma olmadan a l
mıştır. Fakat Mayıs 1940 sonlarına kadar, Almnya'dan gelsin Sovyetlerden gelsin, 
Konıenler bîr dış saldırıya karşı savunma kararındadırlar.
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m atlarının, mümkün olduğu kadar çok soru sormakla beraber, ken
di niyet ve tutum ları bakında lıemeıı hiçbirşey söylememeleri dik
kati çekmektedir.

Aktay, Mayıs 1940 başında gönderdiği bir telgrafında Sovyet- 
lerin bir baskı vasıtası olarak kullanm a temayülü gösterdikleri bu 
durumu, yani İngiltere ve Fransa’nın Balkanlara taarruz edeceği 
ve Türkiye’nin de onlara yardımda bulunacağı rivayetlerini, M osko
va’daki Alman taraftarı Bulgar sefirinin yaydığını söylemektedir.

Alm anların 1940 ortalarındaki yeni askerî başarıları karşısın
da Sovyetlerin, bazılarına göre, güvenliklerini sağlam a diğerlerine 
göre fırsattan yararlanm a politikasına germi verdikleri görülm ek
tedir. Dekanozof’un Bulgaristan ve İtalya hakkında A ktay’dan yap
tığı soruşturm alar sırasında İtalya’nın artık harekete geçeceği söy
lentileri iyice kuvvetlenmiştir. Sovyetler, propagandalarında da İta l
ya’nın Balkanlara saldıracağını yaymaktadırlar. 20 M ayıs’ta Ciano 
İtalya’nın tarafsız kalamayacağını söylemiş ve 13 H aziranda da 
İtalya, Fransa ve İngiltereye harp ilân etmiştir. Sovyetlerin, İtalya’
nın Balkanlara sarkm ası karşısında, Sovyetlerin, Sofya Maslahat
güzarları Lavrentiev’in Yugoslavlara söylediklerine bakılarak, (*) 
hiç olmazsa Balkanlıların kendi aralarında alacakları tedbirleri des- 
tekliyecekleri ümid edilebilirdi. Fakat Molotof’un İtalya’nın Balkan
lara müdahalesi halinde almayı düşündüğümüz tedbirler hakkında 
kendisine bilgi veren A ktay’a söyledikleri hiç de ümid verici değildir. 
Muhtemelen, Türk idarecilerinin kararlarına büyük ölçüde tesir et
miş bulunması sebebiyle A ktay’m Haziran 1940 tarihli telgrafını ay
nen nakletm ek faydalı olacaktır :

“Emri Devletlerini dün öğle zamanı aldım ve derhal Molotof’dan 
m ülakat istedim ve bugün kendisini görerek talim atı Devletleri daire 
sinde İtalya vaziyetinden bahisle alacağımız tedbirden müşarünileyhi 
haberdar etim. İfadatımm mişürüniieyh üzerinde hiç bir alaka uyan
dırmadığını kayıt etmeyi bir vecibe telâkki ederim. (*)

(Molotof İtalya harbe girdiği takdirde bizim behemehal iş tira 
kimiz zaruri olup olmadığını sordu. Telgrafnam ei Devletlerinde İta l-  
yanm harbe duhulü emri vaki olursa bizim ihtiyatı tedbire tevessü]

i*) Lcvrentief Haziran Başında Belgrad'a gitmiş ve Sovyetlerin, Türkiye Bulgaristan 
ve Yugoslavya'nın İtalyan tehdidine karşı mukavemet teşebbüslerini müsbet karşılıya» 
cağmı söylemiştir. Bak. Max Beloff A.g.e. S. 322
(*) I Temmuz'da Stalin S. Cripps'e Türkiye ile münasebetlerin düzeltilmesinde Ingil» 
tere'mn aracılık yapmasını istemiştir. Fakat Molotof'un bu tarihlerde İtalya ile anlaşma
dan ümitvar olduğu tahmin olunabilir.
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ve kısmi seferberlik ilan etmemiz zaruri olacaktır.” cümlesini tekrar 
ederek bundan her vaziyette harbe girmeye mecbur olduğumuz m a
nası çıkmadığını söylemekliğim üzerine Yugoslavya ve Yunanistan’a 
İtalya tarafından bir hücum vaki olursa vaziyetiniz ne olacaktır di
ye sordu. Bu bapta muahedede sarahat olduğunu ve istişarede bulu
nulacağını söyledim. Bunun üzerine siz esasen kısmi seferberlik yap
tınız ve son aylarda (Kars) havalisinde ve Bulgar hudutlarında asken 
tedbir aldınız, askeri m akamatımızm bu bapta umumi surette m alu
m atı vardır dedi. Kendisine memleketimde gizliden gizliye kısmi se
ferberlik yapılmış olduğuna dair hiç bir malumatım olmadığını ve 
Bulgar hududu tahşidatı haberlerinin Mayıs iptidasında Bizzat Bul- 
garlar tarafından tekzip olduğunu ve Kars havalisinde ise iki hü
kümetin m ünasebatm daki mütekabil itimad ve dostluk dolayısı ile 
böyle bir tedbire ihtiyaç görüldüğüne katiyen ihtim al vermediğimi 
ve bu cihetle Hükümetimden sorarak kendisini tenvir edeceğimi 
söyledim. Bu baptaki tem inatım a rağm en müşarünileyh, alm an as
keri tedbirlerin dünyaca malum olduğunu tasrih ederek Sovyetler 
askeri m akam atm m  da buna mukabil K afkasta’da bazı askeri ted
birler aldığını söyledi ve lakayıt dinlediği ifadatım a mukabelede, 
beyanatlarım ızı da kayd eylediğini ilave ile iktifa eyledi.

Mükâlemeye samimi bir cereyan vermek lâzım geleceği için 
umumi vaziyet hakmda ne düşündüğünü sordum. Garpta büyük 
m uharebeler olduğu, mühim hadisatm  Fransa topraklarında cere
yan ettiği vaziyetin (İtalya siyasetini kast ederek) Türkiye’nin tah
min ettiği şekilde inkişaf ettiği, Roma’da (* ve Belgrad’da (*) sefir
leri olmaması hasebile İtalya ve Balkanlardaki vaziyet hakkında tam 
m alum at alam adığını söylemekle iktifa etti.

Molotof’u bu defa fazla rezerve ve bize karşı lâkayıd gördüm. 
Müşrarünileyh Kafkasya cephesinde bazı askerî tedbirler alınmış 
olduğunu itiraf etmesi vaziyetin artık saklanam ıyacak bir hale gel
miş olmasından ileri gelmektedir. Ateşemiliterimizin son verdiği 
m alûm attan da anlaşılacağı veçhile hududumuza yapılan sevkiyat 
gün geçtikçe tekasüf etmektedir. Rusların kendilerinden derhal bir 
harekete geçeceklerine ihtimal vermemekle beraber fırsatçı bir po
litika takip etmekte olduklarına şüphe yoktur. Nazır Muavini ile

(*) 10 Haziran'da Sovyet ve Italyan Sefirlerinin hemen görevlerinin başına dönecek-
leri ilân edilmiştir.

«s*

(*) Mayıs ortalarında Sovyetler Yugoslavlarla Moskova'da ticaret anlaşm aları yap
mışlardır.
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M olotofun her fırsattan bilistifade Bulgaristan'dan bahis etmeleri 
beraberce hareket için anlaşmış olduklarına bir delildir. (*)

Vaziyetin ciddi ve ehemmiyetle nazarı temüle alınm aya layık 
olduğu arz olunur.”

M olotofun sözleri, hesapların değişmiş olduğunu veya en azından 
Balkanların güvenliği konusundaki Sovyet görüşlerinin diğer devlet- 
lerinkinden temamen ayrıldığını göstermektedir. Eğer Sovyetler Bal
kan devletlerinin ve Türkiye’nin gerçekten ortak bir cephe halinde 
direnmelerini istiyor idiyse, Türkiye’ye bu şekilde askeri baskı yap
m alarının m anası olamazdı veya en azından gerekli açıklam ayı yap
m aları gerekirdi. Lavreııtiev’in tam bu sıralarda Belgrad’daki görüş
meleri ve Mayıs 1940 ortalarında ticaret anlaşm aları yapmış olma
ları karşısında, M olotofun, Yugoslav işlerinden bilgisi olmadığını 
söylemesi de pek anlaşılam am aktadır. M olotofun Haydar Aktay ile 
görüşmesinden iki gün sonra Moskova Radyosunun şu tebliği ise dik
kat çekicidir :

“Sovyet Hükümeti, Balkanlara bir tehdit karşısında hareketsiz 
kalamayacağını İtalya’ya sarih olarak bildirmiştir. Sovyet Rusya’nın 
dış politikası sülhün korunması için samimi bir arzuya ve aynı za
manda, bazı devletlerin bağımsızlığının Sovyet emniyetinin hayatî 
bir şartı olduğu vakıasına istinat etm ektedir.” (*)

Aktay, Haziran 1940 da, Italyan ve Sovyet sefirlerinin görev y er
lerine döneceklerinin ilân edildiğini bildiriyordu. Durum üzerinde 
verdiği mütaleada da, Alm anların “Rom anya’nın m üttefikler cephe
sine alınması, Bulgaristan’ın tam amen kendi taraflarına imalesi, Yu
goslavya’nın İtalya vasıtasıyla tehdit edilerek gayri faal bir vaziyete 
getirilmesi şeklindeki faaliyetlerin burasını tatm in etmiyeceği bedihi 
olduğundan Alm an’larm  Ruslar’ı başka bir cepheye şevke ve bunun 
için İfalyaııları da beraber sürüklemeye çalıştıklarm dân korkm akta -

(*) Bilindiği gibi o tarihte Bulgaristan ile Sovyetler arasında bir anlaşma olduğuna 

dair bir delil yoktur. Fakat Sovyetler Bulgarlarla anlaşm aya çalışmaktadırlar ve şart

larında Türkiye aleyhine Bulgarlar menüaai sağlamak da vardır.

i*) Metnin İngilizcesi için Bak. Max Belof! A.g.e. S. 322
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yım” ( * ) . . . .  (Son günlerde Mihver ve ona yakın devletlerin sefir
lerinin çıkardıkları haberlerin) (*) . . . R uslar’m açıktan açığa bi
zim aleyhimize teşvik ve tahrik edildiğinde şüphe bırakmadığı mü- 
lâhazasmdayım. ’ ’ demektedir.

S*) Molotof İtalyan sefiri Eosso ile, Balkanlım ve Türkiye'yi ilgilendiren ilginç bir gö
rüşme yapmıştır. Sclıulenburg'un Alman Hâriciyesine gönderdiği 28 Haziran 1940 ta
rihli telgrafta Moîoiof'un Hassa'ya özellikle şunları söylediği kayıtlıdır:
«Sovyet Hükümeiî'nln görüşüne göre, Sovyet-tkriyan münasebetleri acele ve kesin 
olarak tesis edilmeli ve ¿ümeraya ile Sovyetler arasındaki münasebetler esasına oîur- 
tuîmahdıv.» Molotof bu suretle Almanya'dan sonra ikinci bir faşist devlete, Sovyet 
anlaşma şartlarını ileri sürmektedir: «Sovyet Hükümeti Maccmsianîa iyi münasebetler 
sürdürmektedir. Bazı Macar talepleri Sovyet Hükümetince makul addediliyor. 
Bulgarisîanla Sovyetler Birliği iyi komşudurlar. Sovyet-Bulgar Bağları kuvvetlidir ve 
daha da kuiweSlendirileblliz, Dobruca üzerindeki ve Ege'ye mahreç haklımdaki Bulgar 
taleplerini haklı gören Sovyet Hükümeti bunları tanımıştır ve gerçekleşmesine bîr iti
razı yoktur.......
Sovyet Busya Besarafeya üzerindeki isteklerim harpsiz tahakkuk ettirmeyi tercih eder, 
fakat Romenîerin inadı yüzünden bu mümkün olmazsa kuvvet kullanmaya kararlıdırlar..., 
Sovyet Hükümeti Türkiye'ye derin bir kuşku ile bakmaktadır. Bu, Türkiye'nin Busya'ya 
ye diğer memleketlere, - ki bununla Molotof açık olarak Almanya ve İtalya'yı kaste
diyor, - dostça olmayan tutumunun bir sonucudur. Sovyetlerin Türkiye'den kuşkuları 
(ki burada Türkiye'nin hakim rol oynamak istediği - Karadeniz ve tek söz sahibi olmak 
Isiediğî-Boğazlar sözkonusudur) Türk tutumları sebebiyle daha da yoğunlaşmıştır. Sov
yet hükümeti Batum'a bîr Türk tehdidin! azaltmak durumundadır ve buna karşı kendini 
güney ve güneydoğuya doğru koruma durumunda kalacaktır, fakat bu hareketle ilgi Si 
olarak Alman ve İtalyan menfaaiları korunacaktır. İtalya Karadenîzde, Sovyet hegemon
yasın?. tanıyacaktır.»
Batum'a bir Türk tehdidini azaltmak için Sovyeilerin «güney ve güneydoğuya doğra 
kendilerini müdafaa» ederken, İtalyan menfaatlerini gözöniinde bulundurma femmahsm? 
da, Italy anlar için mükemmel bir davet olduğu, Italyan sefirinin bu teklifleri» .„. çok 
makul» bulmasından ve «mümkün olduğu kadar acele bunlar üzerinde işlem yapılma
sını» tavsiye etmesinden de görülmektedir.» Bak, Mazî-Soviet Belations, 1939-1941 
S. İSI. Bu ilginç İngilizcesi şeyledir : «The Soviet Government was reducing a Turkish 
Threat to Batum, against which It would have to protect itself toward the south and 
the southeast. In which connection the German and Italian interests would be conside
red,» Neşredilen arşivlerde İtalya'nın teklifi ne şekilde cevaplandmldığ-na dair bir 
bilgi yoktur. Mas Selefi, Ci&no'mm hatıratına istinaden Mussoîînl'nin Sovyetler ile 
şaşaalı bir anlaşma yapmasına Hitler'in muhalefet ettiğini ileri sürüyor. Bak. Mas Beloff, 
Soviet Foreign Policy, Vahime O, S. 336)
22 Haziran 1941'de Schuîenburg Moloîov'a, harp ilânı demek olem notasını verdiği zaman 
Molotov'un sonradan meşhur olan cevabı, «Şüphesiz ki biz buna müstahak değiliz» ol
muştur, Türk devlet adamları da Molotov'un bu defa İtalyan Sefirine söylediklerini duy
muş olsalardı, herhalde aynı şeyi söylerlerdi. (Bak. Adam B, Ulam, S. 312; Müellif kay
nak olarak şu eseri göstermektedir ; Gustav Hilger and Alfred Mayer, The Incompatible 
Allies).
(*) Moskova B.E.mn telgrafına göre, Macar ve Alman sefirleri Aktay'ı ziyaret ederek 
Sovyetlerle 1925 anlaşmasının yeniden temdidi ve «hini* hacetle Boğazları açmak için 
Ingiliz ve Fransızlarla bîr anlaşma yapıldığının aslı esası olup olmadığım sormuşlardır.
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Genellikle, Büyükelçi A ktay’m çıkardığı neticelerin, Harpten son
ra neşredilen Alman vesikalarından alm an bilgilere uygunluğu görül
mektedir. Almanlarla, Sovyetler arasındaki Balkan’larla ilgili (*) an
laşm alar konusundaki belgelerde görüldüğü gibi, Molotof 25 Haziran 
da İtalyan Sefiri Rosso’ya, Alm anlarla yaptıkları anlaşm aya benzer 
bir anlaşm a teklifi yaparken başlıca konu Bulgaristan ve Türkiye’
dir ve Türkiye’den kuşkuları sebebiyle alacakları tedbirlerden açıkça 
söz edilmektedir.

(*) Balkanlar konusunda, 23 Ağustos 1939 tarihli Sovyet-Alman Paktına ilâve gizli 
protokolde şöyle denmekte idi :

«Madde 3 Güneydoğu Avrupa konusunda, Sovyet tarafı Besarabya ile ilgilerine dikkati 
çekmiştir. Alman tarafı bu sahalarda siyasi bakımdan tam ilgisizliğini beyn eder.» 23 
Haziran 1940 günü Molotof, Alman Sefirine artık Besarabya meselesinin beklemeye ta
hammülü olmadığını söylemiştir.

«Sovyet Hükümeti halâ suhçü bir hal tarzı için gayret sarfetmektedir, fakat Romanya 
Hükümeti Sulhçu bir anlaşmayı reddettiği takdirde kuvvet kullanmaya kararlıdır. Sovyet 
talebi, Ukranyalıîarın da bulunduğu Bukovina'yı da kapsamaktadır» Schulenburg, Sov
yet Hükümetinden böyle bir karar beklemediğini, bildiğine göre, Sovyetlerin sadece 
Besarabya ile ilgilenmeleri icap edeceğini, zira gizli anlaşm alarda Bukovina'dan söz 
edilmediğini belirtmiştir. (Bak. Nazi-Soviet Relations, 1939-1941, S. 155)

Rlbbenfrop, bu konuda Hîtler'e hitaben hazırladığı bir muhiıra'da. Güneydoğu Avrupa 
üzerindeki anlaşm alar hakkında şu bilgiyi veriyor : «Doğu Avrupa'da karşılıklı ilgi alan
larının sınırlarının çizilmesi sırasında. Güneydoğu Avrupa sözkonusu olduğunda Sovyetlere 
Besarabya meselesine ilgisizliğimizi belirttim. Ancak, o tarihlerde Alman-Sovyei müna
sebetlerinin halâ müphem oluşu karşısında, ifşa edilmesi ihtimalini düşünerek, Besarabya 
üzerinde Rus talebinin tanındığını açık olarak yazılı şekilde tesbit etmiş olmamak am a
cıyla, Protokol için umumi mahiyette ifadeleri kullanmayı tercih etmiştim. Bu o şekilde 
yapıldı ki Güneydoğu Avrupa meseleleri görüşülürken, gayet umumi olarak Almanya'nın 
«bu sahalarla» yani Avrupa'nın güney doğusu ile siyasî olarak ilgili olmadığım ifade 
ettim. Almanya'nın Güneydoğu Avrupa ile iktisadi ilgisi tarafımdan gerektiği gibi be
lirtilmiştir.

Bu, Führer tarafından Güneydoğu Avrupa hakkında verilen umumi talimata ve ayrıca, 
hatırladığıma göre, Moskova'ya hareketinden önce Führer'den aldığım ve beni Güney
doğu Avrupa'daki topraklar ve hatta icap ederse İstanbul ve Boğazlara kadar olan 
kısımlar hakkında Almanya'nın ilgili olmadığını beyan etmeğe selâhiyet veren talimata 
da uygundur. Ancak bu sonuncusu münakaşa edilememiştir.»
(Bak. A.g.e. S. Î57Î

Ribbentrop, Schulenburg’a gönderdiği 25 Haziran 1940 tarihli talimatta, Bukovina'nm 
anlaşmada bulunmayan yeni bir talep olduğunu Molotof'a bildirmesi, ayrıca Besarabya 
meselesinin Romanya'da Alınanlara mesele çıkarmıyacak şekilde halletmelerini tavsiye 
«fmesi için talimat vermiştir,

(Bak. A .g.e. S. 159)
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Bu vesile ile bir daha görülmektedirki, harple doğrudan doğru
ya ilişkisi olan üç grubun da siyasetleri, Türkiye’yi kendi cephelerine 
çekme gayesinde birleşmekle beraber, gereğinde kullanmayı tasar
ladıkları vasıtalar ve yakında, bunların Türkiye için tasarladıkları 
roller bakımından büyük farkları vardır. Kısaca özetlemek gerekirse, 
Almanya hiç olmazsa, îngilizlerin m üttefiki olan Türkiye’nin tara f
sızlığını sağlam aya çalışm akta fakat, Alman Hariciye m üsteşarı 
W eizsäcker’in Haziran 1940 başında Berlin Büyükelçimize söylediği 
gibi “her devlet vazıh siyasetini belli etmiş iken Türkiye’nin yeni h at
tı hareketini henüz ilân etmemiş olmasından ve Türkiye Hükümeti
nin Alm anya’ya karşı el’an soğuk muamelesinde ısrarından’’ şika
yet etmektedir. (*)

îngilizlerin tutumunun ise sonunda Türkiye’nin durumunun an
layışla karşılam aya vardığına yukarıda işaret olunmuştu. Sovyetle- 
rin ise, İtalya’ya ve bir kaç ay sonra Bulgaristan’a yaptıkları teklifler
den, daha radikal bir hal tarzı derpiş ettikleri görülmektedir.

Haziran ortalarında Aktay, Sovyet-Alman m ünasebetlerin
deki gerginliğin açık bir duruma girdiğini bildirmektedir. Karade- 
nizin m uhtelif noktalarında ve bilhassa Kırım ’da toplanan kuvvet
ler Alman sınırlarına sevkedilmektedir. Aktay “Almanya ile Rusya’
nın ani bir surette yaptıkları gayrıtahii anlaşm anın artık zevale er
mek üzere olduğuna hükmetmek zamanı geldiğini . . . .  A lm anla
rın garp cephesindeki meşguliyetinden ve umumi vaziyetteki karışık
lıktan bilistifade Rusların Baltık denizi havalisinde yapmağa baş
ladıkları “umumi tasfiyeye Fransa’nın terki silâha m ecbur olması 
üzerine bir nihayet verdikleri . . . .” kanaatim  izhar ettikten sonra 
gelecek için şu tahmini yapmaktadır. “Baltık Hükümetlerinin malum 
şekilde umumi tasfiyesi Sovyet-Alman ihtilâfının başlangıç noktası 
olmuştur. Bundan sonraki hadisat fikrim ce Hitlerin Sovyetler Birliği 
hakmda ötedenberi beslediği m efkurenin tabii seyrini takip edecek
tir.” A ktay’m bu telgrafından kısa bir zaman sonra Sovyet orduları 
Besarabya ve Bukovina’ya gireceklerdir. Bu suretle, B atı’daki Sov
yet tahşidatı kısmen izah edildiği gibi, Sovyetlerin, A lm anlarla yap

(*) Berlin B.E.nin Haziran 1940 tarihlî telgrafına. Büyükelçimiz Ankara'dan şu hususta 
talimat istemektedir. «Fikri acizanemce Fransa'nın tamamen mağlup olarak sulha talip 
olması emniyetimizin korunması emrindeki pakt'm kabili tatbikiyesini pek zayıflatmıştır. 
Bu gün yeni vaziyet karşısında Hükümetimizin tutacağı siyaseti henüz ilân etmemiş ol
masının burada yeniden şüpheler uyandırmakta olduğu görüldüğünden bu hususta bir 
an evvel karar alınarak tenvir buyurulmasmı rica ederim.» Hiîler'in Alman-Sovyet Pak
tından sonra Türkiye'nin siyasetini değiştireceğini ümidettiği JYlussoliniye yazdığı mektup
lardan görülmektedir.

93



tıkları anlaşm anın Bal tık ve Balkanlarla ilgili kısmını da sonuna ka
dar tatbike kararlı oldukları (hatta bu arada, Bukovina gibi bir iki 
ilâve parçaya el atm ayı ihmal etmiyecekleri) böylece ortaya, çıkmış
tır.

İşte, Sovyetleriıı Türkiye’ye karşı tutumlarının bu şekilde olduğu 
bir sırada (4-5 Temmuz 1940) Almanlar, Fransa’da ele geçirdikleri 
Fransız arşivlerinden oldukları iddia ettikleri bazı vesikalar meyanm- 
da A nkara’daki Fransız Sefiri M assigli’nin 14 M artta Paris’e gönder
miş olduğu iddia edilen bir telgrafı yayınlamışlardır. Bunda, Sara 
çoğlu’nun zımnen, Baku petrollerini bombalıyacak m üttefik uçakla
rının Türk topraklarından geçmesine Türkiye’nin karşı koym ayaca
ğını söylediği belirtiliyordu. Tabiatıyla Alman m atbuatı belgelere ve 
tefsirlerine geniş yer vermiştir. 5 Temmuz tarihli Pravda gazetesi de, 
belgelerin tam amını vermekle beraber, A ktay’m İfadesiyle “mutedil, 
fakat içinde tufan saklayan bir lisanla : M üttefiklerin Finlandiya’yı 
Rusya’ya karşı bir ‘place d’arm es” olarak kullanm aya teşebbüs ettik
leri gibi, şimdi de İran ve Türkiye’yi kullanm aya çalıştıklarını m ez
kur vesikaların isbat ettiğini beyandan sonra aradaki ademi tecavüz 
misakma rağm en Türkiye’nin hareketinin çok garip olduğunu” yaz
maktadır. Aktay, hadisenin, Türk-Sovyet m ünasebetlerine olumsuz 
etkilerinden endişelidir. Büyükelçi :

‘Finlandiya ve Baltık devletlerinden sonra ilk hedefin Romanya 
ve İkincisinin de Türkiye olduğunu müteaddit telgraflarım da arzet- 
miştim. Bir zam anlar Fransız m ütarekesi üzerine burada uyanan Al
man korkusu dolayısıyla Kafkasya ve Karadeniz sahillerindeki kuv
vetlerin geri alınm ası bu tehlikeyi bertaraf eder gibi görünmüşse de 
İngiltere’nin mukavemette karar vermiş olması ve Almanların Garp- 
te fazla meşguliyetli bir sefere hazırlanm akta bulunması Sovyetler! 
aııi surette Besarabya işine sevketmişti” demektedir.

Bununla beraber, Sovyet basını iki gün sonra bu konuda yayın
ları kesmiştir. Aktay, olay üzerine açıklam a yapmak için 9 Temmuz
da Molotof’la 11 Temmuz’da Yardımcısı Lozovski ile görüşmüştür. 
Lozovski ile görüşmesinde Almanların yayınladıkları belgelerin sah
teliğine dair deliller gösterdikten sonra “. . . bu feci oyuna gelmemek 
için en iyi tedbir iki tarafın birbirile daha sıkı tem asa gelmesi ve 
açık yürekle konuşması” olduğunu, Hariciye’nin talim atına istinaden

94



belirtmiştir. (*) Komiser muavini bu nokta üzerinde durarak A ktay’- 
dan ilave bilgi istemiştir. Aktay raporunda şu sonuca varıyor : “İn ti
baını : Tekliflerimizin müsaid bir surette karşılanm ak istendiği m er
kezindedir. Ancak bir taraftan kafalarında yer tutmuş bir emelin 
hülyası ve diğer taraftan  da Alman heyulası, arzu buyrulan sıkı te
m asların derhal icrasına mani olacağı rnülâhazasmdayım.” H atırla
nacağı üzere, bu tarihlerde Sir Stafford Cripps’in tem asları, daha 
doğrusu Türk-Sovyet yakınlaşm ası hakkındaki teklifleri belirli bir 
hal alm aya başlamış ve Sta lin ’le 1 Temmuz 1940 tarihinde yaptığı gö
rüşmeye dair, Menemencioğlu’na, İngiliz Büyükelçisi tarafından Al
man harekatı konusunda verilen m alûm ata ilâveten, Boğazlar mese
lesine de temas edildiği zikredilmiştir. (*)

Daha önce de belirtildiği gibi, S. Cripps’in “arabuluculuğu” nuıı 
eninde sonunda Boğazlar konusuna döküleceği anlaşıldığı için, Sov- 
yetler tekrar açmadıkça bir daha İngilizler tarafından bu konuya 
değinihnemesi kararlaştırılm ış ve kendisine İngiliz Hariciyesince bu 
yolda talim at verilmişti. S ov y (İtlerden herhangi bir teşebbüs gelme
miştir. Bu defa, da A ktay’m önce Molotof, sonra Lozovski ile yaptığı 
konuşm alardan ve Lozovski’nin, A ktay’m “iki tarafın  birbirile daha 
sıkı tem asa gelmesi ve açık yürekle konuşması lâzım geldiği” sözle
rini itina ile kaydedip Başbakana arzedeceğini söylemesine rağmen 
gösterişli davranışının arkası gelmemiştir. Böylece, Stalin ’in 1  Tem
muz’da Türklerle anlaşm a arzusu izhar etmiş olmasına, rağm en ne 
A ktay’m, ne de Cripps’in açılm alarının bir sonuç vermediği dikkati 
çekmektedir.

(*} Yaz ortalarında kesifleşen diplomatik faaliyet Almanların dikkatini çekmektedir. 
Schulenberg, Weizsetcker'e 11 Temmuz 1940 tarihli telgrafında, (Bak. Nazi-Soviei Bela- 
tions, S. 164-1855 Sovyetlerin son bir kaç hafta zarfında yeniden artan diplomatik faali
yetlerinin, kordiplomatik arasında başlıca konuşma konusu olduğunu zikrederek şunlan 
yazıyor : «Bazı hususlar henüz tam açık değil, meslâ Sovyetlerin bazı memleketlere kar
şı niçin fam şu sırada harekete geçtikleri veya geçecekleri iddiaları meselesi. Mesîek- 
daşlarımm çoğunun kanaatine« sebep daima çok iyi haber alan Sovyetlerin harbin so
nunun yakm olduğunu bilmeleri veya yakın olduğuna inanmalarıdır.» Schuîenburg, Sov
yetlerin Bukovina'yı da istemelerinden hayretini belirttikten sonra, Litvayalılar, Letion’ksr 
ve Esionyalılar arasında telaşın büyük olduğunu kaydediyor ve Sovyetlerin diğer iki 
komşusunun temsilcilerinden söz ediyor : «Şüphesiz bu durum, Türkiye ve İran için de 
aynıdır. Buradaki her iki sefir de, şimdiye kadar ne Moskova'da ne, de Ankara ve Tah
ran'da herhangi bir talep yapılmadığını söylüyorlar, Maamfih durumun ciddi olduğunda 
şüphe yok,....
Nihayet ilgi çekici bir teferruat:
Buradaki Türk Sefiri diplomatlar arasındaki arkadaşlarına Saraçoğlu'ndan 6 Temmuz 
tarihinde kopyasını dahi gösterdiği - bîr telgraf aldığını^Saraçoğlu'nun Massigli ile ko
nuştuğunu yalanladığını  söylüyor.»
Mesajın bu «teferruat» kısmında yayınlanan Fransız arşivleri hadisesine değinmektedir. 
{*) Menemencioğlu'nun İngiliz Sefiri ile II Temmuz tarihli mülakatı,
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S A Y A S  Y I L L A R I :  I V

T Ü R K  - A L M A N  
DOSTLUK VE TARAFSIZLIK ANTLAŞMASI

Almanya’ya karşı savaşa girmesi için Türkiye üzerinde baskı
nın arttığını gören ve Türkiye’nin Alm anya’ya karşı olan endişeleri
ni gidermek isteyen Adolf Hitler, 28 Şubat 1941’de İnönü’ye bir me
saj göndermiştir. Hitler, Bulgaristan’ın Üçlü Pakta girdiğini ve Al
man birliklerinin de Bulgaristan’da İngiltere’ye karşı bazı güvenlik 
tedbirleri alacaklarını belirterek “bu Alman harekâtının Türkiye’
nin arazî bütünlüğü veya siyasî istiklâli aleyhine aslâ tecavüz et
mek niyetinde olmadıklarını resm en” beyan ediyor ve Alm anya’nın 
bu bölgede hiçbir toprak isteği olmadığı gibi Alman birliklerinin de 
Türk sınırlarından belirli bir uzaklıkta bulunacaklarını ekliyordu. 
Hitler savaştan sonraki devrede dahi, siyasî alanda Türkiye’yi Al
m anya’dan ayıran hiçbir mesele çıkm ayacağını ve bu mektubu iki 
devlet arasındaki ilişkileri iyileştirmek hususundaki içten arzusunu 
belirtm ek için yazdığını belirtiyordu.

Sözkonusu mesaj nedeni ile Papen’i 4 M art 1941’de kabul eden 
İnönü, (*) “Mektubu Cumhuriyet Hükümetinin, lâyık olduğu ehem
m iyet ve dikkatle tetkik edeceğini ve icabeden cevabı hazırlıyaca- 
ğmı” belirttikten sonra, ‘Türkiye Hükümetinin ittifaklarına sadık 
kalarak m üdafaa tertipleri alm akta devam etmekle beraber, Al
m anya ile tutuşmamak için elinden geleni yaptığını ve Almanya 
Hükümeti de aynı samimiyetle aynı istikam ette çalışacak olursa bu 
tutuşmanın önüne geçilebileceğini ümit ettiğini, “söylemiş, Papen 
de, “Türkiye’nin hem taahhütlerine sadık kalm ası ve hem de Alman 
larla dostane münasebet idame etmesinin pek alâ mümkün olduğu 
kanaatinde bulunduğu” yolunda cevap vermiştir. İnönü’nün, “demek 
küçük Yunanistan’a karşı İtalyanların yanı başında Alm anlar da 
saf alacak. Zelzeleden harab olan Larissa üzerine bomba atm akta

(*) 4 3 1941 tarihli Mülakat Proseverbali. 

9 6



olan İtalyan tayyarecileri ile yanyana çalışacak Alman tayyarecisi bu 
faciayı havsalasına nasıl sığdırabilecek?” demesi üzerine Papen ceva
ben, “İngilizler harekete geçerse Yunanistan’da harb olacaktır, ha
rekete geçmez ise İtalya ile Yunanistan’ı galibiyet ve meğlubiyet mev
zubahis olmaksızın bir sulhte birleştirilm esine çalışacağız.” şeklinde 
konuşmuştur.

Birkaç gün sonra Saraçoğlu ile görüşen Papen, (*) H itler’in me
sajına verilecek cevapta, “bu mektubun Türk-Alman m ünasebatım  
am éliorer etmek hususunda bir mesnet teşkil edeceğine kaniiz” şek
linde bir cümle eklenmesinin çok iyi olacağını belirttikten sonra, Al
man birliklerinin Türk sınırından 1 2 0  kilometre uzaklıkta duracak
larını, her halde 1 0 0  kilometreden daha yakm a sokulm ayacakla
rını, söylemiş ve Yugoslavya’nın İngiliz baskısı ile A lınanlara karşı 
olumsuz bir tutum takınm ası halinde Türklerin Yugoslavlarla birlik- 
de hareket etmeyeceğini ümit ettiğini eklemiştir.

İnönü’nün 12 M art 1941 tarihli cevabı 17 M art’ta Türkiye Büyük
elçisi Hüsrev Gerede tarafından Hitler’e verilmiştir. İnönü cevabında 
mesaj göndermek sureti] e gösterdiği nezaket ve dikkatten ötürü Hit
ler’e teşekkür etikten ve m esajı Türk Hükümetinin gereken önemle 
incelediğini belirttikten sonra sözlerine şöyle devam ediyordu :
i

“Yanyana yaptığımız ve şan ve iztirablarını ayni sıfatla paylaş
mış bulunduğumuz son büyük harbi müteakip yeni Türkiye’nin s i
yaseti, millî mücadelemizin başında çizilmiş olan şu hattı hareketi 
daima m uhafaza etm iştir : en geniş mefhumu ile Türkiye istik lâli
nin m uhafazası ve gayrın haklarına hiç halel vermeksizin sulh için
de inkişaf.

1939 senesi baharının başm danberi Türkiye tarafından ittihaz 
olunan siyasetin esnasında yine bu ayni direktifin bulunduğunu Ek
selansları pek alâ bilirler.

Türkiye, arazisine ve tam amiyetine şu ve bu Devletler grubu 
arasındaki siyasî-askerî kombinezonlar zaviyesinden bakamaz ve 
masuniyeti olan mukaddes hakkının her hangi bir ecnebi memleke
tin zaferi bakımından m ütalaa olunmasını kabul edemez. İşte bu 
sebepledir ki millî toprağına vaki olacak her tecavüze karşı koymağa 
azimlidir.

Tedafüi İttifakının akdi ve bugünkü harbin bütün safahatı esna
sındaki tavrı ile Türkiye, mutlak istiklâle olan hakkının m uhafazası 
hususundaki ayni sarsılmaz kararını isbat eklemiştir.

(* )  8 3 1941 tarihli M ülakat Proseverbali.
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Cumhuriyet Hükümetinin Balkan siyasetinin, hiçbir zaman, 
yarımadayı harbin tahribatından hariç tutm aktan başka bir gayesi 
bulunmamıştır ve Ekselanslarının selâlıiyettar mümessili tarafından 
bize defaatîâ verilmiş olan tem inat dolayısiyle Alm anya’nın dahi ay
ni gayeyi gütmekte olduğuna ve bu sebebten cenubu şarki Avrupa- 
sı hakkmdaki Türk siyasetile Alman siyaseti arasında emniyetbahş 
bir tevazün bulunduğuna inanm akta hakkımız vardır.

Ekselansları teslim ederler ki bu vaziyette husula gelen tebed
dül Türk durum ve siyasetinden tam amen hariç sebeplerden m üte
vellittir ve Yunan-İtalyan harbinin çıkm asıııdanberi vukubulan Bal
kan hareketinin inkişafında memleketimin hiçbir veçhile mesuliyeti 
yoktur.

Türk Ordusunu Alman Orduları ile karşı karşıya getirecek hiç
bir sebeb mevcut bulunmadığına ve Almanya, Türkiye’nin emniyet 
ve istiklâlinin zaruretleri muvacehesinde anlayış gösterdiği müddet
çe böyle bir felâketin kaydedilemiyeceğine kani idik ve halâ da k a 
ni bulunmaktayız.

Esasen Reich Hükümeti Türkiye’den bu maksadla girişmiş ol
duğu teahhüilerle gayrı kabili telif hiçbir şey talep etmek istemediği ■ 
ni bize m ükerreren teyid eylemiştir.

İşte bunun içindir ki bu hususda her türlü sui tefehhümün önü
ne geçmek kaygusu ile Ekselânsları tarafından verilen tem inatı bü
yük bir memnuniyetle sened ittihaz eyledim ve müteyekkızane nö
betine eskisi gibi devam edecek olan Türk Ordusunun-Reich Hükü
meti, Cumhuriyet Hük!metini bu vaziyetini tebdile m ecbur kılacak 
kararlar ittihaz etmedikçe - Alman kıtalarına karşı ayni hattı hare
keti m uhafaza eyiiyeceğini, ben de Ekselanslarına temin etmek iste
rim.

Vaktiyle kanlarını birlikte dökmüş olan Türk ve Alman asker
lerinin, siyasî veya sevkülceyşî kombinezonlar hududunu pek çok 
aşacak bir felâket ikam ı tarih huzurunda fikrim ce haklı gösteremi- 
yecek geçici ihtiyaçlarının tatmini için asla karşı karşıya gelmeme
lerini bütün kalbimle temenni ederim.

Türk-Alman m ünasebetlerinin nazik bir anında Ekselânsları- 
nın bana gönderdikleri m esajı okurken, Reichs Führer-Şansöliye’si- 
ııin, Alman hattı hareketi hakkında bana vermek lütfunda bulundu
ğu izah kadar samimî ve dürüst surette benim tarafım dan da ken
disine Türk durumu hakkında izahat verilmesini ümid ettiğini sarih 
olarak hissettim. Bunu bir kat daha tehalükle kabul etim, zira dün



yanın geçirmekte bulunduğu vahim vekayi, m illetleri muvacehesin
de mes’ul Şeflerin, az çok yakın bir âtide vukubulacak hâdisat tara 
fından hiçbir veçhile yalanlanam ayacak olan bir lisan kullanm aları
nı âmirdir.

Eminim ki, Ekselansları, cevabî mesajımın mealinde m em leket
lerimiz arasında m ütekabil anlayış m ünasebetlerinin idamesi, mün
hasıran onun esasları üzerinde mümkün olan, bu aynı dürüstlük kay- 
gusunuıı ifadesini bulacaklardır.”

Hitler İnönü’nün m esajını dikkatle okuduktan sonra, Büyükelçi 
Gerede’ye, “aldığı bu cevaptan memnun olduğunu, ötedenberi özle
diği, iki Devlet arasındaki m ünasebatm  açık ve temiz bir surette dos
tane bir şekilde inkişafına bu teatii efkârın hayırlı bir mukaddeme 
teşkil edeceğine ümidvar bulunduğunu, Balkanlarda İtalya ile Yuna
nistan arasında hasıl olan hu harpten Türkiye gibi Alm anya’nın da 
hiç mesul olmadığını, herhalde bu harbin mesuliyetini üzerine alan 
İtalya’nın meseleyi halledeceğini ümit etiğini, Alman ordusu Roman
ya’ya girmese idi akıbetlerinin Baltık Devletleri akibetine benzeyece
ğinde şüphe olmadığını, Türkiye’ye gelince bu memlekete, millete 
karşı samimî mulmbbetle, eski silâh arkadaşlığı hissi ile mütehassis 
olduklarını, Alman Devlet Reisi sıfatile kendisinin siyaseteıı Türkiye’
yi daima müstakil, kuvvetli görmek istediğini, siyasî m enfaatlarım ı- 
zın muarız değil bilakis tam am en muvazi olduğunu, Almanya’nın 
Türkiye ile ticari m ünasebatm ı idame ve inkişafda hakikî m enfaati 
bulunduğunu, Sovyet Rusya’nın Üçler Pa.ktma girmek için Karade
niz Boğazında üs taleb eylediğini fakat kendisinin Molotofa şiddetle 
red cevabı verdiğini ve Rusların Bulgaristana da garnizonlar gönder
mek istediklerini hatta buna mukabil Yugoslavya’dan Makedonyayı 
Bulgarlarla verdirmeği ileri sürdüklerini, bunu ne Bulgar Kral ve Hü
kümeti, ne de hassatan kendisi kabul etmediğini çünkü bu suretle 
Bulgaristanı Baltık eyaletleri akıbetinden kurtarm ış ve Türkiye’nin 
de müstakil ve kuvvetli olarak Boğazların daimi nöbetçisi kalmasını, 
temin etmiş olduğunu, Bulgaristaııda bugün Alman askerinin bulun
ması bu memleketdeki kuvvetli bolşevizm cereyanına başlıca bir en
gel teşkil ettiğini, bu memlekete giren fıkralarının iaşesini tamamen 
Almanya’dan temin ettiğini, bir leva bile mevadı gıdaiye aldırtmadı.- 
ğmı, bu kadar külfet ve m asrafın Balkanlarda, Boğazlarda sulhun 
devamına ve Balkan Hükümetlerinin müstakil bir halde kalm alarına 
m atuf olduğunu, yoksa bu kuvvetleri düşmanı asliye karşı Almanya 
şimalinde kullanm ak tabiî askeri bakımdan kendi için daha şayanı 
arzu bulunduğunu, yalnız Harbi Umumîde^müşterek felâketimizi in
taç eden Selanik vakasının tekerrürüne kendisinin aslâ müsaade et-



miyeceğini, o zaman da düşmanlarımızın evvela bu m ıntıkada yavaş 
yavaş üsler tesis eylediklerini ve sonra Selâniğe ihraç yapmış olduk
larını, böyle bir hareketi şimdiki Alm anya’nın derhal önleyeceğinden 
şüphe edilmemesini, vatanperverliklerini göstermiş olan Yunanlılara 
karşı sempatisi olduğunu, bunlara karşı harekete geçmesi zarureti 
halinde bunun Boğazlarla hiç bir alâkası olmadığını, böyle bir hare
keti askeriye için her iki memleket arasında kâfi derecede sahai ha
rekât mevcud bulunduğunu, Türkiye’den hiçbir yardım talep etm edi
ğini, bilâkis m ütekabil emniyetle, itimadla dostane bir siyaset takip 
olunmasını, her iki tarafın  m enfaati icabından olan ticarî münase- 
batımızııı inkişafını özlediğini” söyleyerek, “Reisicumhurumuzla a ra 
mızda başlayan bu temasın her iki memleketlerimiz arasındaki mü- 
nasebatın dostluk, sulh yolunda inkişafına bir mukaddime teşkil et
mesini dilerim, ” (*) demiştir.

İnönü’nün m esajının H itler’e tevdi edildiğinin ertesi günü, vaki 
davet üzerine K ıbrıs’a gitmiş olan Saraçoğlu ile Eden ve General Dili 
arasında 18 ve 19 M art 1941 de Lefkoşe’de Ankara görüşmelerinin bir 
devamı mahiyetinde olan yeni bir görüşme yapılmıştır. Yugoslav Hü
kümetinin artık Alman baskılarına boyun eğmek üzere olduğuna 
öğrenmiş bulunan İngilizler bu görüşmelerde Saraçoğlu’dan, Alman
ya’nın Yunanistan’a saldırısı halinde, Yugoslavya Alm anya’ya harp 
ilân ederse, Türkiye’nin de aynı şekilde Alm anya’ya harp ilân edece
ğini bildiren bir m esajın (Kıbrıs mesajı) Yugoslav Hükümetine gön
derilmesini istemişlerdir. (*) Yugoslavlarm  bu teklifimizi reddetme
leri halinde tarafım ızdan riskli ve lüzumsuz bir davranış yapılmış 
olacağı İngilizlere anlatılm ıştır. Nitekim, Kıbrıs görüşmelerinin ertesi 
günü, yani 20 M art’ta, Yugoslav Hükümetinin Mihver ile bir anlaşm a 
imzalamayı kabul etmiş olduğu öğrenilmiş ve 25 M art’ta Yugoslav
ya’nın Üçlü Pakt’a resmen girdiği ilân olunmuştur. Ancak bundan 
iki gün sonra, Yugoslav Genelkurmay Başkanı General Simoviç bir 
hükümet darbesi ile iktidara geliyordu. (*) Yugoslavya’da ortaya 
çıkan bu yeni durum karşısında Eden 27 M art’ta A nkara’daki İn
giliz Büyükelçisine talim at göndererek Kıbrıs mesajının Yugoslav 
Hükümetine gönderilmesi için zamanın çok elverişli olduğunu bil
dirmiş, Churchill de aynı zamanda İnönü’ye şahsî bir mesaj gönde-

(*) Berlin Büyükelçiliğimizin Mari 1941 tarihli raporu.

(*) British Foreign Policy in the Second World W ar. Cilt I, S. 540.

(*) Yugoslavya'daki Hükümet darbesinden birkaç saat sonra Hitler, yeni Yugoslav Hü
kümetinin Almanya'ya sadakat beyanını beklemeden ve bir ültimatom da vermeden 
şiddetli bir saldırı ile ve en kısa zamanda Yugoslavya'yı ezmek niyetinde olduğunu ve 
böylelikle Türkiye'nin karşı tarafa geçmesinin de önleneceğini komutanlarına söylüyordu. 
(A.g.e. Cilt 1. S. 546)
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rerek “bu olaydan ders alınm ası gerektiğini, Balkanlarda bir birlik 
ve Almanya’ya karşı ortak bir cephe açılmadığı takdirde, belki de 
Almanya’nın Yunanistan’a saldırmadan önce Türkiye’nin üzerine 
yürüyebileceğini” belirtm iştir. (*) Ancak, Sir Knatchbull-Hugessen, 
Clıurchill’in bu m esajının faide yerine zarar tevlit edeceğini ve ken
dilerini savaşa sokmak için uğraşıldığı yolunda Türkler’de bir kanı 
yaratılm am ası gerektiğini belirterek, 3 Nisan’da A nkara’yı ziyaret 
etmesi kararlaştırılan General Marshall-Cornvvall Heyetinin Türki
ye’ye askerî yardım vadetmesi halinde Türklerin îngiiiz tavsiyeleri
nin faideshıi kendiliklerinden göreceklerini ifade etmiştir. (*) Söz- 
konusu Heyetin A nkara’da askerî yardım konusunda herhangi bir 
yükümlülük altına girmek istememesi ve Almanya’nın 6 Nisan’da 
Yugoslavya ve Yunanistan’a karşı saldırıya geçmesi üzerine Türki
ye’nin savaş dışı durumunu devam etirmeğe karar verdiğimiz în- 
gilizlere bildirilmiştir.

Eden ve General Dill’in A nkara’yı ziyaretinde yapılan görüş
meler sırasında Türkiye’nin Alm anya’ya karşı savaşa girmesi ha
linde Sovyetler Birliğinin de doğu cephesinden Türkiye’ye saldırma
sından endişe ettiğimizin tarafım ızdan İngilizlere anlatılm ış oldu
ğuna yukarıda değinilmiştir. Gerek Türkiye’nin bu endişesinin İn- „ 
gilizler tarafından Sovyet Hükümetine duyurulması, (*) gerekse 
Hitler’in İnönü’ye mesaj göndermesi karşısında, Sovyetler, Türkiye’
yi hiç olmazsa kendileri bakımından temin etmekte faide görüyor
lardı. 9 M art’ta Moskova Büyükelçimizi davet eden Sovyet H arici
ye Komiser Muavini Vişinski, “Türkiye’nin herhangi yabancı bir 
devlet tarafından tecavüze maruz ve topraklarını m üdafaaya mec
bur kaldığı takdirde Sovyet Birliğinin de Türkiye’nin işbu müşkül 
vaziyetinden bilistifade kendisine tecavüz edeceğinden korktuğu
nun anlaşıldığını, işbu vaziyetin Sovyetler Hükümetinin vaziyetine 
tevafuk etmediğini ve bilâkis şayet Türkiye her hangi bir yabancı 
devlet tarafından hakikaten tecavüze maruz kalır ve mülkî tam am 
lığını silâhla m üdafaaya m ecbur olursa, Sovyetlerle arada mevcut 
ademi tecavüz m isakma istinaden Türkiye’nin Sovyetler Birliğinin 
tam bir coprehension ve bitaraflığına güvenebileceğini Başvekil ve 
Hariciye Komiseri nam ına beyana memur” olduğunu söylemişti.

(*) Olayların Türk Dış Politikası (3919-1965) sahife 165.

(*) British Foreign Policy in the Second World War, Cilt 1, S. 547

(*) Bu konu. Eden ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelmiş olan Sir Stafford Cripps tarafın
dan Molotov'a bahsedilmiştir.

101



“Büyükelçimiz de aldığı talim ata tevfikan Başvekil ile Hariciye 
Vekilimizin bu tem inatı senet ittihaz ettiklerini Vişinskiye ifade 
ederek bilmukabele dost ve komşu memleketin de mumaileyhin be
yanatında tarif edilen vaziyete müşabih bir vaziyette bulunduğu 
takdirde, Türkiye’nin Sovyet hakkmdaki hattı hareketinin bunun 
tamamen aynı olacağını tebliğ ile bu hususta ihzar edilen Fransızca 
bir metni tevdi etmiş ve m uvafakat ettikleri takdirde bu karşılıklı 
beyanatı neşre amade olduğumuzu” ilâve etmiştir. Sovyet Hüküme
ti deklarasyonların bir komünike şeklinde neşrine taraftan olduğu
nu bildirmesi üzerine teklif ettikleri metin 25 M art’ta A nkara’da 
Türkçe ve Moskova’da Rusça olarak aynı zamanda neşrediliyordu.

Diğer taraftan, 9 Nisan 1941’de Berlin Büyükelçimizi kabul 
eden Ribbentrop, sözü Flitler ile İnönü’nün mektup teatisine getir
miş ve “bu tarihi olayın iki ülke için yeni bir devre açtığını, Sov- 
yetlerin Boğazlar üzerindeki emellerine engel olan Führer’in kuv
vetli bir Türkiye’nin varlığını Alman siyasetinin ana çizgileri için
de gördüğünü, bunu kağıt üzerinde tesbit ve teyide hazır oldukları
nı ve Türkiye ile dostça siyaset isteklerinin genel siyasetlerinin yüz
yıllarca sürecek bir prensibi olduğunu” söylemiştir. (*)

A nkara’da ise 16 Nisan’da Dışişlerine gelen Von Papen Berlin’e 
gideceğinden bahisle Türkiye için faideli olabilecek herhangi bir tel
kinde bulunmak isteyip, istemediğini Saraçoğlu’ndan sormuştur. 
Ancak, Von Papen bu görüşmede Sovyetler Birliğine karşı bazı fi
kirler ileri sürmüştür. Görüşmenin bu kısmı aynen aşağıda veril
miştir. (*)

“Sefir, gölgeli kelim eler ve dolambaçlı cümlelerle, Sovyetler 
aleyhine çıkabilecek m anada fikirler ve rnütalealar söylemeğe b aş
ladı ve uzun yollardan dolandıktan sonra, Staliıı, Sovyetlerin m en
faatini harbin uzun sürmesinde buluyor. Çünkü, Stalin uzun sü
recek bir harbin tevlid edeceği içtim ai ve ferdi fecaat ve felaket
lerin her yerde doğuracağı komünist cereyan ve isyanların başına 
geçerek yer yüzünün Allahı olmak davasını takip etmektedir. Onun 
için, Stalin kâh sağa meyil ediyor, kâh sola, Bu meyillerinde, hiç bir 
vakit ileri gitmiyor ve istiyorki, harp uzun seneler devam etsin. Ta
kip ettiği politika, menfi politikadır ve tekzip politikasıdır. İşler, tu
tulan yolda devam edecek olursa, Stalin ’in davasında haklı çıkm a
sından korkulur. Buna nihayet vermek lazımdır” dedi.

(* ) Berlin Büyükelçiliğimizin Nisan 1941 tarihli telgraf s,

(* ) 16 Nisan tarihli M ülakat Proşeverbgli.
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Bunun üzerine, ben, Ç arlar Rusyasmm Türkiye ve Boğazlar 
üstündeki emeli hiç bir kimsenin meçhulu değil idi. Sovyet Rusya’
nın bu emeli terkedeceğini, tam am en inanm am akla beraber, ümid et
miştik. Fakat, harbe tekaddüm eden yıllarda, Montrö Mukavelesinin, 
yapıldığı hengamda ve onu takip eden zamanda, bazı delil ve em a
reler bu husdaki şüphelerimizi yeniden uyandırmağa başladı.

Bu şüphenin tesiri altında, Molotof’un Berlin ziyaretinin iç 
yüzünü bilmeğe çok çalıştık. Moskova’da ve burada sorduğumuz 
suallere, bu ziyarette alm an kararların  harp sahasını tenkis ve sulh 
sahasını tevsi gibi geniş ve mübhem m analı cevaplar aldık. Yeniden 
m üracaatlarda bulunarak, bizim asıl bilmek istediğimiz şeyin, Ber
lin ’de Türkiye hakmda bir konuşma yapılıp yapılmadığının ve ya
pıldı ise, bunun m ahiyetinin ne olduğunu öğrenmektir, dedik. Bu son 
sualimizi, gerek buradaki Sovyet Sefareti, gerek Moskova’da Sov
yet Hâriciyesi cevapsız bıraktılar. Bundan sonra, Bulgar Harbiye 
Nazırı, Elçimize Sovyetlerin Bulgaristan’a bazı tekliflerde bulun
duklarını, şayet Bulgaristan bu teklifleri kabul edecek olursa, Mid- 
ye-Enes hattına kadar olan Türk topraklarının Bulgarlara verile
ceğini vadetmiş olduklarını söylemiştir. Diğer taraftan  Hitleriıı ağ
zından Molotofun Berlin’de Sovyetlerin Mihvere dahil olm alarının 
ücreti olarak İstanbul Boğazında bazı üsler istemiş olduklarını ve 
Hitlerin bu teklifi kabul etmemiş olduğunu öğrendik. Çok sağlam 
m enbalardan aldığımız bu haberler, bizde mevcut delil ve em areler 
ile birleşdiği zaman, Sovyetlerin Türkiye aleyhinde Çarlar tarafın
dan takip edilen politikayı takip edegelmekte oldukları kanaatim  
bize verdi.

Bunları söyledikten sonra,, Türk politikacıları Türkiye için öte- 
denberi iki tehlike görmektedirler : İtalyan tehlikesi, Sovyet tehlike
si. Politikamız ve faaliyetim iz de bu iki tehlikeyi bertaraf edici is
tikametlerde yürümektedir, diye ilave ettim.

Sefir : harbin neticesi ne olursa olsun, İtalya bir tehlike olmak- 
dan katiyen çıkmıştır. Çünkü biz galip olduğumuz zaman dahi İta l
ya’nın haklarını ve hudutlarını biz çizeceğiz.

Bundan sonra, Sefir yine Rusya üzerinde, ayni manada sözler 
söyleyerek, Sovyetlerin Boğaklarda istediği üsleri m ünhasıran Tür
kiye’nin iyiliği için reddetmedik. Reddimizde laakal Türkiye’nin ol
duğu kadar, Alm anya’nın da m enfaati vardır. Çünkü, Rusya’nın B o
ğazlarda üsleri bulunmasını kabul etmek, a.yni zamanda Rusya’nın 
karadan Boğazlar ile iltisak peyda etmesini kabul etmek demektir. 
Bunun da manası, Rusya’nın Romanya ve Bulgaristan’ın büyük kı
sım larını ele geçirmesi olur.
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Rusya’nın Rom anya’ya ve Bulgaristan’a karşı vaki olan son 
arzu ve hareketleri de bu m anayı teyid eder mahiyettedir. Bu hal 
olunca, bütün Slav milletleri, S ırbistan’a kadar, Rus bayrağı a ltın 
da birleşmiş olur. Böyle olunca da, Alman Milleti üç taraftan  büyük 
bir Slav Devleti ile çevrilmiş bir hale gelir.

İşte, Almanyamn böyle bir tehlike ile karşı karşıya kalm am a
sı için Mitlerin mektubunda denildiği gibi, Ribbentrop’un ve diğer 
Alman ricalinin söylediklerei veçhile, Almanyamn politikası kuvvetli 
ve büyük bir Türkiyeye taraf darlık politikasıdır, ve daha evvel söy
lendiği gibi Almanyamn ezilmesinin Türkiyeye ne gibi bir tehlikeye 
maruz bırakacağını düşünmek size aittir.”

Van Papen Berlin'den döndükten sonra Saraçoğlu’nu 12 M a
yıs 1941’de ziyaret etmiş ve Mitler’deıı İnönü’ye ikinci bir mesaj ge
tirmiş olduğunu söylemiştir. Almanya, ayrıca Büyükelçisi aracılığı 
ile Türkiye’ye bir seri tekliflerde bulunuyordu. Bu m ülakatta Voıı 
Papen Saraçoğlu’na ;

“1. Daha evvel vermiş oldukları tem inatın daima baki oldu
ğunu ve baki kalacağım ,

2. Bütün Türk m enfaat ve emellerinin adilane bir şekilde hal
ledileceğini,

3. Resmen ve açıkça Türkiye’nin hakimiyet ve istiklâline Al
m anya’nın yalnız hürm et hissi bulunduğunu, Türk haklarının da 
ayrı hürmeti göreceğini, Boğazlardaki Türk haklarının, Türkiye ister
se, Türkiye’nin istediği istikam ette takviye edileceğini,

4. Türkiye ile bütün siyasî ve İktisadî meseleleri konuşmaya 
amade olduklarını ve Türkiye’yi alâkadar ederse, Türkiye’nin emni
yet m m takalarm da Türkiye’nin tamamile tatm in edileceğini,

5. Edirne civarındaki arazinin ve sahillere yakın adaların 
Türkiye’ye bırakılacağını,

6. Türk topraklarından asla asker geçirmek istemeyeceklerini, 
yalnız aradaki Ticaret Mukavelesine tevfikan, icap ederse harp m al
zemesi geçirmek isteyeceklerini,

7 Aramızdaki emniyet ve dostluğu ifade eden her hangi bir- 
şey yapabilirsek her çeşit harp malzemesi verebileceklerini, şu şartla 
ki bunların Alm anya’ya karşı kullanılm ayacağından emin olmaları 
lâzım geleceğini,
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8 . Türk taahhütleri ile kabili telif olmayan hiç bir şey istem e
yeceklerini,

9 . Bütün bunlara mukabil gizli veya açık, Türk taahhütleri ile 
kabili telif bir anlaşm a yapmak istediklerini,” söylemiştir.

Bu görüşmeden iki gün sonra Von Papen Cumhurbaşkanı İnöııu 
tarafından kabul edilmiş ve Hitler’in 1 0  Mayıs tarihli m esajını tevdi 
etmiştir. Hitler bu mesajında, İnönü’ye, göndermiş olduğu mektup 
için teşekkür ettikten sonra, Alm anya’nın ekonomik bakımdan ilgi 
duyduğu Balkanlarda arzusuna aykırı olarak savaşa girmeğe mecbur 
kaldığını belirtm ekte ve sulhün iadesine çalışırken Türkiye’nin meş
ru haklarını da gözönünde tutm ak azminde olduğunu yazm akta idi. 
Yine bu m esajında Hitler, Türk Hükümeti bir görüş teatisi arzu et
tiği takdirde, kendilerinin buna hazır olduklarını, iki ülke ve millet 
arasında gerçek bir çıkar anlaşm azlığına yol açabilecek hiç bir sorun 
düşünemediğini ifade etmekte idi.

Von Papen, İnönü ile görüşmesinde H itler’in bu m esajına açık
lık getirecek sözler söyleyerek, Balkanlardan askerlerini geri çek
meye başladıklarını, ilerde Yunanistan ve Bulgaristan’da az m iktar
da asker bulunduracaklarını, Türkiye’nin geniş anlam ı ile bütün 
çıkarlarını korumak için yükümlülük alm aya hazır olduklarını, be
lirtiyor, ve bunlara karşılık olarak, bizden İngiltere’ye karşı olan 
yükümlülüklerimize aykırı birşey istemediklerini, sadece aramızdaki 
ticaret anlaşm asının uygulanmasını ve topraklarımızdan savaş araç 
ve gereçlerini geçirmeyi istediklerini söylüyor ve şöyle devam edi
yordu :

‘‘İki memlekti alakadar eden meselelerde, dostane collaboration 
istiyoruz. Sanıyoruz ki, Türkiye için vaziyetini tesbit etmek zamanı 
gelmiştir : Ya Rusya veya Bize.

‘‘Rusya, Bulgar işinde, Yugoslavya işinde ve daha bir çok işler
de şüpheli ve hatalı işler yapmıştır. Rusyanm Boğazlar hakkında ne 
düşündüğü de bizce de sizce de malumdur. Biz istese idik, bu gün 
Rusya ile ittifak halinde bulunurduk. Bu ittifakı yapmadık ve yap
mak da istemiyoruz. Almanya biliyor ki, bu gün Ruslar, Alman hu
duduna yüzden çok fazla fırka yığmışlardır. Biz Ruslardan çok bir 
şey istemiyoruz ve onlar ile bir müzakeremiz de yok. Fakat, bir gün
den öbürüne, bir müzakereye girebiliriz.

“Gayemiz, İngiltereyi ve İngiliz Adalarını vurmaktır. Bu gün 
iki cephede kolaylıkla döğüşebilecek bir haldeyiz. Bir tarafdan tn-
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gilizier ile harp ederken diğer taraftan Rusİar ile m uzafferane bir 
harp yapabiliriz.

“Bu böyle olmakla beraber, bazı im kânları da göz önünde tut
m ak lâzımdır. Ya sizinle dost olacağız, Büyük Muharebede olduğu 
gibi; bu takdirde, Rus işi askerlik bakımından bizi alakadar etmez. 
Yahut, aksi olacak ve Rusya Hindistaııa ve Basraya inmek için bi
zimle beraberlik yapmak isteyecektir. Bu sizin için de bizim için de 
fenadır. Onun için Rus meselesini iyi m ütalea etmek lâzımdır. Rus- 
lar bizimle m üttefik olarak Hindistan’a hücum etmek isterlerse, bit
tabi bu ihmal olunamaz.

“Tarihin bir dönüm noktasında bulunuyoruz. Eğer, siz de bizim 
gibi düşünüyor iseniz, sizinle konuşmağa amadeyiz."

Aynı gün İngiltere Büyükelçiliği tarafından verilen bir m uhtı
rada, İngiltere Hükümetinin Türk-Sovyet ilişkilerinin iyileştirilm e
sine verdiği önem belirtildikten sonra, teşebbüsün Türkiye tarafın 
dan, örneğin A nkara’daki Sovyet Büyükelçisine Dışişleri Bakanınca 
silalı isteği ya da Türkiye veya Sovyetier Birliğine bir Alman saldı
rısı halinde 11e gibi m üşterek güvenlik tedbirleri alınabileceğinin in
celenmesi teklifi şeklinde yapılabileceği hatırlatılıyor ve bu teşeb
büsten bir netice çıkm asa dahi, iki ülkenin ilişkisinin olduğundan 
daha çok bozulmuş bir durum alm ayacağına işaret ediliyordu. Yine 
aynı muhtırada, Türkiye ile Sovyetier Birliği arasında bir işbirliği 
gerçekleşmesi dahi, bu başarısızlıktan Türkiyenin sorumlu görül
memesinin büyük önemi olacağı belirtilerek, Türkiye’nin Sovyetlerle 
olan ilişkilerinin İngiliz-Sovyet ilişkilerini de olumlu yönde etkileye
ceği bildiriliyordu.

Saraçoğlu H itler’in m esajı ve yeni Alman teklifleri hakkında 
bilgi vermek arnacile 17 Mayıs’ta Sir Knatchbull-Hugessen’i çağır
mıştır. Bu görüşmede Saraçoğlu, İngiliz Büyükelçisine, Von Papen’in 
sözlerinden edinmiş olduğu izlenimlere göre, Alm anya’nın Sovyet- 
ler ile görüşmeler yaptığını veya görüşmelere başlam ak üzere bu
lunduğunu, bu konuşm aların savaştan ittifaka kadar her ihtimali 
kapsadığını, ancak Sovyetlerin, elde mevcut delillere göre, Almanya 
ile anlaşm ak yolunu seçeceklerini, bu durum gerçekleşirse, araların
da Türkiye’nin de bulunacağı bazı ülkelerin sırtından bir anlaşma,- 
nm ortaya çıkacağını, yine de Almanların tutulacak yol konusunda 
tereddüt gösterdiklerini ve bu bakımdan Türkiyenin takınacağı tu 
tumun Almanya’nın kararı üzerinde tesirli olacağını belirterek Tür
kiye’nin Almanya ile tem asa geçerek, gerekli sondajları yapmasını 
ve bu yolda çalışm asını her iki ülkenin çıkarı olarak gördüğümüzü
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ve bu bakımdan Alm alılara Türkiye’nin durumu ile ilgili olarak te 
m inat vermeği düşündüğümüzü, bu konuşm aların birinci şartı ola
rak Almanlardan, Türk - İngiliz İttifakına aykırı düşecek teklifler 
yapm am alarını isteyeceğimizi, coğrafi ve stratejik bakımdan yalnız 
bir durumda bulunan Türkiye’nin bu düşünüşünü İngiltere’nin u y
gun karşılayacağını ümit ettiğimizi ve yapılacak görüşmelerden bü
tün ayrıntıları ile İngiltere’ye bilgi vereceğimizi söylemiştir. Kendi
sine Hitler’in m esajının bir sureti de önceden verilmiş olan İngiliz 
Büyükelçisi, Saracoğiunun tekliflerine cevaben, “ben makul görü
yorum; fakat, İngiliz Hükümeti ne der, bilmem. Tek endişem bir 
Alman oyununa düşmektir,” demiştir. Saraçoğlu’nun bunun müm
kün olmadığını söylemesi üzerine de “Ben Almanların bugünlerde 
Türkiyeden asker geçirmek gibi sert bazı taleplerde bulunacağım 
tahinin ediyorum. Hiç intizar etmediğim bir yol üstünde faaliyete 
başladılar. Hitlerin mektubu da az çok bunu gösteriyor” cevabını 
vermiştir.

Bundan üç gün sonra, Menemencioğlu’nu ziyarete gelen İngi
liz Büyükelçisi, Londra’dan henüz bir cevap almamış olmasına rağ
men fikir teatisinde bulunmak istediğini belirtmiş ve, “Almanların 
verdikleri ile istedikleri anasında muvazenesizlik gördüğünü ve bu
nun için m aksatlarının ifade ettiklerinden başka olması ihtim alini 
varit telâkki ettiğini” söyleyerek Menemencioğlu’nun bu konuda, ne 
düşündüğünü sormuştur. Menemencioğlu’nun Sir Knatchbull - Hu- 
gessen’e cevabı ve görüşmenin devamı aynen aşağıdadır. (*)

“Dedim ki : “Bu muvazene noksanı zahirîdir, Meseleyi esasında 
muhakeme etmek lâzımgelir. Hakikatte Alm anlar Rusya ile bir ih
tilâf halinde veya ihtilâf im kânı muvacehesinde Türkiye’yi kendi!e- 
rile beraber hareket eder görmek isterler ve bu gayeye vasıl omak 
ümidile hareket etmek isterler. Halbuki Türkiye’nin serdetmiş ol
duğu ve kendilerinin kabule m ecbur kaldıkları esas şart Türkiye - 
İngiltere muahedesinin mahfuziyeti olduğuna göre, Rusya ile ihtilâf 
halinde Türkiye’nin kendilerile m üttefik olamıyacağı bu şartın bir 
netice! tahliyesidir. Şu halde Almanya - Rusya münasebatm m  muh 
temel inkişafları karşısında Türkiye durumunu geri kalan iki şekil
de muhakeme iztirarm dadırlar :

Ya bitaraflık, ya kendi aleyhlerine Rusya ve İngiltere ile teşri
ki mesai.

(* } 20 5 1941 iazihîi MüMEîcd PîoseverbaU .
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Asıl istedikleri birinci vaziyeti bertaraf etmek iktiza edince, 
şüphesiz ki artık gayeleri üçüncü vaziyeti de izale ederek transition’u 
ikinci vaziyette bulmaktır.

Demek isterim ki Türkiye bitaraflığı Alm anlar için bir gaye 
değil, bir merhale olarak muhakeme edilmek lâzımdır. Onlar belki 
gelecek bahara kadar, belki daha evvel bu merhaleden hedefe vasıl 
olmak ümidini beslerler. Binaenaleyh az çok uzak bir atinin rende- 
m ent’mm hazırlamış olmak isterler. Biz ise İngiltere ittifakına sadık 
ve binaenaleyh îngilterenin mefruz bir m üttefikine karşı hareketten 
m ütevakki bir vaziyette, bu merhaleden bu gün tehlikeyi atmış ol
m akla rendement alırız, ve böylece bize verdikleri ile istedikleri a ra 
sında hem bize göre hem Alm anlara göre muvazane husule gelmiş 
olur.”

İngiltere Büyük Elçisi bu mahkemeyi doğru ve makul gördü. 
Endişesi bir kere concession yapmağa başlarsak bunun teakup et
mesi ve bizi ihtiyarımız haricinde beklemediğimiz yerlere sevket- 
mesidir.

Kendisine önümüze açtığım haritayı göstererek dedim ki : “Tür
kiye’nin lütfen stratégique vaziyetine bir göz atınız. Bulgaristan’dan, 
garbi Trakya’dan Karadenizden, Ege’den ta Anadolu sahillerine k a 
dar çevrilmiş, cenubunda Suriye ve İrakta tehlikeli inkişaflar belir
miş, şarta Rusya tehdidinden kurtulamam ış olan ve karşısında da 
bütün Avrupa’yı çiğnemiş Alman orduları bulunan Türkiye bugüne 
kadar Almanya’ya ne concession yapmıştır?

Sefir bilâ tereddüt “hiç” cevabını verdi.

O halde Türkiye’nin hayati m enfaati şöyle ifade edilmek lâ- 
zımğelir :

Evvelâ, İngiltere galibiyeti ve saniyen, ayakta durabilmek 
gayesi.

Takdir edersiniz ki bu iki hedef birbirinin lâzımı gayrı mufa- 
rikidir.

Şimdi, bitaraflık concession’unun fiilî ve ahdî bakım lardan ifa 
de ettiği manayı gözden geçirelim :

Fiilî bakımdan : bir Alman - Rus ihtilâfı müsellahı müvacehe- 
sinde Türkiye’nin bitaraf kalmayarak Almanya aleyhine harbe isti- 
râki ne demektir? Bu iştirâk takdirinde sizin Rusya ile muvasalanız 
mı temin olunacak? Yoksa Alm anlar Ruslarla harp ederken biz 
Bulgaristan’a doğru tecavüze mi geçeceğiz?
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Birinci takdirde bu muvasale nereden ve ne m aksat için temin 
edilecek? Boğazlar açık olacak dersiniz, Burgaz’da, Limni’de, Midil
li’de, Dedeağaç’da ve daha geri Kavala, Selanik ve oniki adada, 
hatta Ege’yi kapayan küçük adaların ekserisinde yerleşmiş olan 
Almanya Boğaz serbestisine imkân mı bırakır? Farzı muhal, bu te
min olunsa siz Rusya’ya mühimmat ile mi, asker ile mi yardım ede
ceksiniz? Bilmukabele Rusya da size bunlarla mı ve nerede yardım 
edecek? O halde muvasala vaziyeti bugün 1914 harbinde gösterdiği 
m anzaradan büsbütün ayrı vaziyet ve şeraitde mümayan oluyor. 
Ve pratik sahada bir Rus - İngiliz ittifakının zencir halkası olmak 
imkânında değildir.

İkinci takdirde ise, Rusya ile muharip olan Almanya’ya karşı 
biz ne ile ve nasıl bir hareketi tecavüziyede bulunabiliriz?

Evvelce de muhakeme etmiş olduğumuz veçhile ordumuzun 
m obilité’si yoktur.

İşte fiilî vaziyetin hakikî tetkiki.

Ahdî vaziyete gelince :

Alm anlar Rusya ile muharip olduğu takdirde iki num aralı pro
tokolümüzün sükût etmesi ihtim ali ile endişeli olabilirler. Hakikat 
bu mudur? Yarın Rusya, Almanya ile muharebeye girişirse siz gelip 
bize artık iki num aralı protokolü opposer etmeğe imkân kalmadı, 
muharebeye girin diyebilecek misiniz? Sırf hukukî bakımdan bunun 
cevabı menfidir. Çünkü o esnada casus foederis yoktur. Balkan me
selesi tasfiye edilmiştir. İtalya ihtilâfı inkişaf etmiş, ve actuel bir 
vaziyet olm aktan çıkmıştır. Fait nouveau yalınız Rusya’nın tecavüze 
uğramasıdır. O da bizi engager etmez.

Demek ki esasen bu ihtimal önünde pratiquement bir kıymeti 
olmıyan Türkiye müdahalesi ahden de kabili talep değildir.

Türkiye - İngiltere ittifakı rendem ent’nım başka hedeflere sak
layan, yarının im kânlarını mahfuz tutarak İngiltereyi nazik nokta
larında korumaya m atuf olan bir ittifak halini almıştır. Onun m a
suniyeti müemmen olmak şartile bir Rus - Alman ihtilâtm da Türkiye 
bitaraflığı ikimiz için de .hem tabiî, hem faideli bir vaziyet olarak 
muhakeme edilmek lâzımgelir.

Büyük Elçi bütün bu sözlerimi dikkatle ve anlayışla dinledi. 
Bütün bu m ülâhazaları kendinin de yapmış olduğunu, delâilimin 
teşrihinde esaslı noktaları tebessümü ile tebarüz ettirmesinden his-
şettim,
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Doğrudan doğruya cevap vermeksizin Almanlarla nasıl bir ve
sika derpiş ettiğimizi sordu.

Henüz ortada bir şey olmadığını, ve Hükümetçe verilmiş bir 
k arar da bulunmadığını söyledikten sonra, şalisen bir Déclaration 
commune şekline temayül ettiğimi bildirdim.

Gizli mi, açık mı daim iyi olur, diye sordu?

Dedim ki : “Açık olması takdirinde Almanya propaganda rende- 
m ent’nmı alır. Bilmukabele de Rusya’yı açıktan açığa tahrik etmiş 
olur.

Gizli olması halinde ise bunların ikisi de vukua gelmez.

Öyle zannederim ki her iki şekilde de m enfaat ve m azarrat 
takabül etmektedir. Faidesi üstün olanı seçmek négociation zam anı
nın işidir.

Büyük Elçi bundan sonra, her halü kârda bitaraflık  taahhüdün
den tevakki etmemizi ve bitaraflığın Rus - Alman ihtilâfına m ünha
sır kalm asını temin edecek bir formüle bulmamızı ehemmiyetle şa
yanı temenni gördüğünü söyledi.

Henüz dedim, ilk tem aslar bile yapılmamıştır. Formüle hakkın
da fikir beyan etmek için  lâzımgelen anasır elyevm mevcut değildin 
Şukadar ki ben şahsen şöyle düşünüyorum :

Türkiye - İngiltere ittifakı mahfuz kaldığı hususunda tarafeynin 
m utabakatı mevcut olduğuna göre en iyi formül üçlü paktın form ü
lünü bitaraflık şeklinde tadil ve kabul etmek olur. Yani (Hali h a 
zırda muharebeye iştirâk etmemiş olan bir Devletle Almanya ara 
sında müsellah bir ihtilâf zuhur ederse Türkiye her iki tarafa  karşı 
tam bir bitaraflık m uhafaza edeceğini teahhüd eder.)

Buna bir de ademi tecavüz kaydı ilâve olununca m aksat hasıl 
olur zannederim. Fakat bütün bu söylediklerim à priori sözlerdir, tet
kike ve müzakerenin inkişafına göre hareket tarzını tanzim etmek 
bugünün değil, yarının işidir.

Büyük Elçi üçlü pakt formülünü bir iki defa tekrar etti. Ve bunu 
şahsen fena bulmadığını söyledi.

Söz arasında Alm anya’nın bu merhaleden ati için beklediği 
rendem ent’ları muhakeme ederken Rus ordularının Almanya önünde 
bozulması ihtim ali mevzuubahs oldu. Bu takdirde ne yapansanız ya
pın, Rusyanm restauration’unu düşünecek değilim, gibi bir cümle
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kullanan Sefirin  bu sözleri bende compromis ihtim alâtım  düşündüğü 
intibaını verdi.

Büyük Elçi giderken meseleyi çabuk intaç etmiyerek mümkün 
mertebe sürüncemeye sevketmek telkininde bulundu.

Bunun mümkün olmadığını, çükün Almanların Ruslarla da 
görüşmekte olduklarından emin olduğumuzu ve işi uzatmak kendi
lerini o tarafdan intaça teşvik etmek olacağını söyledim.

Bütün görüşmemiz çok dostane olmuştur. Bir aralık B. Elçi 
Türkiye’nin vaziyetinden zerre kadar şüphesi olmadığını ve bunun 
için meseleyi serin kanla muhakeme etmek im kânını bulduğunu 
söyledi.

Hükümetinin hattı hareketi üzerinde bir emare olmamakla 
beraber bu mülakatım  ehemmiyetle kaydedilmek lâzımdır, mütalâ- 
asmdayım.”

İngiliz Büyükelçisi 2 0  Mayıs 1941’de Eden’in görüşlerini sözlü 
bildiri olarak Dışişlerine bırakm ıştır. Buna göre, Eden, Almanların 
Türkiye’yi bir tuzağa düşürmek istedikleri, Türkiye için en doğriı 
yolun H itler’iıı mektubundan bilgi vererek, Sovyetlerle açık bir fikir 
teatisinde bulunmak olduğu, böylelikle Sovyetlerin gösterecekleri 
tepkiden Almanya ile görüşmeler yapıp yapmadıklarının olduğu ka
d ir  Almanların Türkiye’ye karşı bir sinir savaşı için Türk - Sovyet 
ilişkilerini istism ar edip etmediklerinin de anlaşılacağı, bu arada da 
çemberlenme durumundan kurtulm ak için Irak sınırına askeri bir
likleri göndermek, Bağdat ve K abil’e yararlı nasihati arda bulunmak, 
Almanların Türkiye üzerinden Irak ’a malzeme göndermelerini ön
lemek gibi şimdiden tedbirler alm ası gerekeceği görüşünde olduğu
nu bildiriyor ve Türkiye’nin Almanya ile görüşmelere başladığını 
Stalin ’in başka bir yoldan öğrenmesi halinde zaman kaybetmeden 
Hitler ile bir ittifak im zalayabileceğini belirtiyordu.

Eden’in tüm olarak olumsuz bir biçimde nitelendirilemiyecek 
bu m esajından iki gün sonra İngiliz Büyükelçisi Saraçoğlu’nu a ra 
mış ve Londra’dan gelen ve tam amen olumsuz bir cevabı kapsayan 
bir telgraf suretini okumuştur. Saraçoğlu bu telgraf kapsam ına tep
ki göstererek, Sir Knatchbull - Hugessen’e, “İngiliz Hükümetinin çok 
égoïste bir politika takip ettiğini ve cevap verirken işleri yalnız İn 
giliz zaviyesinden tetkik ettiklerini ve Türkiyen’in içinde bulunduğu 
tehlikeli şartları asla ölçmediklerini, halbuki Türkiye’nin, takip et
mekte olduğu politikada, daima İngilizlerin* m enfaatini düşünmekte 
olduğunu’’ söylemiş ve Büyükelçiden Londra’ya bir kez daha bas
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vurmasını ve herhalde olumlu bir cevap alm ak için kendisine yardım 
etmesini rica etmiştir. (*)

Londra’nın olumlu cevabını S ir Knatchbull - Hugessen 29 M a
yıs 1941’de Saracoğluııa bildiriyordu. Bu cevap şöyledir :

“Mösyö Eden Alm anların hem Sovyetler ile hem de Türkler ile 
tem asa çalıştıkları ve böyle bir zamanda en iyi politikanın, İngiltere 
Hükümetine göre, Türklerle Sovyetlerin bir an evvel tem asa gele
rek, siyasî konuşmalarda bulunm aları olduğu kanaatim  hala mu
hafaza etmektedir.

Bu kanaati bir kere daha size bildirdikten sonra, Mösyö Eden, 
Türklerin içinde bulundukları şartlar dahilinde, coğrafî ve stratejik 
bakımdan tecrid edilmiş bulunduklarını ve bu şartlar dahilinde zu
hur edecek bir harpte İngiliz yardımının mahdut kalacağı gözönünde 
tutularak, Türklerin maruz kalacakları tehlikeyi bertaraf etmek için 
Almanlarla tem asa gelmelerini makul ve meşru görmektedir. Şu 
şartla ki, bu makul ve meşru görüşmelerin, daha evvel, yazı ile 
İngiltere’ye bildirilen hadler dahilinde kalm aları temin edilsin.”

Diğer taraftan, Alman Büyükelçisi 23 Mayıs 1941’de Dışişlerine 
beş maddelik bir anlaşm a projesi getiriyordu. Üç tane de gizli pro
tokolü olan bu anlaşm a projesinin birinci maddesine göre, Almanya, 
Türkiye’ye karşı bir saldırı hareketine girişmemek ve bir anlaşm a 
im zalam amak yükümlülüğü altına giriyor, ikinci maddeye göre 
Türkiye de, Almanya’nın çıkarlarına karşı olacak her türlü h areket
ten kaçınm ak ve Türk - İngiliz İttifakının kendisini Almanya ile 
silâhlı bir çatışm aya sürüklemeyeceğini beyan etmek yükümlülüğü 
altına giriyordu. Üçüncü madde iki tarafın  ilerde ortak çıkarları ile 
ilgili sorunları görüşmek üzere devamlı temas halinde olmaları, 
dördüncü madde anlaşm anın süresi, beşinci madde de tasdik şekli 
hakkında idi. Gizli olan protokollerden birincisine göre Almanya, 
Türkiye lehine Edirne civarında değişiklikler yapmayı, Ege Deni
zinde Türk kıyılarına yakın adaları Türkiye’ye bırakm ayı Boğazlar 
statüsünde Türkiye lehine değişiklik yapmayı ve askeri harekâtın 
güneyde ve doğuda Türk sınırlarına bulaşması halinde yine buralar
da da Türkiye’nin güvenlik çıkarlarını gözönünde tutmayı kabul edi
yordu. İki num aralı gizli protokole göre Türkiye, Almanya ile 27.5.1930 
tarihinde imzalamış olduğu Ticaret Anlaşması gereğince bu ülkenin 
savaş malzemesini transit olarak Türkiye’den geçirmesini kabul edi
yordu. Üç num aralı protokol iki ülkenin ekonomik ve basın ilişkileri 
hakkında idi,

(*) 24 5 1941 tarihli M ülakat Proseverbali.
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Menemencioğlu 2 6  Mayıs 1 9 4 1 ’d e  V o li  Papen’i davet ederek mu
kabil Türk projesini kendisine verdi. Türk projesi, Alman projesin
deki iki num aralı protokolü kaldırıyor, Alm anya’nın Türkiye’den 
Türk - İngiliz İttifakına aykırı düşecek herhangi bir istekte bulunma
masını öngören açık bir protokol getiriyordu. Von Papen Türk P ro 
jesindeki yeni protokole karşı çıkıyor ve Türk Dışişleri Bakanının 
anlaşm anın imzasından sonra aynı mealde bir beyanat yapmasını 
telkin ile savaş malzemesi geçirm ek isteklerinin de anlaşm aya ya 
zılmayabileceğini, sözlü bir vaadi dahi kabul edeceklerini söylüyordu. 
Ertesi gün tekrar Dışişlerine Gelen Von Papen’in Saraçoğlu ile bu 
konuda yaptığı görüşme aşağıya çıkarılm ıştır : (*)

“Ertesi günü Alman Sefirini davet ettim. Daha ziyade kuru ve 
kesik ifadelerle, iki noktanın Hükümetçe tetkik edildiğini, bizim ta 
lebimizi ihtiva eden maddenin bize bir çok şeyler verdiği halde, Ah 
m anyadan hiç bir şey almadığı ve bu böyle olduğu için Al- 
m anyanm reddini kavram ak kabil olmadığı ve mamafih, kendisi 
tarafından gösterilen k a t’i red karşısında, bu talebi geri çekmeğe 
karar verdiğimizi, topraklarımızdan harp malzemesi geçmesi mese 
lesinde de Türkiye Cumhuriyetinin ne tahriri ve ne de şifahi hiç bir 
vaidte bulunması im kânını görmediğimi söyledim.

Sefir, bir gün evvelkinden çok daha az k at’ı ve çok daha az sert 
idi. Benim cevabıma karşılık olarak, şu suali sordu :

Acaba sizin maddenizi olduğu gibi kabul edersek, harp m alze
mesi geçirm ek hakkını edinebilirmiyiz? dedi.

Hayır, edinemezsiniz, dedim.

Biraz müteessir görünmekle beraber, meseleyi Berline bildire
ceğini ve elinden geldiği kadar, Berlini iknaa çalışacağını söyledi.”

Bundan sonra, Alm anlar 3 Haziran’da yeni bir proje verm işler
dir. Bir giriş kısmından sonra üç madde, bir gizli protokol ve bir de 
mektup teatisi örneğini kapsayan bu yeni proje, iki ülkenin, birbiri
nin toprak bütünlüğüne saygı duyma ve dolaylı ya da dolaysız, öbür 
imzacı tarafa  karşı her türlü harekete girişmekten kaçınm a yüküm
lülüğü altına girdiklerini, gelecekte de, ortak çıkarları ile ilgili her 
konuda, iki ülkenin, bu konular çizerinde anlaşm aya varm ak için 
dostça temas halinde olacaklarını ve bu anlaşm anın on yıl için ge
çerli olacağını öngörmekte idi. Ekli gizli protokol de, Alm anya’nın 
Boğazlar üzerinde Türkiye’nin hakimiyetini tanım asına ve bu konu
da Türkiye’nin isteklerini m illetlerarası alalıda desteklemesine kar

(* } 23 ve 26 5 1941 Tarihli M ülakat Proseverbali.
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şılık Türkiye’nin de Alm anya’nın Boğazlarla ilgili ihtiyaçlarını gözö- 
nünde tutacağını belirtiyor ve ayrıca Alm anya’nın sulhün im zalan
ması sırasında Edirne civarında Türkiye’nin vaki olabilecek istek 
lerini elinden geldiği kadar gözönünde tutacağını öngörüyordu. M ek
tup teatisi projesi de ticaret ilişkilerini geliştirmek bakımından iki 
ülkeyi de yükümlülük altına koyuyordu.

Von Papen’i 5 H aziranda kabul eden Saraçoğlu, Berlin’den ge
len yeni projenin kendisinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını ve 
Başbakanım da bu projeyi gerek kendisinin sözlerine gerek Hitlerin 
Büyükelçimize söylediklerine aykırı bulduğunu ve projenin olumsuz 
olarak nitelendiğini söylüyor ve şöyle devam ediyordu : (*)

“Proje bu gün Heyeti Vekilede tetkik edilecektir, ve Projeyi 
Heyeti Vekileye götüren Başvekil ve Hariciye Vekâleti menfi bir hava 
içindedir.

Proje Heyeti Vekilede tetkik edilmeden evvel aramızdaki konuş
m aların temelini teşkil eden esaslarda hala mutabık olm akta devam 
etip etmediğimizi bilmekte iki taraf için faide mülahaza ettim.

Bu esaslar şunlardır :

I — Almanya ile Türkiye arasında hakiki bir dostluk cari ola
caktır.

II — Almaya Türkiyeden, Türkiyenin teahhütierile telifi kabil 
olmayan hiç bir talepte bulunmayacaktır.

III — Almanya ile Sovyetler arasında çıkacak harpte, Türkiye 
bitaraf kalacaktır.

Sefir, derhal cevap vererek, tamamen mütabıkız, dedi.

Ben, bunun üzerine, Sefire, bu cevabının bana ümidlerimi iade 
ettiğini, Anlaşmanın redaction’unu ben yazacak olsaydım, yukardaki 
cümleleri aynen yazar ve imzamı altına kordum, fakat, mademki 
gerek Menemeııcioğlu, gerek Zatı Aliniz bunun diplomatik dil ile 
yazılmasını ileri sürüyorsunuz, yukarıdaki üç m anayı bariz bir şe
kilde göstermek şartile, ben bu redaction’u yine sizlere bırakacağım, 
dedim.

Sefir, bunun üzerine, Allah aşkına Proje üzerinde çok tadilat 
yapılmasın, dedi.

(* )  5 6 194 ! tarihli M ülakat Proseverbali.
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Ben, yukardaki m anaları tebarüz ettirm ek şartile, ne kadar az 
tadilat yapmak mümkün ise, o kadar az tadilat yapılsın, dedim ve 
böyle bir Anlaşmada gizli kısmın yer bulması kendilerini rahatsız 
ediyorsa, bunların behemehal yazılması hakkında İsrar etmiyeceği- 
mizi ilave ettim .”

Bakanlar Kurulundan alm an yetki üzerine, ertesi gün Mene- 
mencioğlu Von Papen ile görüşerek projede şu değişikliklerin yapıl
m asını teklif etmiştir. (*)

“1 . Mukaddemeye ‘‘Türkiye ve Almanya, aralarındaki müna- 
sebatı Devlet Reislerinin m ektuplarına müsteniden dostane bir şekil
de tanzim etmeğe karar verm iş” cümlesinden sonra “ve her iki Dev
let elyevm mevcut olan teahhütlerine mugayir birbirinden mütale- 
bede bulunmamağı kabul etmiş olduklarından ilah.”

2 . Birinci maddede “directem ent ou indirectem ent” tabiri kal
dırılarak “dirigéé contre l’autre partie” kelimeleri ile maddeyi bi
tirmek.

3. Üçüncü maddede consultation’un ve temasın bu muahede 
ile muayyen m enafii müşterekeye hasrı suretile bir tadil yapm ak.”

Von Papen 8  Haziran 1941’de “Berlin’den (en général) bir mu
vafakat cevabı aldığını ve cevabı derli toplu bir hale koyduktan son
ra ” getireceğini bildirmiştir. (*)

“9 Haziran Pazartesi günü sefir vait ettiği cevabı getirdi ve ver
di. İlk okuduğum zaman bu projenin bizim projemizle yalnız şeklen 
benzeyişi vardı. Hüküm itibarile ondan çok uzaktı ve bize Alman
ların yanında vaziyet aldırıyordu. Bunları Von Papen’e tebarüz et: 
tirdim. Von Papen bana hak veriyor ve Alm anya’ya laf anlatam a
dığını söylüyordu. Von Papen’in konuşmalarında büyük bir bıkkın
lık görünüyor ve hatta zaman zaman işin arasından sıyrılmak iste- 
yor ve bundan sonra işin Berlin’de Gerede tarafından takip olun
masının daha muvafık olacağını söylüyordu. Ben cevaben eski Ş a n 
sölye Von Papen’in söz geçiremediği yerde Gerede ne yapabilir di
yordum. Von Papen yine bir konuşma esnasında, eğer Türk dostla
rımız daha ileri gitmek im kanını görmüyorlarsa, m es’eleyi olduğu 
yerde bırakalım, diyordu. 1 0  Haziran Sah günü akşam ı Yenke’lerde 
davetli idim. Von Papen de orada idi. Von Papen sokulgan, yumuşak 
ve tatlı konuştuğu için benden yapılacak accord hakkında m ütalaa

(* ) 6 G 1941 tarihli M ülakat Proseverbali.

(*) 8 - 1 8  G 1941 tarihli M ülakat Proşeverfoali,
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sorduğu için kendisine “bütün ihtilaf yatağı kaydı ilıtirazi cüm lesi
dir. Eğer Almanlar, bize söyledikleri gibi, bizden taahhütlerim ize 
muhalif bir şey istememek kararında iseler ve şayet ihtilaf bu kay- 
diihtirazi maddesinin tarzı tahririnden çıkıyorsa, bunun yazılışını 
pek ala Berline bırakabiliriz. Muahedenin üst tarafında büyük kav
ga yatağı görmüyorum” dedim.

Von Papen bu teklifi yapınız. Berline göndereyim, dedi. Bun
ları söylerken Sefir yumuşak ve tatlı konuşuyordu.

Halbuki ertesi günü sabahleyin daireye bir nevi ültimatom m a
hiyetinde el yazısile yazılmış bir mektup gönderdi.

Bu mektupta Sefir bilhassa öğleden evvel cevap verilmesini 
ve müsbet bir cevap olmasını talep ediyor ve aksi takdirde bütün 
gayretlerinin suya düşeceği kanaatm da olduğunu bildiriyordu.

Ben Sefiri 32’yi bir az geçtikten sonra davet ettim.

Kendisine dün akşam ki yumuşak muhaveremizle bu mektup 
arasında ültimatom havasını yaratıcı bir sebep var mıdır? dedim. 
Hayır veya evet, daha doğrusu Ribbentrop’dan bir mektup aldım. 
Bu mektupta nazır “Şayet Türk dostlarımız arzu etmiyorsa, herşeyi 
olduğu yerde bırakabiliriz” diyor.

Ben bundan sonra Sefire : bu sabah içinde cevap bekliyordunuz. 
Sabah geçmiş olduğuna göre bu mevzu üzerinde konuşmalarımız 
lüzumsuzmudur?

Hayır akşam geç vakte kadar dahi cevap verilmesi kafidir.

Ben bundan sonra Sefire, mektubunuzda m usirrane ve müsbet 
bir cevap istiyorsunuz. Bundan Alman teklifini kabul veya reddet 
mek şıkkından başka bir ihtim al kalmadığmımı anlamalıyım, dedim.

Sefir, hayır pekala mukabil bir teklif yapabilirsiniz, dedi.

Sefire teşekkür ettim ayrıldık.

Başvekile gittim. Mektubu gösterdim. Muvakaa anî&ttım, Rei
sicumhurumuzun Çankırıya gitmiş olduğunu öğrendim, ve Başve
kilden aldığım talim ata tevfikan Alman Sefirine telefonla Reisicum • 
hur A nkara’da bulunmadığı için yarından evvel cevap vermek müm
kün değildir, dedim.

Sefir tatlı bir dil ile zarar yok dedi. Bundan sonra ayni akşam 
Alman teklifi ve Von Papen’nin mektubu uzun uzadıya tetkik edildi. 
Ve Almanların rupture yapm aları ihtim ali çok varit görüldüğü için
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bu rupture’ün İngiliz lehine ısrar ettiğimiz kaydı ihtirazi yüzünden 
olmasının dünya ve memleket efkârı umumiyesi üzerinde hiçdeğilse 
çok m ünakaşa edilen bir mevzu olduğu için, böyle bir rupture’ü da
ha ziyade, bizi haklı gösteren bir maddede yapılmasını daha muva
fık bulduk ve yepyeni bir proje hazırladık. Bu projede İngiliz reserv’i 
tarafım ızdan kaldırılıyor. Birinci madde iki taraf bir birine tecavüz 
etm iyecektir haline getiriliyor. İkinci madde de en sonuna ilâve edi
len bir cümle ile hükümsüz bir hale konuyor ve böylece muahede 
Türkiye ve Almanya bir birlerine taarruz etm iyecektir, taahhüdün
den ibaret kalıyor.

1 2  Perşembe günü Von Papeıı’i davet ettim. Menemencioğlu’da 
hazır bulunuyordu. Yeni teklifi Von Papen’e anlatm ağa başladık. 
İngiliz lehindeki reserve’in kaldırılm asına m uvafakat ettiğimizi bil
dirdik. Sefir çok memnun oldu.

Birinci maddenin son şeklini okudu. Sefir bunu bir az sıkıl
m akla beraber, hazmeder göründü. İkinci maddenin son şekli okun
duğu zaman hiddetini saklayamadı. Muahede çok médiocre bir hale 
gelmiştir. Böyle muahedenin kabul edileceğini ihtimal dahilinde 
görmem, dedi ve son maddeyi de şöyle böyle okuyarak ayağa kalktı 
ve infial ile gidiyordu. Birdenbire durarak bu teklif ettiğiniz yeni 
metinle préam bule’e sizin isteyeceğiniz kaydıihtiraziyi koymak şar- 
tile Alm anya’dan gelen son metin arasında beni m uhayyer b ıraka- 
bitirmişiniz? diye sordu. Biz de evet bu iki şıktan hangisini getirir
seniz, onu kabul edebiliriz dedik.

Sefir, bir gün sonra, yani 13 Haziran cuma günü Berlin ’in m u
tabık olduğunu bildirdi ve préam bule’e yazılacak kaydıihtirazinin 
hazırlanm asını rica etti.

14 Cumartesi günü kaydıihtirazi hükmü tarafım ızdan su geç- 
miyecek sıkı bir şekilde tertip ve tanzim edildikten sonra Von Pa
pen’e verildi.

Sefir, şahsen mutabıkım, Berline yazıyorum, dedi.

17 Salı günü Hâriciyeye gelerek., Berlinin tarafım ızdan yapılan 
Préam bule’de mutabık olduğunu ve hemen muahenin imzalanmasın ı 
istedi.

Ben kendisine cevaben bugün Hükümete yarın Partiye m alûm at 
vermek zarureti olduğunu ve ancak 3mrm gece imzaya imkân olabi
leceğini söyledikten sonra, arzu ederse, hemen parafe edebileceğimizi 
bildirdim.
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Önümüzdeki nüshalar paraflandı, ve derpiş edilen tertip dahi 
liııde Hükümet ve Partiye lazım gelen izahat verildikten sonra m ua
hede Çarşamba günü saat 2 1  de Hariciye Vekâletinde imza edildi.”

Bu arada, Hitler’in ikinci m esajına cevap olarak İnönü tarafından 
ve kuriye ile yola çıkarılm ış olan 1 2  Haziran tarihli mektubu, Bü
yükelçi Gerede 19 Haziran’da Hitler’e teslim ediyordu. İnönü bu 
mektubunda, iki ülke arasında gerçek anlamında bir çıkar ayrılığı 
olam ayacağı yolundaki Hitler’in görüşüne kendisinin de katıldığını 
ve böylelikle Dışişleri Bakanı ile Alman Büyükelçisinin görüşmelere 
başlamış olduklarını, her iki tarafça sarfedilen gayretlerin arzu edi
len sonuca varm asını ümit ettiğini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin 
iki milletin derin ve gerçek bir dostluğuna dönüşeceğine inandığını 
belirtiyor ve H itler’e 4 Mayıs tarihli nutkunda Türkiye ile ilgili söz
leri (*) için teşekkür ediyordu.

Hitler İnönü’nün mektubunu okuduktan sonra Gerede’ye (*) 
“Şahsen Harbi Umumi silâh arkadaşı olmak sıfatiyle bu günkü mesut 
neticeden memnuniyet ve bahtiyarlık duyduğunu, memleketlerimiz 
arasında başlayan dostluk ve teşriki mesainin halen ve atiyen her 
iki devletin hayır ve istifadesi zemininde inkişafını temenni ettiğini, 
kavi ve m üstakar bir Türkiye’nin mevcudiyetini Almanya kadar hiç 
bir devletin arzu edemeyeceğini ... söyledikten sonra, dost Türkiye 
ile yalnız bugün için değil atiyen de bir esaslı ticaret anlaşm ası ya
pılmasını arzu ettiğini, Almanya’nın öteden beri Türkiyen’in en bü
yük müşterisi olduğunu, bilhassa m ünasebatı ticariyem izin emin ve 
m üstakar bir tarzda inkişafına muntazer olduğunu”, belirtiyordu, 
(*) ,

Diğer taraftan, Türkiye’nin Almanya ile görüşmeler yapmasını 
İngiltere’nin “makul ve m eşru” gördüğünü bildirmiş olmasına rağ
men, yine de Türkiye ile Alm anya’nın anlaşm alarının kendilerine 
karşı hükümler taşıyabileceğinden ve bu başlangıçtan sonra da Tür
kiye’nin Almanya safına kayabileceğinden çekinen Eden’in Türk Hü
kümetine yolladığı bir mesaj, İngiltere Büyükelçiliğince bir sözlü

i*} «Türkiye, büyük harple bizim müflelikimizdi, Harbin feci neticesinden bu memleket 
de bizim kadar müteessir olmuştu. Yeni Türkiye'nin büyük ve dâhi yaratıcısıdır ki, tali
hin terkeitiği ve kaderin müthiş inhisarına uğrattığı o vakitki mütteliklerine kalkınmak 
için ilk muhteşem misali verdi.

Şimdi de, zimamdarlarının realist hattı hareketi sayesinde Türkiye'nin kendi kararlarında 
İstiklâlim muhafaza etmesine mukabil Yugoslavya İngiliz entrikalarının kurbanı oldu.

(*) Hitler ile görüşmeye gelen Gerede'ye bu kez askerî ihtiram kıtası çıkarılmıştır, 
i*) Berlin Büyükelçiliğinin raporu,
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bildiri halinde 3 Haziran 1941’de Dışişlerine verilmiştir. Bu m esajın
da Eden, Türk Hükümetinin Alm anlarla yapılan görüşmeler hakkın
da tarafım ızdan kendilerine verilen ayrıntılı bilgiler için teşekkür
lerini belirttikten sonra, Alm anlarla yapılacak siyasi bir anlaşmadan 
Türkiye’nin hiçbir şey kazanamayacağı, böyle bir anlaşmadan sonra 
Türkiye’nin dış siyasal bağımsızlığını devam ettirmede güçlük çeke
ceği görüşünde olduğunu yazıyor ve sonucu bilinmeyen bir politikaya 
atılm adan önce herşeyi iyice düşünmesi için Saraçoğlu’nun dikkatini 
çekiyordu. Eden, ayrıca, Türkiye’nin Sovyetler ile doğrudan tem asa 
geçmekteki tereddütlerini çok iyi anladığını belirterek, Türkiye’yi 
hiçbir yükümlülük altına sokmadan ve Türkiye’nin Alm anlarla bir 
anlaşm a im zalam ak ihtim alinin var olduğuna dokunmadan İngilte
re ’nin Sovyet Hükümetile resen tem asa geçerek Alm anların Türkiye 
üzerinde baskıda bulunduklarını bildirmesine Saraçoğlu’nun razı olup 
olmayacağını soruyordu. Eden’e göre bundan Türkiye’nin hiç bir 
zararı olmayacak, bilâkis Sovyetlerin niyetleri “açıklığa” çıkarılmış 
olacaktı.

Eden’in bu m esajına cevaben Saraçoğlu 6  Haziran’da görüştüğü 
Sir Knatchbull - Hugessen’e, “tem aslarım ızın Sovyetlere bildirilecek 
bir m ahiyet henüz almamış olduğunu, bu tem aslardan edinilen fi
kirlerin henüz intiba hudutlarını geçmemiş bulunduğunu ve bu va
ziyet dahilinde vaki olacak tebligatın faide yerine zarar vereceğini, 
şayet temaslarımız bu hududu aşarsa, ancak o zaman İngiliz Sefirile 
konuştuktan ve istişare ettikten sonra, tebligatta bulunmak veya 
bulunmamak ciheti kararlaşabileceğim  ve bu kararlaşdıktan sonra,, 
tebliğ “procedure”nün taayyün edebileceğini” ifade etmiştir.

Diğer taraftan  İngilizler, A m erika’ya m üracaat ederek, Türk - 
Alman anlaşm asının im zalanm asını önlemek için Türkiye üzerinde 
A m erika’nın baskı yapmasını istemişlerdir. (*) Bunun üzerine, Ame- 
irkan Dışişleri Bakanı Hull, A nkara’daki Büyükelçileri Mac M urray’e 
gönderdiği 15 Haziran 1941 tarihli talim atta, Alman saldırısının ge
nişlemesine direnmede Türkiye’nin tutumunda olabilecek herhangi 
bir yumuşamanın ve bunu takiben Türk - İngiliz işbirliğinde bir 
değişiklik yapılmasının Amerikan halkoyu gözünde yaratacağı çok 
kötü tesirlere Türk Hükümetinin dikkatini çekmesini ve böyle bir 
durumda Türkiye’nin Kiralam a ve Ödünç Verme Kanunundan fay- 
dalandırılm ayacağmm  söylemesini bildirmiştir. (*) Ancak, İngiliz 
Büyükelçisi ile istişare ettikten sonra, sözkonusu anlaşm anın birkaç

{*) Foreign Relations of the United States - 1941. Cilt 3 S. 853.

(*) Foreign Relations ol the United States - 1941. Cilt 3. S. 855.
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gün içinde kati olarak im zalanacağını öğrenen MacMurray, Türk 
Hükümetine yapılacak böyle bir teşebbüsün fayda yerine zarar ge
tireceğini belirterek yeni talim at istemiş, (*) Aynı zamanda İngiltere 
de A m erika’ya başvurarak Türk Hükümetinin yapacağı anlaşm ayı 
önlemek yerine, anlaşmanın, Türkiye’nin İngiltere ile ittifakını za
yıflattığı anlam ına gelmediği yolunda Türk Hükümetinin açıklam a 
yapmasının sağlanmasını uygun görmüştür. (*)

18 Haziran sabahı Saraçoğlu’nu ziyaret eden MacMurray, Türk- 
Alman anlaşm asının A m erika’da yanlış yorumlanmaya yol açm a
sının Amerikan halkoyuııda yaratacağı kötü tesirlere işaret etmiş 
ve Saraçoğlu’nun Amerikan basın tem silcilerine bir açıklam a yap
masının çok yararlı olacağını belirtmiştir.

Saraçoğlu, cevaben, Türkiye’nin İngiltere’nin m üttefiki olarak 
kalm akta devam edeceğini, İngiltere Hükümetinin bilgisi ve rızası 
ile altı hafta kadar önce Alman Büyükelçisi ile başlayan bu görüş
melerin sonucunun İngiltere ile olan ilişkilerimize katiyen tesir et
meyeceğini, görüşmeler boyunca İngilizlere devamlı olarak bilgi ve
rilmiş olduğunu belirterek, esasen görüşmelerin uzamasına anlaş
m anın giriş kısm ına İngiltere ile olan ittifakım ıza halel gelmeyece
ğini öngören bir cümlenin yer almasında Türk Hükümetinin ısrar 
etmesinin sebep olduğu söyleyerek anlaşm anın hükümlerini Büyük
elçiye açıklamıştır. (*)

İngilizler, sadece, sözkonusu anlaşm a ile Türk topraklarından 
Alman askerî birlikleri ve malzemesinin geçirilmesi gibi İngiliz çı
karlarına aykırı düşecek herhangi bir harekete girişilmeyeceği ko
nusunda garanti istemişlerdir. (*)

Anlaşmanın imzalanmasından sonra basm a yaptığı bir açıkla
mada Saraçoğlu, “Metinde görüleceği veçhile, tarafeynin mevcud 
akdi vecibeleri mahfuz tutulm akta ve böylece de bu vecibelerin 
Muahedede münderiç m efhum larla tearuz etmemekte olduğu teyid 
edilmektedir.” demiş olmasına, rağm en Eden’in ısrarı üzerine (*) 
anlaşm anın giriş kısmında anılan yükümlülük arasında en başta 
geleninin Türk - İngiliz İttifakı olduğunu basm a ayrıca bildirmiştir.

(*) Â.g.e. Cilt 3. S. 857

(*) A.g.e. Cilt 3. S. 858

(*) A.g.e. Cilt 3. S. 860

(*) İngiltere Büyükelçiliğinin 14 ve 18 Haziran 1941 tarihli Muhtırası.

(*) İngiltere Büyükelçiliğinin 18 6 1941 tarihli Muhtırası,
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18 Haziran 1941 tarihinde im zalanan Türk-Alman Saldırmazlık 
Andlaşması.

“Türkiye Cumhuriyeti ve Alman Reich’ı,

Aralarm daki m ünasebetleri m ütekabil itim at ve samimî dostluk 
esasına istinat etirm ek arzusiyle ve her birinin elyevm mevcut ta 
ahhütleri kayd-i ihtirazîsi tahtında, bir Muahede aktetmeğe karar 
verm işler ve bu m aksatla m urahhaslarını tayin etmişlerdir; şöyle ki :

Türkiye Reisicumhuru :

İzmir Mebusu ve Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu’nu;
Almanya Reich Şansölyesi :

Ankara Büyük Elçisi Ekselans Franz Von Papen’i.

Bu m urahhaslar usulüne muvafık bulunan salâhiyetna,melerini 
teati ettikten sonra âtideki ahkâm ı kararlaştırm ışlardır :

Madde 1  — Türkiye Cumhuriyeti ve Aiman Reich’ı arazilerinin 
masuniyetine ve tam amiyeti mülkiyesine m ütekabilen riayet ve doğ
rudan doğruya veya dolayısıyla yekdiğeri aleyhine müteveccih her 
türlü harekâttan tevakki etmeği taahhüt ederler.

Madde 2  — Türkiye Cumhuriyeti ve Alman Reich’ı m üşterek 
m enfaatlerine taallûk eden bütün meselelerde, bunların halli için 
m utabakatı temin etmek üzere, aralarında atiyen dostane tem asta 
bulunmağı taahhüt ederler.

Madde 3 — İmzası günü m er’iyet mevkiine girecek olan bu mu
ahede on sene müddetle muteberdir. Yüksek Âkid Taraflar M uahe
denin temdidi hususunu vakti merhununda aralarında kararlaştı
racaklardır.

Bu muahede tasdik olunacak ve tasdiknam eler sürat-i müm
küne ile Berlin’de teati edilecektir.

Türkçe ve Almanca lisanlarında, her iki metin de aynı veçhile 
m uteber olmak üzere, iki nüsha olarak tanzim edilmiştir.

Ankara, 18 Haziran 1941 

Şükrü Saraçoğlu  ̂ Franz Von Papen”
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S A V A Ş  Y I L L A R I :  V

RUS - ALMAN SAVAŞI VE TÜRKİYE

Sovyetlerin, Alm anların 1941 yazında Rusya’ya saldıracaklarını 
kesinlikle tahm in edip etmedikleri bilinmemektedir. İstihbarat r a 
porları ve çeşitli uyarm alar karşısında, bunu hiçolmazsa kuvvetli 
bir ihtimal olarak bilmemeleri imkânsızdır. Buna rağmen, bu bilgi
lerin Sovyet politikasını müşahhas olarak etkiler görünmemesi Sta- 
lin ’in halâ A lm anlarla anlaşm ayı ümid ettiğine işaret sayılmış ve 
bilhassa ordularının konuşu bakımından gerekli tedbirleri de bu 
yüzden aldırmadığı ileri sürülmüştür. (*)

18 Nisan ve 2 1  Haziran günleri, Alman uçaklarının, günlük olay 
olarak Sovyet hava sahalarını ihlâline karşı yapılan protestolar ce
vapsız kalmış ve 2 1  Haziran teşebbüsünde Molotov, Alman sefirine, 
“Sovyet - Alman bağlantılarında bugünkü durumun sebeplerinin ne 
olduğunu söyliyebilirse” memnun olacağını ifade etmiştir. (*) Diğer 
taraftan  Molotov’un yayınlanmasından önce Schulenburg’a göster
diği 14 Haziran 1941 tarihli Tass bildirisinde, Almanların 
Sovyetlere saldırmak üzere sınırlarda yığmak yaptığı veya Sovyet
lerin Alm anlara saldırmak için hazırlık yaptığı söylentileri yalan
lanm akta ve hem Alm anya’nın, hem de Sovyetlerin Sovyet - Alman 
Antlaşm asına harfiyen riayet ettikleri belirtilm ekte idi.

(*) Bak. Adam B. Ulam, A.g.e. 306-312
Yazarın resmî Sovyet vesikalarına (The History of the Great Patriotic W ar, Moscow 1961) 
dayanarak verdiği bilgiye göre, 2000 km'lik hudut boyunca 40 piyade, iki süvari tümeni 
mevcuttu. Bu kuvvetin derinliğine savunma için çok fazla, hat, savunması için ise, Hii- 
İcr'in 170 tümenine karşı çok az olduğu belirtilmektedir. Buna karşılık Hitler Musolini'ye 
mektubunda. Hakikaten, elde bulunabilicek bütün Rus kuvvetleri hudutlarımızdadır» 
demektedir ve Sovyetler devamlı keşif uçuşları yaptırmaktadır. (Soviet-Nazi Relations, 
S. 350.) Churchill'in Stalin'e ikaz mahiyetindeki şahsi mesajı 19 Nisan'da Stalin'e ve
rilmiştir. Bak : Churchill, Germany and East.

(*) Bak. Nazi-Soviet Relations, S. 355.
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Harbin başladığı gün ilk tepkiyi gösteren Churchiîİ, meşhur 
nutkunda “Rusya’ya ve Rus halkına elimizde olan her türlü yardımı 
yapacağız. Dünyanın dört bucağındaki dostlarımıza ve m üttefikleri
mize aynı yolu tutm aları ve bizim de yapacağımız gibi, bu yolu so
nuna kadar takip etmeleri için çağrıda bulunacağız.” sözleriyle 
Sovyetlere kesin olarak el uzatmıştır.

Churchill aynı nutkunda, evvelce değinilen ve A nkara’nın has
sasiyetle karşıladığı beyanı da yapmıştır. Nutuk Sovyet basınında 
yayınlanm akla beraber, Stalin ’den cevap çıkmamıştır. 7 Temmuzda 
Churchill, S talin ’e bir mesaj göndermiş, 8  Temmuz’da bir İngiliz as
kerî heyeti Rusya’ya gitmiş, fakat Stalin ’in cevabı ancak 18 Tem
muz’da gelmiştir. Stalin ’in cevabının esası, Fransa üzerinde bir ikin
ci, Kuzeyde, Finlandiya ve Norveçte de üçüncü cephe açılmasıdır. 
İki memleket arasındaki ilk şeklî anlaşma, 13 Temmuz 1941’de Mo~ 
lotof’la Sir S. Cripps arasında imzalanan, politik konuların ele alın
madığı bir antlaşmadır.

Bu İncelemede, savaşın gidişi hakkında ayrıntılı bilgi vermeye 
tabiatıyla imkân yoktur ve aslında iyice bilinen Savaş olaylarına 
sadece politik olaylarla çok yakından ilgisi olduğu durumlarda de
ğinilecektir. Fakat genel bir prensip olarak, Sovyetler bakımından, 
savaşın gidişatı itibarıyla, Almanların ilerleyişi, durduruluşu ve ni
hayet 1943’ten itibaren gerileyişinin Sovyetlerin politik tutumlarında 
belirli bir şekilde yansıdığı söylenebilir.

Rus - Alman savaşı başladıktan 3 gün sonra Büyükelçi Aktay, 
Sovyet Dışişlerine tevdi ettiği kısa bir nota ile Türkiye’nin tarafsız
lık kararını bildirmiştir. Türkiye’nin bu hareketi, aramızdaki dost
luk antlaşm asına olduğu kadar 25 M art 1941 tarihli Türk - Sovyet 
bildirisine de uygundu.

Sovyetler İngiltere ile yaptıkları 13 Temmuz tarihli antlaşm a
dan Türkiye’ye bilgi vermemişlerdir. Oysa ki, 1929 tarihli antlaşm a
nın açık ve gizli protokollerine göre, bu antlaşm a için Türkiye’nin 
m uvafakatini alm aları gerekiyordu.

Di şişleri’nin talim atı üzerine Haydar Aktay, Vişinski’ye duru
mu anlatmış ve Protokolleri göstermiştir. Aktay görüşmeyi şöyle 
nakletmektedir :

“M uvafakat kelimesini görünce yapılan hatayı idrak ederek 
müşkil va,ziyete düştü ve  Hükümete iblağ ile alacağı cevabı bil
direceğini söyledi ve bu nisyanı harp halinde mütevellit fevkalede- 
liklerden dolayı yapılmamış bir formalite gibi göstermek istedi.
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Kendine mesele form alite değil, tarafeynin m ütekabilen deruhte et
miş oldukları bir taahhüdün temmi ifasıdır demekliğim üzerine İngil
tere ile imza edilen mukaveleye Türkiyenin m uhalif olup olmadığını 
sordu. Cevaben Hükümetim mezkûr mukaveleye m uhalif olmuş ol
saydı bu hususdaki noktai nazarını da söylerdi. Bana bu bapta ve
rilmiş bir talim at yoktur. Yalnız talimatım, Sovyet Hükümetinin 
mezkûr mukavelenin hiyni müzakere ve imzasında hareketinin mü
tekabil taahhütlere minküllinvücuh m uhalif olduğunu tebliğden iba- 
retdir dedim. Vişinski mukabeleten, ahiren Almanya ile akt etmiş 
olduğumuz mukavelenin imzasından evvel Sovyet Hükümetinin 
haberdar edilip edilmediğini sordu. Kendisine m ahrem  Protokolda 
Alm anya’nın bitişik kom şular meyanında bulunmadığını söyledim. 
Buna cevapla Almanyada Balkanların m üntehasma kadar sokul- 
muşdur, dedi ve bizim tarafım ızdan bir hata olmuşsa bu sırf bir for
m alitenin ademi ifasıdır fakat Türkiye Hükümeti Zefa.lke namındaki 
harp gemisinin Boğazlardan geçmesini Montreux mukavelesinin 
8  inci maddesile nasıl telif ediyor? Bizim yaptığımız mukavele sulha 
hadim bir anlaşmadır. Halbuki mezkûr vaporun Boğazlardan geç
mesi sulhu ihlal edici bir hareketdir, dedi.

Meseleden haberdar olmadığımı bu keyfiyeti Hükümetime bil
direrek alacağım  cevabı kendisine iblağ edeceğimi ve teşebbüsüm 
hakkındaki cevabına intizar eylediğimi söyleyerek yanından ayrıl
dım.” (*)

Vişinski, A ktay’m bu teşebbüsü sırasında, Seefaike vapuru ola
yını bir karşı hücum olarak kullanm ak fırsatın ı bulmuştu. Sovyetle- 
rin m uhtelif vesilelerle ve 1946 notalarında da sözü geçecek olan 
Seefaike olayı, Rus - Alman harbinin ilk ayında Türk - Sovyet müna
sebetlerini etkileyecektir.

Vişinski, Seefaike olayına 26 Temmuz (1941)’de tekrar dönerek
H. A ktay’a şu bildiriyi yapmıştır :

“Sovyetler Hükümeti Türkiye Hükümetine (atideki) beyanatda 
bulunmayı lüzumlu addeder. Sovyet Hükümeti Seefaike namındaki 
Alman harp gemisinin 9 Temmuzda Karadenize müteveccihen Bo
ğazlardan geçmiş olması keyfiyeti hakkında 1 2  Temmuz tarihinde 
Türkiye Hükümetinin nazarı dikkatini ceibetmişdi. Türkiye Hükü
meti cevaben bu hususda hiç bir m alum atı olmadığını ve böyle bir 
halin vukuundan bile şüphe etdiğini beyan eylemişdi. Bilahare T ür
kiye Hükümeti Temmuz 18’inde Seefaike vapurunun Temmuzun 7’si

(* ) Moskova: B .Elçiüğinm  Temmuz 194i tarihli telgrafı
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ile 9’u arasında Boğazlardan geçtiğini tahriren tesbit etmiş ve fakat 
mezkûr vapurun Alman deniz ticaret bayrağını hamil bulunması 
ve bir ticaret gemisine mahsus sair bilcümle evsafı haiz olması ha- 
sebile işbu gemiye affolunan askeri vasfı red etmişti. Sovyet Hükü
meti evvelden dahi bildirmiş olduğu veçhile, Seefalke gemisinin sa
hil m uhafazasına mahsus sürat botu olduğunu teyid eder. Sahil mu
hafazasına mahsus Seefalke gemisinin Türkiye Hükümetinin derme- 
yan eylediği veçhile Boğazlardan geçerken m üsallah bulunmaması 
ve ticaret bayrağını hamil olması mezkûr geminin sefaini ticariiye 
sınıfına dahil bulunduğuna bir delil olamaz. Balada mezkur izahata 
göre Sovyet Hükümeti Türkiye Hükümetinin işbu gemi hakkmdaki 
izahatına iştirak edemez. Sovyet Hükümeti Montreux Mukavelesinin 
9  uncu maddesinin 2  nci bendinin ihlaline Türkiye tarafından müsade 
edilmiş olmasına dikkati çeker ve ilerde mezkur Mukavele ahkam ı
nın ihlaline meydan vermemesi için Türkiye Hükümeti tarafından 
icap eden tedbirlerin alınacağını ümid eder.”

Aktay, “geminin ticaret vapurları sınıfına (dahil) bulunduğu
nu tekrar ederek beyanatını Hükümetime arzedeceğini” söylemekle 
iktifa etmiştir.

Savaşın Karadeniz’e geçişi ile, Boğazların durumundan başka 
Türkiye’yi endişeye sokan bir konu da, karasuları yakınında bulu
nacak muharip gemilerin ve özellikle denizaltılarm  Türk deniz va
sıtalarına ve genellikle kıyı emniyetine yapabileceği zararlardı. Türk 
Hükümeti “sahillerimizin boyunca 1 0  mile kadar olan bir şeridin 
tamamen harp m m takası harici addedilmesi” için Almanlardan son
ra Sovyetler Birliği’nden talepte bulunulmuştu. Aktay, Vişinski ile 
konuşmasından sonra “teklifimizi red mahiyetinde olan işbu cevabın 
Hükümetince iyi karşılanm ıyacağm ı, Bahrisefit sahillerinde de ta t
bik. olunan bu usule İngilizlerin itiraz etmemiş olduklarını ve Kara- 
denizde korkulacak bir Alman donanması bulunmaması hasebiyle 
ileri sürülen m ülahazatın (yani Almanların bu şeridi harp m aksat
ları için, kamufle edilmiş gemilerde kullanm ıyacakları yolunda) 
gayrıvarid bulunduğunu söylemiş” ise de, Vişinski, tesisi arzu olunan 
m m takamn Alınanlara emniyetleri olmaması hasebile tarafım ızdan 
garanti edilmedikçe harp harici telâkkisine imkân olmadığını ve ta 
rafımızdan böyle bir garantinin verilmesine karar verildiği takdirde 
meselenin Sovyet Hükümetince tekrar tetkik olunacağını” bildir
miştir.

Bu sıralarda, gerek Almanların K afkasya’ya inişini karşılam ak, 
gerekse Rusya’ya ikmal yollarını açık tutmak için İran ’ın işgali söz-
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konusudur. Türkiye, henüz ne şekillere bürüneceğini kestiremediği 
İngiliz - Sovyet işbirliğinin kendi yararlarının ve güvenliğinin aley 
hine sonuçlar verebileceğinden kuşkulanm aktadır ve İran ’ın işgali 
tasavvurları, tarafsızlara ilerisi için hiç de ümit verici bir başlangıç 
olarak görünmemektedir.

İran ’ın Sovyet - İngiliz işbirliği ile işgalinin kesinleşmesi üze
rine, Türkiye’nin kuşkularını yatıştırm ak için İngiltere ve Sovyetler 
Birliği, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü garanti eden ve Montreux 
sözleşmesine riayet edileceğini bildiren aşağıdaki notaları tevdi et
mişlerdir :

“Ambassade De L’Union Des Republiques
Soviétiques Socialistes Ankara, le 1 0  août 1941

Monsieur le Ministre

Sous l ’instruction du Commissaire de Peuple pour les Affaires 
Etrangères je suis chargé de communiquer à votre Excellence, de la 
part du Gouvernement de L’URSS, la Déclaration suivante :

“Le Gouvernement de l ’Union des Républiques Soviétiques 
Socialistes confirme sa fidélité à la Convention de Montreux et assure 
le Gouvernement Turc qu’il n ’a aucune intention agressive, ni 
revendication au sujet des Détroits. Le Gouvernement de l ’URSS, 
ainsi que le Gouvernement de sa M ajesté dans le Royaume uni sont 
prêts à observer scrupuleusement l ’intégrité territoriale de la 
République Turque.

Tout en appréciant pleinement le désir du Gouvernement Turc 
de ne pas être entrainé à ’ la guerre, le Gouvernement de l ’URSS, 
ainsi que le Gouvernement de sa Majesté dans le Royaume - Uni 
seraient néanmoins prêt à accorder toute aide et assistance à la 
Turquie au cas ou celle - ci serait attaquée par une puissance 
européenne.”

25 Ağustos 1941’de de İran işgal edilmiştir.

Sovyet - İngiliz garantisi tabiatıyla Almanların gözünden kaç
mamıştır. Ribbentrop, 2 2  Ağustos’da davet ettiği Büyükelçi Gerede’ 
ye bu garantiden baiısederek,

“Sovyetlerle birleşen İngiltere’nin, Sovyetler’e, Türkiye’ye ga
ranti verilmesinin altında, Türkiye üzerinde Boğazlar meselesinde 
malüm Rus m etalibatm a zamimeten belki d£ geniş m ikyasta tevizata 
m uvafakat eylediği” düşüncesini ileri sürmüştür.
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1941 yılının, İngilizlerle ilişkilere ait olan kısmı ayrı bölümde 
incelendiğinden burada üzerinde durulmayacaktır. Sovyetlerle mü
nasebetler ise durgunlaşmış yavaşlamış ve vasıtalı olmuştur. 7 A ra
lık 1941’de savaşın Japonya ve A m erika’ya da geçişi diğer taraftan 
Almanların Moskova önlerine kadar gelişleri, kısacası m üttefikler 
arasında büyük strateji m eselelerinin kararlaştırıim adığı fakat Sov- 
yetler bakımından ilk hedefin Moskova’ya yaklaşan Alman saldırı
sını önlemek olduğu 1941 yazısından Stalingrad’m kurtuluşuna ka- 
darki devrede, savaşan taraflarla  saldırmazlık antlaşm aları olan 
Türkiye ile Sovyetler Birliğinin bağlantılarının bir durgunluk dev
resine girmesinde bu cephe durumunun da tesiri olduğu şüphesizdir.

Diğer taraftan, îngilizier, askerî meselelerde Sovyetlerle tam 
bir işbirliğini gerçekleştiremedikleri gibi ve Sovyetlerin, bütün Mih
ver uydusu devletlerle, Finlandiya, M acaristan ve Romanya ile 
diplomatik bağlantılarını kesmeleri gibi politikalarıyla karşı kar
şıya idiler. Çhurchill, Stalin ’e 4 Kasım 1941 tarihli mesajında, askeri 
sorunlara ön planda yer vermiştir. S talin ’in 8  Kasım cevabında baş
lıca, iki memleket arasında harp am açları ve harpten sonra sulhüıı 
teşkilâtlandırılm ası ayrıca Avrupada karşılıklı askeri yardımlaşma 
konusunda anlaşm a olmadığı üzerinde durulmakta ve gerek askerî 
yardım, gerek siyasî konularda eleştirici bir ifade kullanılm akta
dır. (*)

Çhurchill m esajın edasından bir hayli alınmış ve cevap verme
miştir. 2 0  Kasımda, Maisky, Stalin ’in askerî harekâtla meşguliyetle
rinden, Finlandiya hakkmdaki gizli tekliflerinin açığa vurulmasının 
kendisini müteessir ettiğinden bahsetmiştir.

Çhurchill, sırf askerî görüşmelerin Sovyet liderlerini memnun 
etmiyeceği intibamdachr ve “Stalin ’in Finlandiya üzerimdeki m esa
jının adetâ isterik havası, iki memleket arasındaki anlayış farklılı
ğını gösterm ektedir,” demektedir. Edeıı’i, m ünasebetleri yumuşatmak 
için Moskova’ya göndermeyi Sta lin ’e teklif etmeyi düşünerek 2 1  Ka 
sım’da Stalin ’e yeni bir mesaj göndermiştir. Mesajında, m uhatabının 
siyasi meseleler konusundaki arzusuna değinerek, üç memleketin 
galipler m asasına oturacağı inancını belirttikten sonra “Tabiatıyla 
ilk am aç Almanya’nın ve özellikle Prusya’nın bize bir üçüncü defa 
vurmasını önlem ektir” diyordu.

Stalin 23 Kasım cevabında Eden’in gelişi ve Churchill’in düşün
celeriyle m utabakatını belirtmişti. Eden’in seyahatinden önce de,

(* ) fi.g .e . S. 142 - 143,
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savaşı durdurmadıkları için Finlandiya, Romanya ve M acaristan’a 
savaş ilân edilmiştir.

Clıurchill’in İngiliz Genelkurmay Başkan Yardım cısını da ya
nm a alarak Moskovaya gidecek olan Eden’e verdiği ve başlıca, as
kerî sorunları kapsayan, genel talim atın ikinci maddesi Türkiye’yi 
ilgilendirmektedir :

“Türkiye’nin tutumu hem İngiltere, hem de Sovyetler Birliği 
için gittikçe önem kazanmaktadır. 50 tümenlik Türk ordusunun hava 
desteğine ihtiyacı vardır. Tecavüze uğram ası halinde Türkiye’ye en 
az 4, en çok 1 2  avcı filosu vadettik. Bu ihtimalde, Rus Güney cephe 
sine tahsisini düşündüğümüz filolardan bazılarını çekmek zorunda 
kalabiliriz. Uçaklarım ızın Karadenizin iki sahilini en iyi şekilde kul
lanılabilecekleri ve uçak tipleri şartlara göre İngiliz ve Rus Hükü
m etleri ile Genelkurm ayları arasında danışma ile kararlaştırılm a
lıdır.” (*)

Churchill’in Eden’e verdiğini belirttiği genel direktifte, siyasî 
konulara bir atıf yoktur. Ancak, Stalin ’e m esajına ve onun cevabına 
bakarak, İngilizlerin bu konunun açılacağını beklemedikleri de söy
lenemez.

Eden, Stalin ve M olotofla ilk görüşmelerinde, harp sonrası ni
zamı ve Sovyetlerin harp sonrası sınırları üzerinde ayrıntılı teklif
lerle karşılaşm ıştır.

“ (Stalin) Avusturya’nın bağımsız bir devlet olarak Alm anya’
dan ayrılmasını, Rhineland’m bir himaye altında veya bağımsız 
devlet olarak ayrılm asını ve mümkünse bağımsız bir Bavarya dev
leti kurulmasını teklif etti. Ayrıca, Doğu Prusya’nın Polonya’ya ilha
kını ve Südetlerin Çekoslovakya’ya iadesini teklif etti. Yugoslavya’
nın eski haline getirilmesini, ve hattâ İtalya’dan toprak almasını, 
Arnavutluğun bağımsız devlet yapılmasını, Türkiye’nin, Ege’de Yu
nanistan için önemli adalarla ilgili bazı ayarlam alar dışında, 1 2  adayı 
alm asını telkin etti. Türkiye aynı zamanda Bulgaristan’da ve müm
künse Kuzey Suriye’de de bazı yerleri almalıdır. Genellikle, Çekos- 
lavakya ve Yunanistan dahil işgal altındaki m em leketler harp ön
cesi sınırlarına dönmelidirler, ve M. Stalin, İngiltere’nin bazı Batı 
Avrupa memleketlerinde (yani Fransa, Belçika, Hollanda, Danim ar
ka, Norveç) üsler elde etmesini temin için herhangi özel tertibi des
teklemeye hazırdır.” Bal tık Devletleri, Finlandiya ve Besarabya ko~

{* )  A .g.e. S. 1 4 2 -  143.
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riusunda, 1941 Alman taarruzundan önceki durum iade edilmeli, 
Polonya için “Curzon lıa ttı” tanınmalı, Romanya Sovyetlere Maca- 
ristandaıı arazi mukabili toprak almalıdır.

İkinci görüşmede ise Stalin  Sovyet hudutları meselesine gelerek, 
bilhassa Bal tık devletlerinin ilhakı ve 1941 Rus - Fin hudutlarının 
geri getirilmesini istemiştir. Eden, Hükümetinin şimdiden harp son
rası hudutları üzerinde taahhüde girişmeyeceğini, ayrıca Amerikan 
ve Dominyonlar Hükümetlerine danışılması zaruretini belirtmiştir.

Eden’in telgrafları, Amerika seyahatinde olan Churchill’e, ge
mide verilmekte idi. Churchill, “Baltık devletlerinin massedilmesine 
şiddetle tepki gösterdiğini” kaydediyor. Bütün bunlar Atlantik be
yannamesine aykırıdır ve zaten, bu talepleri kabul edilsin edilmesin 
Ruslar savaşmak zorundadırlar. (*) Tabiatıyla, bizzat kaydettiği gi
bi, Churchill’in asıl önem verdiği husus, bilhassa Baltık m em leket
lerinin ve Polonyanm parçalanm asına şiddetle tepki gösterecek Ame
rikan kamu oyunun ve buna göre hareket etmek durumunda olan 
Roossevelt’i kuşkulandırmam aktır. Neticede, Eden’in misyonundan, 
samimi bir bildiriden başka birşey çıkmaz. Ancak, Stalin ’in 1941 
tekliflerini harpten sonra kurulan fiili durumla mukayese etmek 
ilgi çekicidir.

H. Aktay da Şubat 1942 tarihli bir telgrafında şunları kay
dediyor :

1  — Buradaki İngiltere Sefareti erkânı muhitinde Stalin ’in 
Türkiye’ye karşı gösterdiği itim at ve dostluk kıskanılmakda ve bu
nun sebebi aranm aktadır.

Mevsuken haber alındığına göre Stalin, mevzuu bahis araziden 
maada 1 2  adanın da behemehal Türkiye’ye terki icap ettiği husu
sunda İsrar eylemiş ve Eden bu İsrar karşısında m uvafakat cevabı 
vermek iztırarmda kalmıştır. Muharebeye girmediğimiz halde Sov- 
yetler tarafından bu derece iltizam edilmekliğimiz mezkûr nuhitte 
hayreti mucip olmakta ve hatta hoşa gitmeyecek bir şekilde tenkit 
olunmaktadır.

2  — İngilizlerle Ruslar arasında İran ’da rekabet başlam ıştır.”

Stalin ’in, böyle aniden Türkiye’ye gösterdiği “itim at ve dost
luğun” sebepleri hakkında, faraziyedeıı ileri birşey söylemek im kânı 
yoktur. Bu faraziyenin esas unsurları da, o tarihte, Sovyetlerin nc-

(*) Churchill, Second World W ar, war comes io America S. 228 - 229
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reden gelirse gelsin (yaııi Balkanlar dalıil) Doğu cephesinden Alman 
kuvvetlerini çekecek bir ek cephe ile Güney ve bilhassa Kafkas böl
gesinin güvenliği sorunudur. Ayrıca, H. A ktay’m da değindiği gibi, 
Türkiye harbe girmemiş olmasına rağmen, Yunanistan gibi işgale uğ
ram ış memleketlerden daha da fazla m ükâfata layık görülmesi ay
rıca dikkati çeken bir noktadır. Bu teklifleri ve hususiyeti açıklıya- 
bilecek sebepler ise şunlar olabilir :

A lm aııyan’m Sovyetlere ilk büyük darbeyi indirdiği bu devre
de, Türkiye’nin, tabiatıyla en ideal şekil olarak Sovyetlerin yanısıra 
savaşa girmesi, hiçolmazsa tarafsız kalması, fakat belkide Alman
lara yardımcı olmaması, geçit vermemesi, Sovyetlerce hayatî önem 
taşım aktadır. Sovyetler, bu çeşit tekliflerle ilk adımda Türkiye’nin 
tarafsızlığını sağlamak, ilerde savaşa katılm asını hazırlam ak, teşvik 
etmek am acını gütmüş olabilir. Bulgaristan’dan toprak teklifi, A l
m anlarla işbirliği yapan bu memleketi bir çeşit cezalandırmak niye
tini de gösterebilir. 1941 ve 42 yıllarında Sovyetler savaşa girmesini 
Türkiye’den doğrudan doğruya istememişlerdir. Hattâ, ikinci Alman 
taarruzunun devam ettiği 1942 sonbaharında bile, Büyükelçi Açıka- 
lııı’m Molotof ve Dekanozof’la yaptığı görüşmelerden, Sovyetlerin 
Türkiye’nin tarafsızlığından ve bunu uygulanma şeklinden bize du
yurulması gereken önemli şikâyetleri olmadığı anlaşılm aktadır. Şu 
halde, Sta lin ’in tekliflerinin am açların 1941 şartlarında değerlendir
mek ve belki de Sovyetlerin harp sonrası için stratejik güvenlik dü
şüncelerinde aram ak yerinde olacaktır. Böyle bir tekliften Sovyet
lerce Türkiye’ye hiçbir zaman birgi verilmemiş olması, Molotof’uıı 
1946’da Paris’te, 1 2  ada’nm Yunanistan’a gitmesi tezini ileri sürmesi 
ve hattâ, Yunanlılara Türkiye’de eziyet edildiği gibi sözlerle Yunan
lıları Türkiye aleyhine kışkırtm aya çalışm ası da teklifin Türkiye’nin 
savaşa girişi isteğiyle ilgili olduğu görüşüne ağırlık kazandırm ak
tadır.

Eden’in Moskova ziyaretinde bu noktalar bir anlaşm aya bağ
lanmamış ve konu kapanmamıştı. Eden İngiliz ve Amerikan Hükü
m etlerinin görüşlerini bildirecekti. Churchill’in verdiği bilgilere göre, 
Molotof’un 1942 Mayısında Londra’ya yaptığı ve ittifak antlaşm asının 
imzalandığı ziyarette Sovyetler ,“ilk tutum larını m uhafaza ettiler, 
ve hatta müşahhas olarak Doğu Polonya’nın işgaline m uvafakat m e
selesini ortaya attılar. Aynı zamanda Molotof, Rusya’nın Polonya 
üzerindeki taleplerinin gizli bir anlaşm a ile tanınm asını ileri sürdü. 
Bu da Amerika ile anlaşm am ıza aykırı idi. Foreign O ffice’de yapılan
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görüşmeler, çok dostane olmakla beraber, tam bir çıkmaza doğru 
sürüklendi.” (*)

23 Mayıs 1942’de Eden, sınır meselesini tam amen dışarda bıra
kan 2 0  yıllık bir anlaşm a teklif etmişti. Bu anlaşm a Stalin ’in müda
halesi ile 26 M ayıs’ta imzalanmıştır. Ertesi gün Churchill Roosevelt’e 
gönderdiği mesajda, Antlaşm anın Atlantik bildirisine aykırı hiçbir 
hususu taşımadığım temin ediyordu.

Bu arada, Alm anların K afkasya’ya doğru ilerleyişi üzerine, tara 
fımızdan Hopa ve Trabzon havalisinde alm an bazı askerî tedbirlerin 
Sovyetlerde, Alman başarısı halinde Türkiye’nin fırsattan istifade 
ederek kendilerine saldıracağı yolunda kuşku yarattığına bazı dost 
memleketlerce dikkatimiz çekilmişti. Moskova’ya, 1942 yazında yeni 
Büyükelçi olarak tayin edilen Cevat Açıkalm, 2 1  Ağustos’ta Molotof’la 
yaptığı ilk görüşmede bu konuya değinmiştir.

“A nkara’da ifayı vazife (eder) iken ve hareketimden bir kaç 
zaman evvel bazı m üşterek dostlarımız, Sovyetlerin bizim bazı hare
kâtı askeriyemizde endişe izhar ettiklerini söyleyerek Sovyet Rusya- 
mn, Türkiye’nin Rusyaya tecavüze hazırlandığından açıkça endişe 
etmiş olduğunu ifade ettiler ve daha izahat vererek bunun başlıca 
âmili olarak Trabzon ve Hopa havalisinde Türk askerinin tahşidini 
gösterdiler; vakıa sizin, A nkara’daki Sefaretinizden kimse bu mevzu 
hakkında bizden bir şey sormadı, ben de Sovyetler tarafından böyle 
bir endişe, tektük ehemmiyetsiz şüpheyi m antık ile kabilitelif görme
mekle beraber açık görüşmeyi siyasî mezhebimizin ve fıtratım ızın 
icabı olarak şiar bildiğim cihetle vazifeme başlarken filhal böyle bir 
şeyle alâkadar olup olmadığımızı sormayı faideli buldum, dedim.

Molotof, bu söylediğiniz endişeyi bizim Sefaret mi ihsas etti, 
diyerek sordu; ben sizin sefaretiniz değil dostlar dedim. Tercümanın 
bu cümleyi tercüme etmesini müteakip Molotof yüzüme bakarak ve 
m anidar ve tasvipkâr uzunca bir baş sallam asını müteakip Trabzon 
ve şimali şarki Türkiyede asker tahşidatm ı bizde işittik. Büyük elçi 
bunun hakkında malumat vermek ister mi? diye sordu.... Şim alî şarki 
Türkiyeden m aksat nedir dedim; Trabzon ve havalisi, dedi,

Bunun üzerine ben de kendisine meseleyi şöylece izah ettim :

Almanların, Kafkas harekâtı inkişaf etmezden evvel harekâtın 
başlangıcında askerî mütehassıslarımız, Almanların harekâtının in-

{*) Churchill, A.g.e, Cili 7, The Onslauht of Japon, S. 298 - 299 Molotof'un üzerinde 
durduğu ikinci ve en önemli mesele Avrupa'da ikinci cephenin açılması idi.

130



kişafm a göre Kafkasya’yı arkadan fethetm ek hevesine düşmelerinin 
ve bunun teşmili Trabzon’da bir ihraç hareketine teşebbüs etmelerinin 
ihtim al dahilinde olduğu m ütelaasm ı ileri sürdüler. Tehdit nereden 
gelirse gelsin karşı koymak azminde bulunan ve açık siyaseti sizce 
de malum olduğunu ümit ettiğim Hükümetimde kuvvetli veya hafif 
olsa bir ihtimal olmasına mebni icabında muhtemel bir köprü başı 
kurulmasına m ani olmak için Trabzon ve Hopa civarında ufak m ik
tarda bir asker topluluğu yapılmıştır. Ben belki bunu size söylemeğe 
bile değer görmezdim, bundan size bahsetmemin sebebi hudutlarımız 
dahilinde.... ittihaz edilen bu basit tahaffuz tedbirin şümulü tarafım ız
dan, Sovyetlere taarruza hazırlık olarak tefsir edilmiş olmasıdır ki 
bununla Sovyet, Türk m ünasebeti Türk tarzı telakkisine göre bir 
impudicite gördüğümden dolayıdır dedim.

Tercümanın not aldığı bu ifadatımı kendisine nakletmesini 
müteakip Molotof Türkiye’nin açık siyaseti gibi Sovyet siyasetinin 
de açık olduğunu bir Türk Büyük Elçisinden ilk defa olarak (de telles 
paroles) işittiğini söyleyerek verdiğim izahat ve beyanatı not sidiğim 
ve bunlardan dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.”

Ağustos 1942 ortasında Churchi.ll, Moskova’ya sonradan meşhur 
olacak seyahatini yapmıştır. Stalin Fransa’da ikinci cephenin açılm ası 
için sıkıştırm akta, ChurchilI ise, bunu başaracak derecede güderi ve 
hazırlıkları olmadığını, Akdeniz ve Kuzey A frika!da yapmaya.- kanar 
verdikleri harekâtın stratejik bakımdan çok daha fazla a,vantajlı ol
duğunu belirtmektedir. İkinci günü yapılan görüşmelerde Stalin, İn
giliz askerlerini korkaklıkla itham  edecek kadar hiddet göstermiş, 
fakat Churchill’in kararlı davranışı sonunda, yumuşamıştır. CB,uslar 
bu sıralarda, Stalingrad için son savunma tedbirlerini almaktaidiler.) 
Stalin, Molotof’un Londra ziyareti sırasında 1942’de ikinci cephenin 
kabul edildiğini söylediğini iddia etmiş, Churclıill ise, Molotof’a ver
diği m uhtırayı göstererek, hiçbir vaat yapılmadığını belirtmiştir. 
ChurchilI 1942’deıı en iyi ikinci cephenin “operation Torch” olduğunu, 
1942 - 43 için Prusya üzerindeki baskıyı azaltm ak için de bunun büyük 
faydası olduğunu ve esasen bu husustaki planların kesinleştiğini söy
lemiştir. (*)

2 2  Ağustos’ta itimatname merasimi dolayısıyla,, Yeni Büyükelçi 
A çıkalm ’m Cumhurbaşkanı Kalinin (*) ile yaptığı görüşme tabiatiyle 
tam amen umumî kalm akla beraber, Sovyet Devlet Reisinin bazı söz
leri, haleti ruhiyelerini belirtmesi bakımından ilgi çekicidir. A çıkalm ’-

(*) Bak. ChurchilI A.g.e. Victory in Airica, S. 72 = 73.
(*) Kuybişef B.E.nin Ağustos 1942 tarihli telgrafı,



ın görüşme sırasında söz gelişi bizim de eskiden mücadelei milli- 
yemiz esnasında şeraiti hayatiyemizin birçok m ahrumiyetleri icap 
ettiğini” söylemesi üzerine Kalinin sizin mücadelenizle bizim mu
harebemiz bir değildir. Çünkü, sizin o zamanki düşmanlarınızın gaye
lerde bizim bu günkü düşmanımızın gayeleri büsbütün aksidir; sizin 
düşmanınızın yalnız memleketinizin istiklâline kasdı vardı. Gaye 
kolonial idi, Türk milletini ortadan kaldırm ak değildi; halbuki bizim 
düşman yalnız bizi değil fakat eline geçireceği her milleti yok etmek, 
kendi tahakkümünü kurmak istiyor. Polonya’nın haline bakınız; ta- 
rihde Polonya bir çok istilâlar gördü, Çarlık devrinde Polonya siyasi 
istiklâlini kaybetti, fakat Polonya milleti kaldı, halbuki şimdi Alman
lar Polonya milletini ve kültürünü ortadan kaldırm ak istiyorlar, di
yerek bir milletin siyasî istiklâlinin mefkudiyetinin, milletin hakkı 
hayatını nez etmediği nazariyesini m üdafaaya bir hayli sarfı makde- 
ret eyledi.

Müşarünileyhe Türk Milletinin hayatı milliyeye, bir hakkı hayat 
tarzı telâkkisine göre ana, yurt hudutları dahilinde tam ve mutlak 
bir istiklâl olmadıkça hayati esarete muadil ve binaenaleyh ölmekten 
daha korkuç addettiği cihetle, siyasî istiklâli için ölmeği daima mü- 
raccah bildiğini, o zamanki milli mücadelemiz ve bu günkü siyasi 
durumumuzun bünyesinin bundan mülhem olduğunu söyledim.

Muhatabım, Sovyet Rusya’nın mücadelesinin yalnız Rus Devleti 
için değil, fakat bütün m illetler için aynı derecede ehemmiyetli 
olduğunu, çünkü hasının bütün m illetlerin hakkı hürriyetine kasdi 
olduğunun anlaşıldığını, Almanya’nın Şarkta elleri serbest kalsaydı. 
Türkiye’ye hücum edeceğinin m uhakkak olduğunu söyledi. 
Sonra sözlerine, şimdiye kadar Türkiye ile Sovyet Rusya arasında 
olan eski dostluğun devamını dilerim, cümlesiyle nihayet verdi.”

Gerek Açıkalm ’m daha sonra, Vişinski ve diğer Sovyet ilgilileri 
ile yaptığı görüşmelerden, gerek A nkara’da Vinogradov’un Menemen- 
cioğlu ile görüşmesinden çıkan genel izlenim, Sovyetlerin o günkü 
Türk politikasından şikâyetçi olmadıkları, iki tarafın  da karşılıklı 
dostluklarına değer verdikleri fakat bu durgunluk ve bekleme devre
sinde bulunulduğudur. Menernencioğlu, Vinogradof’la yaptığı görüş
menin izlenimini şöyle v eriy or:

”... muayyen bir mevzu etrafında konuşulmamış ve malum at 
umumî mahiyette bir mübahaseden ibaret kalmıştır. Hal ve tavrında 
Türk-Sovyet dostluğunu takviye azmile geldiğini göstermek arzusu 
vardı.”

A çıkahn’m talim at alm ak üzere Kasım başında A nkara’ya gel
mesi kararlaştırılm ıştı. Fakat Dışişlerinden, siyasî durumların daha
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belirli olmasını beklemek için, seyahatini ay sonuna geciktirmesi 
istendi. Açıkalm 9 A ralık’ta M olotofla görüşmüştür. (*) Molotof, şu 
soruyu sormuştur. “Şim ali Afrika harekâtı ve Akdeniz’de tahaddüs 
eden yeni vaziyet dolayısıyla (Türkiye) niıı siyasetinde bir değişiklik 
var mıdır? Akdeniz’de bugün vaziyet eskisi gibi değildir. Türkiye’nin 
mevkii dolayısıyla Alm anlar asabileşiyor. Onun vaziyetine çok ehem
miyet atfediliyor. Acaba Büyükelçi bize bu hususta birşey söylemek 
ister mi? Yoksa bu mevzu etrafında konuşmayı sonraya mı talik et
mek ister?”

Açıkalm, Afrika, harekâtı bakımından Hük!metinden henüz bir 
bilgi almadığını ve harekâtı Hükümetinin siyasetini değiştirecek m a
hiyette telâkki etmediğini, Türkiye’nin “istiklâli millisinin mevzuu 
bahis olduğu bir karar ittihaz ve (strict) bir bitaraflık ilân” ettiğini, 
beyanla soruyu Türkiyenin “kendi millî iradesi hilafına bir yola şevke 
m atuf her hangi bir tazyik ve bir zora ve evla bittarik herhangi bir 
taarruza kendisine has olan şiddetle karşı koyacağı tabiidir. Binaen
aleyh, Türkiye vasıtası ile ne müttefikimiz İngiltere’ye, ne de dostu
muz Sovyet Rusya’ya bir zarar gelmesi asla mevzuu bahis” olamaya
cağı sözleriyle cevaplandırmıştır.

A çıkalm ’m ifadesiyle “....M. Molotof kendisine vermiş olduğum 
bu izahattan memnuniyet ve teşekkürlerini izhar etti.” Kendi izaha
tında Molotof, harp durumuna değinerek, bilhassa, Kuzey Afrika, ve 
Akdenizde İngilizlerin, Pasifik’te Am erikalıların iyi sonuçlar alm aya 
başladıklarını, kendilerinin de “Alm anlara karşı bir takım  harekâta 
giriştiklerini, Stalingrad önündeki Alman kuvvetlerini çevirdiklerini 
ve bunları yok etmek üzere bulunduklarını.... gayet objektif ve müte- 
vazi bir lisanla” anlatmıştır.

Molotof’uıı sorularından ve izahatından, Afrika-Akdeniz’deki 
Müttefik başarılarının Türkiye’nin Alm anya’ya karşı tutumunu des
tekleyecek, kuvvetlendirecek ve cesaretlendirecek hususlar olduğunu, 
kendilerinin de Almanları Stalingrad’da önce durdurup sonra bozma
larıyla Türkiye bakımından da büyük tehlikeyi önleyeceklerini ihsas 
ettiği anlaşılm aktadır. Ancak bütün bu hareket tam bir başarı ile 
tam amlanm amıştır. Molotof, bu izahatında, ayrıca ‘yapılan her şey 
için teşekkürlerinin iblağını rica” ettikten sonra, “.... bir takım  müca- 
rnelakâr cümleler sarfile : Sovyet Rusya felâketli günler geçiriyor. 
Ruslarda bir darbımesel vardır (Dostlar kara günlerde belli olurlar) ” 
demiştir. Görüşmenin sonunda Molotof “.... Büyükelçi memleketlerine

(*) Stalingrad savaşlarının Kasım 1942 - 2 Şubat 1943 arasında olduğunu burada ha
tırlamakta fayda vardır.
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gittiği zaman hakkında ilk raporunu yapacaktır. Acaba ihsasatm ı 
bana anlatm ak isterler m i?” şeklinde bir soru sormuştur. Açikalm, 
cevaben görüşmenin bağlanışını şöyle veriyor :

‘‘Elbette ve samimiyetle diye cevap vererek şunları söyledim. 
Hükümetime diyeceğim ki :

1 . Sovyet Rusya çetin bir düşmanla çetin bir harp yapıyor bütün 
memleket kuvvetini bu gayeye teksif etmiştir, intizam şayanı dikkat
tir. Sovyet zimamdarları sarsılmaz bir azimle ve neticeden emin olarak 
bütün memleketin idaresini şayanı kayıt bir disiplinle demir pençe 
içinde tutuyor.

2 . Sovyetlerin diğer memleketlerle ve m üttefiklerile olan müna- 
sebatı benim gibi dost bir devlet mümessilinin ilk vazifesi discrétion 
olduğu için benim şahsi mülâhazatım haricinde kalan bir şeydir.

3 . Türkiye-Sovyet münasebetine gelince : ilk defa memleketiniz
de hangi zihniyetle işe başlam ak tasavvurunda bulunduğumu zati 
âlinize o zamanki mülakatımda arz ve izah etmiştim. Bu zihniyet 
tabiatile yalnız benim şahsi tarzı telâkkim  olmayıp başta Devlet Reisi
miz olmak üzere Türkiye Devlet ricalinin tarzı telâkkisinden mülhem
dir. Ben Türk-Sovyet m uhasebatını bu zaviyeden m ütalaa ve müşa- 
ha.de ettim ve ediyorum. Sizin de buna makes olarak aynı müsbet 
zihniyette olduğunuzu tahmin etmek istiyorum. Kuibişefte iken mü- 
nasebatımız bakımından beğendiğim nahoş gördüğüm hususları âti- 
yen size iblağ edilmek üzere oradaki muavinlerinize açıkça söyledim, 
Türk-Sovyet m ünasebatı havasını berrak görmek istiyorum ve bu 
Hükümetimin en has bir arzusudur. Evet dediğiniz gibi Sovyet Rusya 
bugün ciddi ve elemli günler geçiriyor. Halk sıkıntı içinde, memleke
tinizin her tarafında kanlı m uharebeler oluyor. Siz bir hududunuzun 
içinde çarpışadururken aynı hududun öbür tarafında komşu Türkiye 
size bakıyor öyle bir Türkiye ki dostluğu tecrübeden geçmiştir. Uııe 
amitié qui a fait ses preuves et qui défie toute épreuve. Bu suretle 
sîzin zikretmiş olduğunuz Rusça darbı mesel hakikatte bir şahsi tatbik 
bulmuş oluyor. Mösyö Molotof bütün bu sözlerimi müteseyyit ve müte- 
zahir bir dikkate dinledikten sonra heyecanlı bir ifade ile aynen şun
ları söyledi : Büyük Elçiye izahatından ve samimiyetinden naşi aynı 
samimiyetle teşekkür ederim. Büyük Elçiye memleketimizde Türk- 
Sovyet m ünasebetlerinin inkişafında büyük m uvaffakiyetler tem en
ni ederim. Bütün Sovyet ricali kendi fikirlerdedir. Kendisine hayırlı 
seyahatler temenni ederim. Türkiye Hükümeti ricaline samimi selâm
larımızı götürmesini rica ederim” dedi.
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Âçıkalm ’m ertesi günü D ekanozofla yaptığı konuşma da ayni 
minval üzerinde olmuştur. Dekanozof, Türkiye’nin tarafsızlığını ta s 
vipte daha cömerttir.

Molotof’un yoklam aları bir bakım a doğrudan doğruya, İngilizler- 
in ve bir dereceye kadar da Am erikalıların, Türkiye’yi savaşa sok
mak teşebbüsleriyle bağlantılıdır. Churchill, hatıratında, Kuzey A f
rik a ’da durum düzeldikten sonra Roosevelt’le birlikte, Rusya’ya yeni 
bir yol açm ayı ve Alm anya’yı Güney kanadında vurmayı araştırdık
larını kaydediyor. W aşhington’dan dönünce, K azablanka’da 18 Kasım 
1942’de İngiliz Genelkurmay Başkanlarına gönderdiği Not’ta, doğru 
tedbirler alınırsa Türkiye’nin kazanılabileceğini, Türkiye’nin bir M üt
tefik olduğunu, Sulh Konferansında galipler arasında yer alması 
gerektiğini, Almanlar sayesinde Bulgaristan’ın daha ileri bir durumda 
olduğu özel silâhlar hariç ordusunun iyi durumda bulunduğunu be
lirtiyor ve Türkiye’nin harbe girişi için yardımın arttırılm asını isti
yordu. Churchill ’in tasarladığı siyasî ve askerî harekât sırası şöyle- 
d ir :

a) Türkiye’nin toprak bütünlüğü Rusya-Amerika ve İngiltere 
tarafından garanti edilmelidir.

b) Derhal başlam ak üzere, kış boyunca Türkiye, Mısır ve ABD’- 
den tanklar, antitank ve uçaksavar silahlarıyla donatılmalıdır.

c) Sovyetler Güney Doğu kanadını kuvvetlendirmek, K afkas
ları temizlemeli ve en önemlisi, S talin ’in vaadettiği gibi, Stalingrad’m 
Kuzeyinden Güney Batıya doğru harekete geçmeli ve Rostov’a (Don 
Rostov’u) varmalıdır.

Bu düşüncelerle, Churchill, Stalin ’e 24 Kasım 1942’de şu m esajı 
gönderm iştir:

“Türkiye üzerindeki bazı ön düşüncelerimi Başkan Roosevelt’e 
ilettim ve kendisinin de esasen çok benzer görüşlere vardığını gör
düm. Bana öyle geliyor ki, hepimiz, Türkiye’nin bizim yanımızda sa
vaşa girmesi için yeni bir gayret sarfetmeliyiz. Bu m aksatla, ABD’ııin 
Türkiye’nin toprak bütünlüğü ve statüsüne dair bir İngiliz-Sovyet g a 
rantisine katılm asını arzu ediyorum. İkinci olarak, Türkiye’ye şimdi
den önemli m iktarda cephane ve Orta Doğu’dan 2 0 0  tank gönderiyo
ruz. Üçüncü olarak, baharın ilk aylarından itibaren Türkiye tehdide 
uğradığında veya bizim tarafım ıza geçtiğinde kullanılm ak üzere, Su
riye’de önemli bir ordu kurabileceğimizi umuyorum. Sizin Karkaslar
da veya onun kuzeyinde yapacağınız harekâtın büyük tesiri o lacak
tır. Eğer Türkiye bize katılırsa, sadece Karadenizde sol kanadınıza
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denizyolunu açacak harekâta başlam a im kânlarıyla kalınm ayacak, 
Kafkaslardaki başarılı savunmanız sonucunda Mihver için hayati 
Önem taşımakta, olan Romanya petrol bölgesini de Türkiye’deki çiş
lerden hareketle ağır şekilde bombalamamız mümkün olabilecektir.”

Stalin. 28 Kasım tarihli cevabında, Türkiye konusunda kendile
riyle ayni düşüncede olduğunu belirterek “Türkiye’nin baharda bi
zim tarafım ızda savaşa girmesi için mümkün olan herşeyin yapılm a
sı arzuya şayandır. Bu, Hitler ve suç ortaklarının bozgununu çabuk
laştırm ak için büyük önemi haizdir.” diyor (*).

Bundan sonra mesele Kazablaııka Konferansına kadar bekle
miştir. Binaenaleyh, Molotof, A çıkalm ’la, Türkiye’nin savaşa girm e
mek hususundaki kesin kararının belirtildiği konuşmayı 9 Aralıkta 
yaptığına göre, Türkiye’nin harbe girmesini arzu ettiklerine dair 
açıkça birşey söylememesi dikkati çekmektedir. Bu ya Sovyetlerin bu 
sırada savaşa girmesi hemen tam amen Anglo Sakson yardımına bağlı 
olan Türkiye’yi onlarla başbaşa bırakm akla, ya da aslında bu sırada 
Türkiye’nin savaşa girmesini istemedikleri, fakat Churchill’in talebi 
üzerine bir red cevabı veremedikleri ile izah edilmektedir.

Churchill, Kazablanka Konferansında Türkiye’nin harbe girm e
sinin başlıca görüşme konuları arasında olduğunu kaydediyor. Churc
hill, Konferanstan sonra, İnönü veya Saraçoğlu ile görüşmek niyetini 
Savaş Kabinesine açmış, Savaş Kabinesi, Türkiye’ye malzeme şevki 
ve ulaştırm a hazırlıkları gibi, hususlar tam amlanm adan en yüksek 
seviyede bir görüşmeye taraftar olmamakla beraber, sonunda, Churc- 
hill’in ısrarı üzerine onayını vermiş ve bilindiği gibi Adana Konferan
sı da bunun üzerine yapılmıştır.

Burada, Sovyet ilişkileri bakımından değinilecek nokta, Sovyet
lerin harp sonrası politikaları ve Churchill’in de söylediği gibi, em per
yalist olm aları tehlikesi karşısında Türkiye’nin çok daha ihtiyatlı bu
lunması gerektiği, ve Sovyet hegemonyasından endişe ettiğinin ortaya 
çıkmış bulunmasıdır. Churcill, Türkiye’nin bu konudaki endişelerini 
dağıtmak için kesin ifadeler kullanır ve, Sovyetlerin Baltık m em leket
lerinin ilhakı için yaptıkları baskılara rağm en toprak meselelerinin 
savaş sonuna bırakıldığını ve bunun kişilerin özgür iradeleri ile ka
rar vermelerini sağlam ak düşünceleriyle karşılaştığını örnek olarak 
gösterir. Ancak, înönü ve Türk heyetinin Churchill’in şartlı tem inat
larından ve “Sabah düşüncelerindeki tasarılardan çok, askerî yardım 
vaad ve planlarının gidişatına bakacaklarını sonraki olaylar göster
miştir.

{*) Bu hususlar için Bak. Churchill, Victory in Airica S. 206 -21G ve ötesi.
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Churchill Âdaııa Konferansından sonra Staİin’e verdiği izahatta, 
Türk-Sovyet bağlantılarından şu şekilde sözetm ektedir:

“Tabiatıyla, Sovyet Rusya’nın büyük kuvveti karşısında savaş 
sonu durumları hakkında endişeleri vardır. Onlara, tecrübeme göre 
Sovyetler Birliğinin hiçbir zaman bir taahhüdü veya anlaşm ayı ih
lâl etmediğini, kendileri için iyi tertip yapma zamanının şimdi oldu
ğunu ve Türkiye için en emin yerin sulh m asasında kazananalar ara
sında, savaşçı olarak oturması olduğunu belirttim. Bütün bunları 
ortak yararlarım ız ve ittifakım ıza uygun olarak söyledim ve sizinde 
tasvip edeceğinizi umarım. Eminim ki, Sovyetler Birliği’nden gelecek 
herhangi bir dostluk gösterişine çok olumlu karşılık verecekler. Bu 
konudaki bir dostluk gösterişine çok olumlu karşılık verecekler. Bu 
konudaki samimi kanınızı bilmekten kıvanç duyacağım. Hepsiyle ve 
özellikle Başkan İnönü ile çok yakın şahsî bağlantılar kurdum.” (*)

Churchili’in, savaş kabinesinin ve Eden’in karşı çıkm asına ra ğ 
men, askerî hazırlıklar tamamlanmadan, Türkiye’yi savaşa sokmak 
için yaptığı bu teşebbüs ne kadar zamansız ve hatta bencil ise, Stalin ’ 
e yaptığı bu tip telkinlerin de diplomatik bakımdan Türkiye’yi güç 
duruma sokan aceleci hareketler olduğu sonradan daha iyi görülmüş
tür. Adana Konferansı hakkında Staliıı’e bilgi vermesi normaldi ve 
bu tarafım ızdan da yapılmıştır.

Ancak, Churchill’in verdiği ayrıntılı bilgi Sta lin ’i tatm in etmi- 
y ecek tir :

“Başbakan Stalin ’den Başbakan Churchill’e. 6  Şubat 1943

1 . İleri gelen Türk şahsiyetleriyle Adana’da yaptığınız görüş
melerden verdiğiniz bilgi için çok teşekkürler.

2 . Türklerin Sovyetler Birliğinden gelecek herhangi bir dostça 
gösteriye aynı şekilde karşılık vereceklerine dair telkininizle ilgili 
olarak, Sovyet-Alman Savaşının başlamasından birkaç ay evvel ve 
hemen sonra dostça olduğu İngiliz Hükümetince de pek iyi bilinen 
bazı beyanlarda bulunduğumuzu zikretmeliyim. Fakat Türkler bu 
teşebbüslerimize tepki göstermediler. Korkarım ki, sizin telkin etti
ğiniz gösteri de aynı şekilde karşılansın.

3. Türkiye’nin uluslararası durumu çok nazik cknakta devam 
ediyor. Türkiye’nin bir taraftan  SSCB ile tarafsızlık ve dostluk ant
laşması; diğer taraftan  da SSC B’ne Alman saldırısından üç gün önce

(* ) A .g.e. S. 272.
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Almanya ile yaptığı dostluk antlaşm ası var. Bu şartlar altında Türki
ye’nin SSCB ve İngiltere’ye olan taahhütlerini, Almanya ile olan ta
ahhütleriyle nasıl bağdaştırm ayı düşündüğü bana açık seçik görün
müyor. Yine de, Türkiye, SSCB ile bağlantılarını daha dostça ve sa
mimi duruma getirm ek istiyorsa, bırakınız bunu söylesin. Bu halde, 
SSCB Türkiye’yi yarı yolda karşılam aya isteklidir.

4 . Verilen bilgilerin tam olduğunu söyliyecek durumda değilsem 
de, Îngiliz-Türk toplantısından haberdar tutulduğuma dair bir beya
nat yapmağa da tabiatıyla bir itirazım yoktur.” (*)

Nihayet, bir dönüm noktası olarak bütün bu olaylar sırasında 
savaşın gidişatını ve onunla birlikte Sovyet diplomasisinin havasını 
ve tavrını değiştiren Stalingrad zaferi elde edilmiştir.

Churchill’in acele ettiği, askeri hazırlıkların tamamlanmadığı 
bir devrede Türkiye’yi savaşa sokmayı denediği ve bunu görerek Türk 
görüşlerini kabul ettiği bir gerçektir. Türkiye’nin Bulgaristan’da bir 
taarruz savaşı yapmayacağını bile bile Churchill’in böyle bir teşeb
büse girişmesinin nedeni olarak başlıca iki sebep akla gelm ektedir:

a) Harbe girmesinin isteneceğine ve hazırlıkların arttırılm ası 
gereğine dair olan Türkiye’ye ihtarda bulunmak : Fakat genelkurmay 
görüşmeleri devam ettiğine göre, bunun için bir Konferansa lüzum 
olduğu şüphelidir.

b) Kasım 1942’de ve hele Ocak 1943’te Rusların Stalingrad sa
vaşlarını kazanacakları anlaşılm aya başlamıştı. Binaenaleyh, Alınan
lardan boşalacak yerin tam amen Ruslar tarafından doldurulmadan 
Türkiye’nin Balkanlara ilerlemesini düşündüğü söylenebilir ki, böyle 
bir hareket, başarılı olduğu takdirde Doğu’daki Alman kuvvetlerini 
çok müşkül durumda bırakacağı için aslında iki maksatlıdır.

Churchil, hatıratında, buna dair kapalı ifadelerle şunları söyle
mektedir :

“Türkiye ile konuşmalarımın am acı onun 1943 sonbaharında sa
vaşa girmesi için yolu açmaktır. Bunun İtalya’nın düşmesinden ve 
Rusların Karadenizin kuzeyinden Alm anya’ya doğru ilerlemesinden 
sonra gerçekleşmemesi.... ayııı yılda daha sonra Ege denizinde ortaya 
çıkan bahtsız olaylar yüzündendir.

(*) A.g.e. S. 274. Sialin kurada muhtemelen «Pensee Naiionales» den söz etmektedir. 
Filhakika bunlar Molotol'a daha sonra verilmiştir.
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Elbette, galip geldikten sonra herşey yolunda imiş gibi görü
nüyorsa da, o zam anlar sayısız uzun ve korkunç mücadeleler lıalâ 
önümüzde duruyordu ve eminim ki açık gayesi ortaya konmuş olan 
planımı gerçekleştirebilse idim, harp planlarım ıza zarar vermeden 
ve Müttefiklere ve bilhassa Türkiye’ye her türlü faydalarıyla, bu 
memleketi 1943 sonundan önce yanımızda savaşa sokabilirdim. Şim 
di şu harp sonrası yıllarında, A m erika’nın Türkiye’yi bütün gücüyle 
desteklemesiyle herşey yoluna girdi, fakat biz Türk yardımının 
önemli faydalarından ve bunun 1944’ün ilk aylarında, Balkan durumu 
bakımından ifade ettiklerinden mahrum kaldık.” (*)

ChurchilTin bu sözleri çok manalıdır. Bu plânlarının suya düş
mesini Almanya’nın Ege’deki harekâtına bağlaması, aksi halde alı
nacak tedbirlerle durumun değişeceğine inandığını gösterdiği gibi 
durum devam ettikçe, Türkiye’nin harekete geçmesinin güçlüğünü 
kabul anlam ını da taşım aktadır. Bu durum, İngilizlerin beklenen 
yardımının tahakkukunu önlemiş, buna rağm en ısrarda devamları 
Türkiye’nin itimatsızlığını arttırm ıştır. İkinci Kahire Konferansı sı
rasında bu durum daha açıkça görülecek ve Roosevelt Türkiye’nin 
tutumunu destekliyecektir.

Churchillı bu m esajdan sonra 2  M art 1943’de Stalin ’in bir me
sajını aldığını söylüyor :

‘‘13 Şubatta Türk Dışişleri Bakanının A nkara’daki Sovyet Büyük
elçisine, Türk-Sovyet bağlantılarının geliştirilmesi için Türk Hükü
metinin m üzakerelere girişmek istediğini söylediğini bildirmek iste
rim. Sovyet Hükümeti, A nkara’daki Büyükelçisi vasıtasıyla Türk 
Hükümetinin bu arzusunu iyi karşıladığını ve bu m üzakerelere baş
lam ak isteklisini belirtti. Şimdi Sefirinin A nkara’dan dönmesini 
bekliyoruz. M üzakerelerin bundan sonra başlatılm ası düşünülmek
ledir.”

Menemencioğlu 3 M art’ta S ta lin ’in söz konusu ettiği teması 
şöyle veriyor.

‘‘Birkaç gün evvel Sovyetler Birliği Sefiri M. Vinogradov ile 
yaptığım bir mülakatda, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki mü
nasebetlerin daha ziyade samimileştirilmesi hakkında İngiliz Baş
vekili Mr. Churclıill ile aramızda cereyan eden muha.bereyi an
latmış ve Sefirin bu hususda Ruslarla doğrudan doğruya konuşmaya 
mütemayil olup olmadığımız mealindeki sualine de “Moskova veya

(*) A .g.e. S. 275.
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A nkara’da konuşm aları doğrudan doğruya yapmaya tam amen ha
zırız” tarzında mukabelede bulunmuştum. Sefir verdiğim bu izahat 
dairesinde Moskova’ya telgrafla malûmat vereceğini ve alacağı ce
vabı bana bildireceğini söylemişti; müteakip günlerden birinde Sov
yet! er Sefarethanesinde bir çayda müzakerelere kendisinin memur 
edileceğini bana telmiş etmiş, ben de bu şekli memnuniyetle kabul 
ederim m ütalaasında bulunmuştum. Mumaileyh dün ziyaretime ge
lerek bana metni aşağı yukarı şu suretle ifade edilebilecek olan bir 
tebliği okudu :

“Sovyetler Birliği Hükümeti A nkara’daki Sefirinin, Türkiye ile 
U.R.S.S. arasındaki m ünasebetlerin samimileştirilmesi için müzake
reler açılm ası hususunda Türk Hükümeti tarafından izhar edilen 
arzuyu bildiren iş’arm ı almıştır. Sovyetler Birliği Hükümeti, Türk 
Hükümeti tarafından bu suretle gösterilen arzuyu iyi karşılayıp bu 
maksadla m üzakereler açmaya hazırdır.”

M. Vinogradov bu tebliği yaptıkdan sonra konuşm aların Mos
kova’da, vuku bulmasını bizim izhar etmiş olduğumuz arzuya imti- 
salen kabul ettiklerini ifade etti; reddetmedim.”

Açıkahn, 1 2  M art 1943’de Molotof’la yaptığı görüşmeden önce 
Churchill’in verdiği “sabah düşüncelerinin” metnini tevdi etmiş ve 
İngiliz - Sovyet, Türk - Sovyet dostluuğu hakkında iyi sözler söyle
miştir. Bilindiği gibi, Atlantik şartına dayanan ve savaş sonrası dü
zeni üzerinde Sovyetlerin elini kolunu bağlıyacak nitelikte olan bu 
vesikayı aldıktan sonra, Molotof ilk nokta olarak “bu vesikanın ken
dilerinde olduuğunu ve kendisine vermiş (olduğu) m alûm ata teta
buk ettiğini” söyledikten sonra, “Adana görüşmelerini müteakip bir 
komünike neşredilmiştir. Bu komünikede görüş birliğine varıldığın
dan bahsedilmiştir. Bundan m aksat önümüzde olan ve Mösyö 
Churchill’in isteklerini ihtiva eden vesika muhteviyatıyla Türkiye 
Hükümetinin m utabık olduğu mu dem ektir?” diye sormuştur. Açı- 
kalın :

“Komünikedeki görüş birliğinin, Avrupanm Mösyö Churchill’in 
tasavvur ettiği veçhile İngiltere - Rusya - Amerika teşriki mesaisile 
ihyasını istihdaf eden bir collaboration’a m atuf olduğunu çünkü 
îngilterenin m üttefiki ve Sovyet Rusyanm dostu Türkiyenin böyle 
bir collaboration’u ancak hüsnü telakki edeceğini izah ile Türkiyeyi 
bugünkü bitaraflığından çıkarıp müteaddi bir hale getirecek olan 
Mösyö Churchill’in sair telkinleri hakkında bir karar alınmamış o l
duğunu ve zaten Mösyö Churchill’in bizzat kendi ifadesile mumei- 
ieyhin bizden bir şey talep etmeyip ancak teklif ettiği ve
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kendisine açık bir kalple bahsedilen siyasetimizi mumaileyhin gayet 
iyi anladığını temin ettiğini ve hattâ bize verileceğini vaid ettiği 
teslihat ve malzemenin icabında alacağımız kararlarda daha serbest 
olabilmekliğimiz için verileceğini izah ettim .”

Gerek A çıkalın’m konuşmasının başında “pensées m atineles”! 
vermesi, gerek soru üzerine Adana konferansında esasen diğer ko
nular üzerinde bir karar verilmemiş olduğunu belirtmesi, Türk Hü
kümetinin Sovyetlerle görüşmeleri hangi esas üzerine dayandırmak 
istediğini göstermektedir.

A çıkalm ’m Adana görüşmeleri hakkında verdiği bilgiye kar
şılık, Molotof da, yukarıda değindiğimiz Churchill - Stalin yazışm a
ları hakkında bilgi vermiştir. Görüşmelerin İngiliz telkini üzerine 
değil, Türkiye’nin teşebbüsü ile başladığının ve İngilizlerin arzusu
nun da buna tetabuk ettiğinin bir kere daha belirmesinden sonra 
görüşme şu yola girm iştir :

“Bu konuşm alardan sonra işte B.Elçi geldi ne düşünüyor diye 
sordu, ben de kendisine bu güzel havayı (concrétiser) etmek vazi
fesinin ikimize terettüp ettiğini ve buna vasıl omak için kendisinin 
pek kıymetli olacağından şüphe etmediğim telkinlerini dinlemeğe
amade olduğumu ifade ettim   Molotof bana cevaben Büyük Elçi
A nkara’dan geliyor kendi (suggestion) yok mu? kendisini dinlemeğe 
hazırım diye bir sükut ihtiyar etti. Kendisinden bir şey çıkm aya
cağını anlamaklığım  üzerine dedim ki : Bu güzel gayeye vasıl olmak 
üzere kıymetli telkinlerinizden istifade etmek isterdim. Şahsen be
nim hususi ve muayyen bir (direktif) im yoktur. Ancak şu anda Zatı 
âlinizle görüşmem esnasında bir müşahadede bulundum o da gerek 
Sovyet Rusya gerek Türkiye Devlet adam larının Türk - Sovyet dost
luğunu tarzı telâkkileri aynidir. Yani heriki taraf buna kıymet atfe
diyorlar. Türkiye Başvekilinin dostumuz M. Churchill’e yazmış oldu
ğu ve size suretini vermiş bulunduğum 13 Şubat tarihli mektupda 
tasrih edilen Türk - Sovyet dostluğu tarzı telâkkisi M. Stalin ’in 
Churchill’e gönderdiği m esajlardaki Sovyet - Türk dostluğu tarzı 
telâkkisine mükayese edilecek olursa bunların ayni olduğu tebarüz 
ediyorlar. Bence işte en mükemmel malzeme budur. Bununla mey
dana çıkarılacak binanın şeklini beraber tesbit edelim bu hakikaten 
müşahede ve tesbiti de kolay ve mucibi memnuniyet olur, bir komü- 
nikemi olur bir deklarasyon mu olur bunu beraber bulalım.

M. Molotof, bu fikir (mérite attention^ dikkate değer, étudier 
etmeli üstünde çalışmalı, Büyük Elçinin vaziyeti tarzı telakkisi doğ
rudur her iki memleketimizin m enafime m utabık olur dedi ben de
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kendisine iki memleket devlet adam larının telakkilerinin en sağlam 
temel taşı olacağına kaniim  dedim.

M. Molotof aynen şunları söyledi : “Büyükelçinin fikirleri tetkik 
edilmelidir. Bunun nasıl (concrétiser) edileceği düşünülmelidir ben 
Hükümetime raporumu yapacağım. Büyük Elçinin de kendisinin 
bulduğu bir fikir olmak itibarile bunun nasıl kuvveden fiile geçiril
mesi lazım geleceği hakkında düşünerek bizi tenviz etmesini rica 
ederiz. Mösyö Molotof’a benim dahi bu görüşmelerimizi hüküm eti
me arzedeceğimi ve fakat dermeyan ettiğim bu fikir üstüne mutabık 
olup olmadığımızı anlam ak istediğimi söylemekliğim üzerine, Mösyö 
Molotof, fikrin ciddi surette üstünde tevakkufe layik olduğunu, hü
kümetle görüşeceğini söyledikten sonra da, Moskova’da bulunaca
ğım her daim emirine amade olduğumu ve şayet hükümetimden bu 
husuta bir talim at alacak olur isem hemen kendisine arza şitaban 
olacağımı söyledim ve fevkalade dostane bir hava içinde ayrıldık. 
Maruzatımın telâkkisinden müsteban buyurulacağı veçhile 3 Şubat 
1943 tarihli tahriratı devletlerinde derpiş buyurulan şekil dairesinde 
bir anlaşm aya vasıl olunabileceğini ümide mütemayilim. Ancak va
ziyetin Molotov’un Stalin ’ie görüşmesini müteakip tavazzuh edece
ği varestei arz dır. Ancak teşhisimde yanılmıyor isem buranın haleti 
ruhiyesi icabı olarak her hangi bir telkin ile iktifa etmeyip teklifin 
bizden gelmesini isteyeceklerdir. Bu son maruzatım lütfen nazarı 
itıbare alınarak emri devletlerinin ona göre işarını rica ederim.”

Müteakiben, N. Menemencioğlu, Moskova Büyükelçiliğine şu 
talim atı verm iştir :

“Aradaki m ünasebatm  daha sıklaşm asını bizim istediğimizi yiııe 
ısrar ile tebarüz ettirm ek istedikleri anlaşılıyor. Vaziyeti biliyorsu
nuz. Bizim böyle subtilité’lere ehemmiyet atfettiğimiz yoktur. Yalnız 
positif teklifin tarafım ızdan bir metin halinde yapılması pek müm
kün görünmüyor. Bu teklif şöyle olabilir : Sovyetlerle olan münase- 
ba tım ızm .................................... uzun bir zamandanberi olan samimî te
zahürü de tam bir hakikati ifade ettiğini ve arada mevcut dostluğun 
ifade ve teyidi hususunda bulunacak bir şekli kabule müheyya ol
duğumuzu tekrar bildirelim ve İngilizlerle Adana’da neşretmiş oldu
ğumuz communiqué’nin arzu ederlerse aramızda da bir müşterek 
beyanname veya communiqé neşrine esas olabilecek ve bundan tay
yedilecek veya buna ilâve edilecek kısım lar hakkında görüşmeğe 
âmade olduğumuzu söyliyelim. Şayed bunu muvafık görmiyorlarsa 
telkin edecekleri bir şekli de en dostane bir zihniyetle tetkik edece
ğimizi ilâve edelim. Şimdiki halde bundan daha ileri bir şey yapmak 
görüşmenin hüsnü cereyanı bakımından da muvafık olmaz kana-
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atilideyim. Esasen Mösyö Molotof da size telkinatm ız hakkında ne 
düşündüğünü henüz bildirmemiştir. Meselenin inkişafına göre ayrı
ca da talim at veririm .”

Molotof-Açıkalm görüşmelerinin devam ettiği sıralarda, harp 
sonrası durumu yakından ilgilendiren bir olaya burada kısaca temas 
etmek gerekecektir.

Eden, 12 M art’ta, görevi “harpten doğan sorunları incelemek 
üzere bütün Birleşmiş M illetler Hükümetleri arasındaki toplantıla
rın en tesirli yolda ve şekilde hazırlanabilm esine m ünhasır olmak 
üzere” (*) W ashington’a gitmiştir. Harry Hopkins’in notlarına göre 
Rooseveltle görüşmelerinde Türkiye’yi doğrudan doğruya ilgilendi
ren en önemli konular şunlardır : “ Eden, Boğazlar üzerinde Rusya
ile bir güçlük olmıyacağım belirtti, zira, netice itibariyle bu sadece 
bir kapalı denizden öbürüne giriş yoludur. Eğer Stalin, hakikaten 
bir su yolu bulmak istiyorsa Süveyş kanalı veya Cebelitarık için yeni 
bir tertip peşinde koşar.

Çekoslavakya, Romanya, Bulgaristan, Türkiye, Yunanistan : 
Eden ve Başkan, soğrafi bakımdan bu m em leketlerin hiçbirinin güç
lük yaratm adığım  düşünmüşlerdir.” (*)

16 M art’ta, H. Hopkins, Litvinofla yaptığı konuşmada, konfe
rans masasında Rusya’nın isteklerinin neler olabileceğini sormuştur. 
Litvinof, başta Baltık m em leketlerinin ilhakı olmak üzere, Polonya, 
Almanya, Finlandiya ve Rom anya’ya (Beserabya) temas ediyor. Bu 
bilgiler, M aisky’nin, de hareketinden önce Eden’e söylediklerine de 
uymaktadır ve Türkiye’den söz edilmemektedir.

Açıkalm, 24 M art’ta Molotof tarafından tekrar kabul edildiğin
de yapmış olduğu telkin üzerine Sovyet Hükümetinin bir karar ve
rip vermediğini sormuştur. Fakat Molotof malüm taktiğiyle, Stalin ’ 
in mesajında, “eğer Türkler daha sıkı m ünasebet tesis etmek istiyor
larsa söylesinler, bir bunu hüsnü telâkkiye hazırız dediğini, M. Chur- 
chill’in cevabında Türklerin bunu istediklerinin anlaşıldığını, Hari
ciye Vekili Menemencioğlu’nun da bu yolda A nkara’da Büyükelçi
mizle görüşmüş olduğunu da izah etmiş olduğunu Büyük Elçi elbette 
hatırlar. Şimdi acaba bize ne getiriyor” diyerek suali A çıkalm ’a yö
neltmiştir.

(*) Eden'in Washington temasları için Bak. Robert E, SheiWood, Roosevelt and Hopkins, 
S. 707.

(*) A .g.e. S. 709 ve 711
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Àçikaiin aldığı talim ata göre “arada mevcut dostluğun ifade 
ve teyidi hususunda bulunacak bir şekli Hükümetimin kabule mü
heyya olduğunu ve bunun için Adana komünikesinin arzu edildiği
takdirde aramızda bir müşterek b ey an n am e komünikiye esas
olabileceğini ve tabiatile buna ilâve veya bundan tay edilmesini tek
lif edecekleri bir şey varsa görüşmeğe hazır olacağımızı beyandan 
sonra da söylediklerimin evvelce vaki telkinimin teklif mahiyetinde 
ifadesi olduğunu, ancak kendilerinin her hangi bir başka telkin ve
ya teklifleri olduğu takdirde bunu Hükümetime hemen arzedeceği- 
mi ve en dostane bir şekilde tetkikimizin şüphesiz olduğunu” ifade 
etmiştir.

Molotof’un cevabı şöyledir :

Bu fikri anlıyorum. Fakat ne kazanacağız, ne elde etmiş olaca
ğız. Adana komünikesinin esas ittihaz edilmesi veya müşterek bir 
deklarasyon yapılması meselesine gelince, evvelâ vaziyetler başka, 
M. Churchill Türk devlet adam larile konuşmak için kalktı Adanaya 
gitti, orada bir takım beynelmilel mesail görüştü. Bu bir hususi ve 
fevkalâde m ahiyette bir nazarı irae eder halbuki ben ve Büyük Elçi 
burada aramızda görüşürken bize mevdu tabii bir vazifeyi ifa edi
yoruz bunda bir hususiyet ve fevkalâdelik olmadığı için bir komüni- 
ke neşri zamansız olur, m ahiyeti anlaşılmaz. Saniyen böyle bir ko- 
münike veya müşterek deklarasyon memleketlerimize ne temin eder? 
Ben zannederim ki komünike iki memleket arasında mevcut muahe- 
dattan daha azdır. Büyük Elçi m er’i ahitlerimizi tevsif ederken pek 
güzel olarak (avancé) ve intime) kelim elerini kullandı. Bu sözlerle 
tam amen mutabıkım. Bu muahedatm büyük ehemmiyeti vardır. Her 
hangi bir komünikeden daha kıymetlidir ve bir komünike pek iyi 
olan bir m uahedattan daha fazla ne temin edebilir.”

Konuşmanın bundan sonraki kısmında, Molotof mütemadiyen, 
m ünasebetleri sıkılaştırm ak teklifinin bizden geldiğini tekrarlıya- 
rak, sonunda “şimdi Büyükelçi bir komünike neşrini teklif ettiğine 
göre beraber atılacak hatvenin henüz hulül etmediğine belki hük
metmek lâzımdır. Bir komünikenin ehemmiyeti mevcut m uahede- 
namelerimizinkinden daha (dun) olacağı kanaatindeyim. Bunun 
içindir ki, buna lüzum görmem, burada zamanı gelince mevzuu mü
zakere edebiliriz.”

Açıkalm, Sovyetlerin bizden, savaşa girmemiz veya hiç olmaz
sa bu yolda dereceli taahhütler almamızı derpiş eden bir anlaşm a 
beklemiş olduklarını ve iş “Adana bildirisine benzer bir bildiri ya
yınlanmasına dökülünce, kendileri dışında beliren Türk - İngiliz iş
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birliğine ve alm an kararlara m utabakatları olmadığından buna ya
naşm adıkları” sonucuna varm aktadır.

Dışişlerinden, A çıkalm ’a gönderilen cevapta şunlar belirtili
yordu : “konuşm aların gayet samimi ve dostane geçmiş olmasını 
memnuniyetle kaydettim. Aramızdaki samimi anlaşm aların kıyme
tini zerre kadar azaltacak hiçbir şekli bizim de arzu etmediğimiz 
izahtan müstağnidir. İki memleket arasındaki dostça m ünasebetlerin 
yine bu anlaşm alar çerçevesi dahilinde en samimi şekilde cereyanı 
ve inkişafını temine devam, edeceğimiz cihetle, konuşm aları Molotof'a 
teklifiniz veçhile ifadede bulunmak suretiyle olduğu safhada bırak
mağı benim de muvafık bulduğumu arzederim .”

Menemencioğlu’nun bu görüşmeler üzerindeki değerlenlendirme- 
leri A çıkalm ’mkilerden farklıdır. (*) Açıkalm, Rusların bizim İngi- 
lizler ve kendi yanlarında savaşa girmemiz konusu etrafında görü
şüleceğini sandıklarını tahm in ederken Menemencioğlu bunun varid 
olam ıyacağı kanısındadır. Menemencioğlu’na göre, “Pensées M atina- 
lesi in” II.ci maddesi yani Türkiye ve İngiltere’nin cenuptan ve Rus
ya’nın şimalden Balkan harekâtına geçmesi ve İngilizlerin her m em 
leketten müstakil olarak Türkiye’ye garanti vereceği ve yine yalnız 
Türk arazisinin değil, Türk hukuk ve m asuniyeti mevzuubahs edil
miş olması böyle bir hareketi Rusya’ya hoş göstermez. O halde mev
zuubahs olan Adana esaslarında görüşmek değil, Adana haricinde 
veya yanında Türk - Rus m ünasebatm ı tesbit etmektir. Bizim kendi
lerde bilhassa Balkan ve Boğazlar meselesinde müdavelei efkâra
hazır olduğumuzu zannetmiş olabilirler Ruslar bizi Moskova’
da bir İngiliz m üttefiki sıfatile değil, m eseleleri kendilerde halletmek 
isteyen bir devlet vaziyetinde görmek arzu ederlerdi. Cevad’a mut
tasıl bizim initiative’mizden bahsetmiş olm aları ve ne teklif ediyor
sunuz diyerek esaslı m eselelerin bizim ayağımıza gelmiş olduğu ve 
yapılan communiqué bunun bir ifadesini teşkil ettiği mealindeki 
sözlerle biz Türk-Rus m enafim i beraber görüşmeden ve ikimiz ara 
mızda bir m utabakat temin etmeden communiqué yapm akta faide 
yoktur, denmek istiyor ki, kendi bakımından haklıdır. Meseleleri 
görüşmek istemekle İngdizlerden ayrı bir Türk - Rus münasebeti 
kurmak, bir communiqué veya déclaration neşretm ekte ise Türk-İn- 
gdiz ittifakına iltihak etmek m anaları vardır ki, İkinciyi arzu etm e
mesi hem anlaşılır bir keyfiyettir, hem de İngiliz-Rus m ünasebatı 
bakımından mevcut teşhislerimizin bir teyidir.

(*) N. Menemencioğlu'nun Riyaseticumhur Kâtibi Umumiliğine 11 Marl 1943 tarihli 
muhtırası.
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Şahsen Moskova’da işin bu yolda inkişaf etmiş ve bitmiş olma
sından çok memnunum. İngilizler yaptıkları em rivaki’iıı, esasen 
tahmin etmiş ve kendilerine söylemiş olduğumuz bu neticesinde, Rus 
politikası bakımından da, Türk-îngiliz m ünasebatm m  sıkılığı bakı
mından da iyi m analar bulacaklardır.”

Menemencioğlu’nun bu açık düşüncelerinin Türk-Sovyet ve 
Türk-îngiliz ve hatta Îngiliz-Sovyet bağlantıları açısından yeni unsur
ların varlığına değindiği açıktır ve ChurchilTin Adana seyahatinin 
am açları üzerinde de aydınlık getirmektedir. Gerek Foregin Office, 
gerek ‘‘Savaş Kabinesi” Türkiye’yi harbe sokmak için teşebbüste bu
lunmanın erken olduğunu bilmekteydiler. Churchill’in buna rağm en 
direnmesi, teşebbüsünün politik yönünün daha ağır bastığını gös
termektedir. Churchill, Güneyden Türklerin, Kuzeyden Sovyetlerin 
harekâtından sözetmekle en aşağısından Sovyetlerle aynı zamanda 
Balkanlara girmek niyetini göstermektedir. Bu durumda, askerî ba
kımdan Sovyetler hem Batı cephesi işinin yavaşlam ası m anasına 
gelebilecek Balkan cephesi işini şüphe ile karşılayacakları gibi, Tür
kiye ile de, Menemencioğlu’nun da belirttiği gibi, ayrı bir anlaşm a 
isteyebilirler, aksi halde teşebbüsü teşvik etmeyebilirlerdi. Diğer ta 
raftan, kuzey Afrika harekâtının beklenen çabuklukta gelişmemesi 
ve Churchill’in de belirttiği gibi, Alm anların Ege’de gelişen harekâtı 
hem Balkan harekâtını geciktirecek bir tesir yapmış, hem de en önem
lisi Batı çıkarm asını zayıflatacağı düşüncesiyle Am erikalıların kesin 
m uhalefeti ile karşılaşm ıştır. Bu sebepten İngiltere, Türkiye’ye h ar
be girmesini isterken aslında harekât planları ve harekâtı destekliye- 
cek im kânları bakımından zayıf durumdaydı. Kahire Konferansı sıra
sında ve başka fırsatlarla da İnönü’nün de belirttiği gibi, İngiltere ne 
bu desteği tam olarak sağlıyabilmiş, ne de belirli bir stratejik  plan 
çıkartabilm iştir. İngilizlere devamlı olarak söylenen Cve Churchill’- 
in de kabul ettiği), Bulgar ovalarında taarruz savaşı yapmanın zor
luğu, buna karşılık îngilizlerin tank ve uçak bakımından istenen öl
çüde yardım yapam am aları yüzünden, savaşa girmemiz için ısrarla
rı sağlam bir maddî desteğe dayanmamıştır.

M enemencioğlu’nun, bu olup bittiniıı (yani Adana görüşmele
rinin) Türk-Sovyet bağlantıları bakımından olumlu olmayacağının 
İngilizlere söylendiğini belirtm esi de dikkat çekicidir. Buna rağm en 
Churchill’in ısrarı ve Türkiye’ye bir çeşit garanti olan ‘‘Pensées 
M atinales” den, Sovyetlerin geç haberdar edilmiş olması da şüphesiz 
hem İngiltere’nin, hem de Türkiye’nin niyetleri üzerinde kuşku ya
ratm ış ve harp sonrası durumun görüşülmesine başlandığı sırada 
Churchill’in genel kapsamlı düşünceleri her halde Stalingrad muha-
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rebelerinin politik neticelerinden faydalanacak olan Sovyetlerin ho
şuna gitmemiştir. Binaenaleyh, Churchill’in belirli bir amaç için yap
tığı Türk-Sovyet yakınlaşm a teşebbüsleri en azından durumu eskisin
den iyiye götürmemiştir.

Bu talim attan sonra, Açıkalın, 2  Nisan 1943’de Molotof’u tekrar 
görerek, bir bildirinin mevcut kıymetli anlaşm aların altında olacağı 
yolundaki Sovyet düşüncesi karşısında, bunların değerini azaltm ayı 
akim dan geçirmeyen Türk Hükümetinin “iki memleket dostluğunun 
nazımı olan anlaşm alar çerçevesi dahilinde m ünasebetim izin en sa
mimi bir şekilde cereyan ve temini sadedinde kendisinin de ifade et
miş olduğu veçhile iki memleket arasında dostane çalışm alarım ıza 
minvali tabiî üzre kem afissabık devam edileceği” görüşünü bildir
miştir.

Molotof bunun üzerine durumu şöyle hülâsa ediyor : “. . . demek 
oluyor ki, Türkiye Hükümeti mevcut akitleri takviye değil fakat azal
tabilecek m ahiyette bir komünike neşrinden içtinap ve gerek Sovyec 
Hükümetinin Türkiye Hükümetine, gerek Türkiye Hükümetinin Sov
yet Hükümetine teklifler yapmak için zamanın hulülünü beklemek 
hususundaki Sovyet noktai nazarile mutabıktır. Her iki Hükümet 
mevcut akitlerin yüksek kıymetini bihakkın takdir etmekte ve tam 
bir samimiyetle bu akitler esasına tevfiki hareket etmek niyetinde
dirler. . . . ” Açıkalın, esasen bildiri teklifini yaparken, mevcut an
laşm aların altında birşey yapmayı Türk Hükümetinin aklından geçir
mediğine işaret ederek şöyle bağlam ıştır. “Sovyet Rusya’nın Türki
ye’ye bir teklifi olduğu zaman bunun Cumhuriyet Hükümeti tarafın 
dan en dostane bir zihniyetle m ütalea ve tetkik edileceği şüphesizdir. 
Türkiye’nin Sovyetlere bir teklifi olacak olursa bunun da Sovyetlerce 
aynı zihniyetle karşılanacağını ifade etmiş bulunuyorsunuz. İki 
memleket daima birbirleriyle karşı karşıya konuşabilir, kanısında
yız.”

Konuşmanın resmi kısmı bittikten sonra, Açıkalın tam amen 
şahsi olduğu kaydıyla Molotof’tan “pensşes m atinales” hakkmdaki 
düşüncelerini sormuştur. Molotof’un söyledikleri, Menemencioğlu’- 
nun düşüncelerini teyid etmesi bakımından da ilginçtir.

“Bu vesika şimdi önümüzde yok, binaenaleyh söyliyeceklerim 
ancak umumî mahiyettedir. Şüphesiz mevzuu bahis vesika kıymeti 
haizdir. Ancak içinde (litigieux) ve Sovyet Hükümetinin m utabık ol
madığı noktalar vardır.”

(*) Stalin'in yakını olarak bilinen Dekanozof, Stalin'in ölümünden ve Beria'mn iktidar« 
dan düşürülmesinden sonra gizli polisin ajanı olduğu iddiası ile temizlenmiştir.
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Açıkalm ’m 5  Nisan’da D ekanozofla yaptığı konuşmalardada il
ginç unsurlar vardır. Dekanozof mevkii dolayısıyla daha az dik
kati çeker ve daha az mesuliyetli olduğu havasını verecek, meseleye 
kapalı tehdit ve belirsizlik unsurları getiren konuşm alar yapabilm ek
tedir.

Dekanozof “iki memleket dostluğunun en velüt ve samimi 
inkişaf devresinin münasebatımızm bilâvasıta idame edildiği zam an
lar olduğunu bir kaç defa” tekrarlam ış. “. . . im tihanlar daha bit
medi, im tihanlar, im tihanlar olacaktır” demiştir. Açıkalın, Deka
nozof’un Türkiye’nin Sovyetler karşı olan dostluğunun daha im tihan
lara tabi olduğunu ima etmek istediğini anlam ıştı ve bunu “meskut 
geçerek kendisine dünya buhranı devam ettikçe tabii birçok im tihan
lar olacağını” belirterek konuyu genelleştirmek istemiştir. Fakat 
Dekanozof İsrarlıdır : “. . . sözü yine memleketimiz münasebatm m  
geçireceği im tihanlara irca ederek, her daim im tihanlara hazırlıklı 
olanların m uvaffakiyetle geçirdiği mealinde bir az elastiki bir cümle 
kullanarak Sovyet Rusya’yı alâkadar eden en mühim şey harp so
nundaki sulh konferansıdır, bu da bir im tihan olacaktır diye sözünü 
bitirerek benden söz bekledi.” Açıkalın, bu önemli konuda Sovyet Hü
kümetinin düşüncelerini bilmek istediğini söylemiş ise de Dekano
zof devam etmemiş ve konuşma burada bitmiştir.

Açıkalın 28 Haziran 1943 de yerine tayin edilen Büyükelçi Hü
seyin Ragıp Baydur için agrem an talep etmek üzere, Molotof’la k ı
sa bir görüşme yapmıştır. Molotof, “bütün nahoş meselelere rağm en 
norm aldir” diye bir cümle sarf eder. A çıkalm ’m nahoş meselelerin 
ne olduğunu sorması üzerine ‘dava m eselesi” (*) ile Türk-Alman 
anlaşmasını, aşağı yukarı Stalin ’in Churchill’e m esajındaki ifadeler
le zikretmiştir.

Molotof’a göre, Anlaşma Alm anya’nın yararına olmuştur ve 
Almanya’nın Sovyetlere taarruz edeceği bir sırada yapılmıştır. Mo
lotof, Alm anya’nın taarruzundan İngilizlerin haberdar olduklarını 
ve kendilerini ikaz ettiklerini, Türkiye’ye de bilgi vermiş olm alarının 
da muhtemel bulunduğunu söylemiştir. Açıkalın, dava meselesinin 
adlî bir meseleden ibaret olduğunu, İngilizlerin Alman saldırısından 
Sovyetleri haberdar ettiğini de ilk defa kendisinden duyduğunu 
söyledikten sonra, antlaşm a ile Almanya’nın saldırısı arasında hiç
bir münasebet görmediğini, kaldı ki Türkiye tam amen tek başına 
kaldığı bir zamanda Alman ordularının önüne bir sed çekmesinin 
herhalde Sovyetlerin ve m üttefiklerin yararına olduğunu belirt
miştir.

(*) Von Papen'e suikast davası,
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4  Ağustos (1943) günü, Açıkalm veda için gittiği M olotofla 
uzun, fakat esas itibarile anlaşm a konusu üzerinde dönen bir ko
nuşma yapmıştır. Molotof, İtalya’nın durumuna işaretle, İtalyanla
rın 1 2  adadan çekilmekte oluşunun bizi yakından ilgilendirdiğini 
söylemiştir. “Sovyet Rusya’nın mevcudiyetini m uhafaza için nasıl 
bir cansiperane bir harp yaptığını görüyorsunuz. Siz ise Almanya 
ile olan dostluk muahedenameııiz dolayısıyla kendisile hüsnü mü
nasebet idame ediyorsunuz. Türkiye’nin bitaraflığından Almanya 
m üstefit oluyor. Şimdi İtalya yıkılmak üzere, sizin için vaziyet mü
sait, Almanya da yıkılmak üzere, son darbeyi vurmak için bakalım  
Türkiye kendi m enfaati için positif bir karar alacakm ı? Bu şekilde 
alacağı karar tabiatıyla Almanya ile muharip olan Sovyet Rusya 
ile münasebatm da da positif bir inkişaf olur dedi.

Açıkalm, geçmişe bakılırsa, anti-Sovietique bir politika takip 
etmemiş tek devletin Türkiye olduğunu belirterek Sovyetlere saldı
ran Alman ordularının Boğazları ellerine geçirmek suretiyle K af
kasya’yı arkadan vurmak veya Türkiye’den K anal’a dayanarak ora
daki Alman ve İtalyan kuvvetlerine kavuşmak gibi ihtim allerin Tür
kiye’nin Alm anya’ya, direnme azmi karşısında önlendiğini, kaldı ki, 
hukuk mefhumunun ortadan kalktığı bu devirde Alm anya’nın an
laşm aya verdiği kıymet derecesinin değil, Türkiye’nin dayanma gü
cünün önemli olduğunu hatırlatıp, Türk-Alman anlaşm asının da 
müttefiklerle anlaşm alı yapıldığını belirttikten sonra şunları söyle
miştir. “Zatı devletiniz çok iyi bilirsiniz ki, bu dünya harbinin ba
şında Alman tehlikesi, istikam eti gayri muayyen olarak ortalığı sal
dığı hengamede Türkiye’nin medet umduğu eller o zaman bizden 
çekilmemiş olsaydı belki bugün dünya siyaseti veçhesi büsbütün 
başka olurdu. . . takdir edersiniz ki, bir memleketin mukadderatını 
başkalarının müteııevvin ve istikrarsız politikalarına tabi kılm ak 
kabil değildir.”

Esas itibarıyla sohbet havası içerisinde ve güleryüzle geçtiğini 
kaydettiği bu görüşme hakkmdaki müşahedeleri arasında, Açıkalm, 
“Bundan dört sene evvel Sovyetlere m ütekabil yardım teklif ve ta 
lep ettiğimiz sırada bize “Alman rezervi” ni kabul ettirmeye uğraşan 
aynı zatın bugün aynı odada sarfettiğini bu sözler acizlerinde istih
za tesiri yaptı” demekten kendini alam amaktadır.

Molotof’un durumu m antıki tutarlılık açısından güçtür : aslında 
Türkiye’den istediği, siyasi şartlar ne olursa olsun, büyük zarara uğ
ram ası bahasına da olsa, kendilerini takip ^etmesidir. Türk Sovyet 
bağlantılarında kaybettikleri inisiyatifi nerede ele geçireceklerine 
de karar veremez bir hal vardır. Ama dikkati çeken Sovyet idarecile
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rinin, harp sonrası statüsünden söz ederken bile işi teşvik tarafından 
değil tehdit tarafından alm a eğilimleridir. Bütün bu sözler, ister is
temez İnönü’nün, “İtalya hangi harafta  olursa olsun Türkiye savaş 
dışında kalarak kuvvetini savaş sonrası durumlara saklam ahdır” 
şeklindeki düşüncesini hatırlatm aktadır. 1943’ten sonra Türkiye’nin 
denge politikası, galip veya mağlup tarafta bulunma aşam asının öte
sinde, harp sonrası için kuvvetini koruyabilme am acına yönelmiş gö
rünmektedir.
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S A V A Ş  Y I L L A R I :  V I

I .  K A H İ R E  G Ö R Ü Ş M E L E R İ
(Menemencioğlu - Eden Görüşmeleri)

5 Aralık 1942’de K ahire’de Menemencioğlu ile Eden arasında 
yapılan Görüşme konuları 2  grupta toplanabilir .-

1 . Moskova Konferansı kararlı üzerinde, Menemencioğlu’n un 
soruları ve Eden’in verdiği cevaplar, Konferans kararlarının Türk - 
Sovyet bağlantıları ve savaş sonrası durum bakımından özellikleri.

2 . Türkiye’den yapılan talepler : Üs ve savaşa girme talepleri, 
bunların gerçekleşmesi halinde m üttefikler tarafından sağlanacak 
faydalar, İngilizlerin yaptıkları durum değerlendirmesi, Türkiye için 
faydalar.

Kahire görüşmeleri, Türkiye’nin harp sonuna kadarki tutumu
nun gerekçesinin açıkça ortaya atılm asına im kân verdiği için bu
rada üzerinde biraz ayrıntılı olarak durulacaktır. Ancak, buna rağ
men tahlilinin eksin kalacağı ve aslında tam  bir değerlendirme için 
savaş durumu ve büyük devletlerin politikalarının ışığı altında bü
tün delillerin teker teker incelenmesinin yapılması gerekeceği hatırda 
tutulmalıdır.

I — Moskova Konferansı kararları üzerinde Menemencioğlu’- 
nun sorularına Eden’in verdiği cevaplar, Konferans konularının Türk- 
Sovyet bağlantılarının savaş dışı durum bakımından özellikleri :

Menemencioğlu, Kahireden İnönü’ye gönderdiği raporda, Eden’ 
in izahatını şöyle özetlemektedir :

‘M adde 1  — Mösyö Eden mükâlemememizin tâ başında görüş
melerimizi Ankaraya şifre ile bildirmemekliğim ricasında bulunarak 
istediğim zaman bir hususi kuryeyi A nkaraya götürecek bir tayya
renin emrime tahsis edildiğini bildirdi. Bu m aruzatımı Hava Binba
şısı Nivazi Şen delâletile Adanaya gönderiyorum.
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Madde 2  — Mösyö Eden beni büyük bir nezaketle kabul etti. 
Yanında A nkara Büyük Elçisi, kendi müşaviri Mösyö Strang, hususî 
kâtibi bulunuyordu. Ben de Açıkalm la ve İngilizceden m ütercim lik 
için bir kâtiple karşılarına oturdum. Ayın beşinci günü uzun iki cel
se ve bu sabah da iki saatlik bir celse aktettik. Tafsilâtlı m ütalaaları 
ve tuttuğum notları bizzat arzedeceğim. Bu telgrafım la görüşm ele
rimizin umumî hatlarını, neticelerini ve intibalarım ı arzediyorum. 
Buradan hareketim  Salı sabahı vuku bulacağı için şimdiden vaziyeti 
bildirmek lüzumunu hissettim.

Madde 3  -—- İlk celse ile ikinci celse hemen kâm ileıı Moskova 
konferansı neticelerine hasredildi. Mösyö Eden’in daha görüşme baş
larken verdiği izahat âdeta komünikeniıı tekrarından ibaret kaldı. 
Fakat derhal soracağım  suallere cevap vermek suretile bizi tenvir 
etmeğe hazır olduğunu söyledi. Bunun üzerine ben evvelce hazırla
mış olduğum suallere başladım. Bu suretle hasıl olan netice şöyle 
hülâsa edilebilir :

a) Ruslar m utat ve memulün hilâfına bir yakınlık göstermeğe 
itina etmişlerdir.

b) Esas talepleri harbin çabuk neticesini temin edecek tedbir
lerin ittihazı olmuştur.

c) İkinci cephe için bile daha uysal ve munis hareket etm iş
lerdir.

d) İttihaz edilen kararlar bilhassa harbin kısaltılm ası için icap 
eden tedbirlere taalluk ediyormuş,

e) Arazi ve hudut m eseleleri hiç mevzubahis edilmemiş. Bu
nun bir sebebi de A m erika’nın bu gibi işleri görüşemeyeceği malûm 
olması imiş, ve esasen Ruslar da böyle bir meseleyi açmamışlar.

f) Japonyadan hiç bahsolunmamış.

g) İkinci cephe üzerine bir takım kararlar alınmış fakat tam 
askeri mahiyette olduğu için ifşasına bittabi imkân yokmuş.

h) Siyasî sahada Londrada teşkil edilen istişarî komiteyi Rus
ların tehalükle kabul ettiği müttehiden ittihaz olunan bir karara 
müstenit imiş. Bu komite harbin bitmesini takip edecek zam ana ait 
bütün meseleleri şimdiden hazırlayacakm ış. Bu komite en esaslı 
ihtilâf mevzularının Moskova konferansında âdeta açık bırakılm a
sına mukabil en kuvvetli garanti olarak birkaç defa ileri sürüldü.
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i) Harp sonrası nizamını her bakımdan hazırlam ası için Âme- 
rikada M üttefiklerle birlikte bir ihzari hey’et teşkil edilecekmiş. Fa
kat bunun şüyuu Amerika dahilî vaziyetini büyük tehlikeye düşüre
bileceğinden şimdilik bu karar son derece m ahrem  tutuluyormuş.

j) Yukarıdaki maruzatımdan da anlaşılacağı veçhile B alkan
lar hakkında hiçbir şey konuşulmamış ve Türkiye ve Boğazlar üze
rinde Rusların az çok memnuniyeti mucip vaziyetleri ve sözleri tes- 
bit olunmuş.

k) İran hakkında her iki tarafın  bu memleketi tahliye etmek 
kararı k a t’i imiş. (Basra körfezine m ahreç hakkında sorduğum bir 
sual üzerine Mösyö Eden âdeta isyan etti. Böyle bir şey de mevzu 
bahis değilmiş, ve olamazmış.)

ı) Rusyada harabî her türlü tahm in ve tasavvurun fevkinde 
olduğu için Rusların yegâne emeli harbin çabuk bitmesi ve bu ha- 
rabînin tabiri için kendilerine mümkün olan yardımın yapılması 
imiş.

m) Mister Edenin kanaati Rusların harp sonunda ve sonra
sında samimî olarak İngiliz ve A m erikalılarla devamlı bir teşriki 
mesai yapacakları merkezindedir. İngilizler de Rusları tam m üttefik 
telâkki etmekte ve onlara uzattıkları elin her hangi bir gizli fikirden 
m uarra bir m üttefik eli olmasını istem ektedir.”

Menemencioğlu bu raporunun kısa olması için hemen tamamen 
Eden’in söylediklerini özetlediğinden, kendi sözlerine yer vermemiş
tir. Kendi sözleri için, o tarihteki Türk dış siyaseti bakımından önemli 
olduğundan, görüşme zabıtlarına kısaca bakm ak uygun olacaktır : (*)

a) Menemencioğlu, harpten sonra Rusların Romanya ve Bul
garistan’a girmesi sonucunda, muhtemel bazı olup bittilere karşı, 
İngilizlerin ne gibi bir tutum ları olacağını sorduğunda, Eden, ‘‘İngil
tere’nin Rusya ile dost ve m üttefik olduğunu, beraber çalıştığını” be
lirttikten sonra, Rusların Balkanlarda yayılm a temayüllerine dair bir 
işaret olmadığını, S ta lin ’in birkaç defa ‘‘harbi mümkün olduğu k a
dar çabuk bitirm ek lâzımdır. Harap olan memleketi tekrar ihya 
etmek muazam bir iş olacaktır” demesinden de Rusya’nın harp son
rası düşüncelerinin daha çok buna yöneldiğinin anlaşıldığını belirt
mekte ve kanılarını şöyle özetlemektedir. “Hepimizin aldığımız in-

{*) Görüşmeler hakkında birisi Türk Heyetinin, diğeri İngiliz Heyetinin tuttuğu iki zabıt 
belgesi vardır. Bu özette Türk heyetinin tuttuğu zabıtlar esas olmuş, gerektihçe İngiliz 
zabıtları ile karşılaştırılmıştır.
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tiba şudur : Ruslar teşriki mesai istiyorlar. Ëxpensionniste değiller
dir. Belki yanılıyorum. Fakat siyasetimde birşey üzerine istinat et
mek mecburiyetindeyim.”

Menemencioğlu, Balkanların statüsünün korunması ile ilgilenir 
ve Bulgaristan’ın Sovyetlere ilhakı ile Rusların Balkanlar üzerinde 
tahakküküme yol açılıp açılm ayacağını sorduğunda, Eden, Rusların 
Bulgarlara karşı çok sert olmalarından başka bir “pénétration” inti
baı olmadığını belirtmiştir.

b) Menemencioğlu, “Türk - Rus m ünasebatı hakkında M. 
Eden’in orada edindiği intibaı” sormuştur. Eden, Rusların Türkiye’ 
den gayet dostane bahsettiklerini, Adalar için Türkiye’nin yaptığı 
yardımlardan Ruslara da bahsettiğini söylemiştir. Menemencioğlu, 
Türkiye hakkmdaki düşüncelerinin Eden’in söylediklerinden farklı 
göründüğüne işaret olarak, “Türkiye’nin, İngiliz dostluk ve ittifak ı
na rağm en dikenli addetiği bazı meselelerden bahsetm ek” istediğini 
belirterek, Moskova Konferansı sırasında. “Harp ve İşçi sınıfı” ga
zetesinde çıkan bir makalede Türk siyasetinin tenkit edildiğini, ifa 
de etmiş ve “harbin bidayetinde Moskova’ya giden Türk heyetinin 
“M ünihlilerle” m üttefik bir Türkiye’nin m urahhasları olarak gittik
lerinden bahsedilerek, İngilizlerle o zam anki ittifakımız. “Münih 
zihniyeti” ile işbirliği şeklinde tefsir edilmek isteniyor. Halbuki, 
1939’da Saraçoğlu Moskova’ya gittiği zaman İngiltere harp halinde 
idi, ve bir Alm anlara karşı vaziyet almış bir İngiltere’nin M üttefiki 
idik” demiştir.

Eden’in bu yazılanları propaganda olarak göstermesi ve “Bun
lardan hiç bahsedilmedi, Stalin ve Molotov geçmişteki siyasetinizden 
“très am icalem ent” bahsettiler” demesi üzerine Menemencioğlu şun
ları söylemiştir :

“A nkara’daki Rus Sefiri Vinogradov da bana aynı şeyi söyledi. 
Yalnız bizde bir “İdéal” mevcut olmamasından bahsediyorlar. Hal
buki 1940’da “ideal”i biz yaptık. O zaman m uzaffer Alman orduları 
karşısında hiç bir kuvvet yoktu. Avrupa’da hiçbir ordu mevcut de
ğildi. Kendisine o zaman Rusların nerede olduğunu sordum.”

Bundan sonra Menemencioğlu “Türkiye’nin sizin müttefikiniz 
olması keyfiyeti Rusları taciz ediyor m u?” diye açık bir soru sormuş, 
Eden bunu “katiyyen” diye cevaplandırmış ve K ahire’ye temsilci 
göndermemelerini, görüşmeyi kendisine bırakm alarını Sovyetlerin 
itimadına delil olarak göstermiş, Rusların kendisine şu çeşit sorular 
sorduğunu söylemiştir : “Ruslar bana Türk politikacıları çok zekidir
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ler, siyasî vaziyeti herkesten iyi görüyorlar, dediler. Fikirleri değiş
miş midir? Bir şey biliyor musunuz? Türkiye artık  harbe girecek mi
dir? diye sordular. M ünasebatımızdan memnundurlar.” Eden’in da 
ha sonra “Ruslar harbe girmenizin Balkanlar üzerine büyük bir te
siri olacağına ve Alm anların oradan çıkm asını temin edeceğine ka
nidirler” demesi üzerine Menemeııcioğlu “Eğer bu harbe girişimiz 
Rusların Balkanlara hulülüne yardım ederse faideli mi olacaktır?” 
diye sormuştur. Eden’e göre : “Eğer Rusların Balkanlar üzerinde 
emelleri olsaydı sizin harbe girmenizi istemezlerdi.”

“Rusların, harbi kısaltm ak için harbe girmemizi istediklerini 
söylüyorsunuz. Fakat acaba, biraz fasit bir zihniyetle bu keyfiyet 
başka türlü de tefsir edilemez mi? Meselâ, böyle bir zihniyetle düşü
necek olsam, Türkiye’nin yıpranması istendiğini de mümkün göre
mez miydim? Türkiyen’in harpten sonra kuvvetli yıpranmamış bir 
orduya malik olması ve nizamın m uhafazasına yardım etmesi faideli 
olamaz m ı?”

Eden cevaben, Alman yanın Türkiye’yi yıpratacak hali kalm a
dığı ve kendisine en büyük garantinin, Türkiye’nin savaşa girmesi 
ile, Sovyetlerle bağlarının ittifak bağlarına dönüşmesi olduğunu 
belirtmiştir.

Menemencioğlu ise burada politik garanti aram ış ve endişele
rini şöyle tekrarlam ıştır :

“Türkiye’nin harbe girmeyi derpiş edebilmek için, Rusların 
harpten sonra da İngiltere ve Amerika ile dostane münasebetlerini 
idame deceklerine ve Rusların İngiliz ve Amerikan siyasetine mu
halif olan, fakat bunların mani olam ıyacağı hareketlere girişmiye- 
ceklerine kani olması lâzımdır.”

2  — Türkiye’den talepler.

Eden, başlangıçta, Türkiye’den yapılan talepleri, önce genel bir 
şekilde ve Türkiye’nin savaşa katılm ası tarzında ortaya atmıştır. 
Politik açıdan ortaya atılan bu görüş Menemencioğlu’nun kesin karşı 
delilleriyle karşılaşm ıştır. Eden 5 Kasım günü, sabah oturumunda üs 
talebini açık olarak ortaya atmıştır. Ege bölgesindeki askeri ve stra
tejik durumu açıklayan Isınay, İngiliz talebini şöyle özetliyordu :

“Britanya Hükümeti, Garbi Anadolu’da bazı hava üslerinin kul- 
lanılm asm a çok acele olarak müsaade edilmesini talep etmektedir. 
Bu haya m eydanlarına yedi eskadron yerleştirm ek fikrindeyiz.”
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“Eden’in, “küçük çaptaki bu telebin yerine getirilmesinin esa
sen zayıf durumda olan Alm anların Türkiye’ye karşı saldırıya geç
melerine sebep olmıyacağmı ileri sürmesine karşılık, Menemenci- 
oğlu, bu talebin yerine getirilmesinin Türkiye’nin doğrudan doğruya 
savaşa girmesi olacağını ısrarla belirtmektedir.

Ismay, daha sonra, Adaların stratejik  önemi üzerinde durarak 
ve Rodos’a yapılacak harekât için elzem olduklarını, bunların zaptı 
ile Alm anların güney Yunanistan ve G irit’i bırakm ak zorunda kala
caklarını belirtince, Menemencioğlu, bu durumda geniş bir harekâ
tın sözkonusu olduğu ve Alm anların bunu cevapsız bırakm ayacağı 
yolundaki kanısının kuvvetlendiğini söylemiştir.

îngilizler, bu sefer tekrar Türkiye’nin savaşa girmesinin fayda
ları konusuna dönmüşlerdir. Ismay, faydaları 4 noktada toplamak
tadır :

1 . Bulgarların Balkanlardaki tümenlerini çekmek zorunda kal
ması, Almanların da bunların yerini doldurmak için doğu cephesin
den kuvvet getirm eleri buraları partizanlara karşı tutm akta büyük 
güçlükle karşılaşm aları. “Türk ordusunun silâh kullanm asına bile lü
zum yoktur, tehdit kâfidir.”

2 . Romanya petrollerinin kolay bombalanmasının im kân da
hiline girmesi. (*)

3. Almanya’nın Türkiye’den krom alm asına son verilmesi

4. Manevi etkiler : Almanya ve peyklerinin “désintégrés” olu
şunun hızlanması.

Menemencioğlu bunları teker teker şöyle cevaplandırıyor :

1 . Türkiye’nin savaşa girmesi ve sınırda tahşidat yapması ile 
1 0  tümenlik Bulgar - Alman kuvvetini üzerine çekeceği çok şüphe
lidir. Esasen sınırlarımızda yapılabileceği kadar yığmak yapılmış 
ve en buhranlı zam anlarda bile Bulgarlar 4 tümenden fazla kuvvet 
getirmemişlerdir.

2 . Romanya’nın bombardıman edilmesi konusundaki Türkiye’ 
nin görüşlerini M. Eden bilmektedir. (Menemencioğlu bunun ne ol
duğunu tekrarlam ıyor. Ancak başka bir vesile ile, Romanya Türkiye 
vasıtasıyla, İngiliz kuvvetlerine teslim olacağını bildirdiğine göre, 
daha ne istediklerini soruyor.)

(*) Romanya'nın başka üslerden bombalanması büyük zayiata sebep olmuştur. Bak, 
Eisenhower, Crusade in Europe,
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3 . Krom konusunda Alm anya’ya mümkün olanın en azmin ve
rilmesi için zaten gereken şimdiye kadar yapılmıştır. (Hugessen bu
nu tasdik ediyor.)

4 . Manevi tesirler konusunda ise Menemencioğlu “bu mesele
nin Yunan ve Yugoslav seferi esnasında mevzuubahis edildiğini” ha
tırlatm akla yetinmiştir.

Menemencioğlu’nun olumsuz cevap vermesinin diğer gerekçe
leri ise şöyledir :

1 . Türkiye savaşa, belirli bir stratejik  planın tatbiki ve belirli 
bir gayenin elde edilmesi için girer. Ingiliz - Türk ittifak anlaşm ası 
ve askerî sözleşmesi de bunu öngörmekte idi, Böyle bir planın ve 
am acın gösterilmemesi, Türkiye’nin M üttefikler arasındaki yerinin 
de belli olmasına im kân vermez. İngiltere’nin bütün m üttefikleri a n 
cak saydırıya uğradıktan sonra savaşa girmiştir. Üs veren memleket 
olarak da, Portekiz’in durumu politik ve stratejik  bakımdan Türkiye 
ile karşılaştırılam ayacak kadar farklıdır. (*)

2 . Alm anların ve Bulgarların Türkiye’ye karşı büyük çapta bir 
harekâta girişem iyecekleri doğru olabilir. Fakat, Batı Trakya’da, 
m ütehassislarca da belirtildiği gibi, İ'stanbulu ele geçirmeye m atuf 
bir harekete pek alâ geçebilirler. Asıl önemlisi, Yunanistan ve Bul
garistan’daki üslerden pek alâ İstanbul ve İzmiri. hava hücum larıy
la tahrip edebilirler. Eğer Alm anların asgari olarak yapabilecekleri 
bu durum gerçekleşirse, Türk halkının akim a haklı olarak gelecek 
soru şudur : “Savaşa girme kararım ız, bu kadar kayba ve fedakârlığa 
değecek maddi veya manevî ne anlam lar taşım aktadır?”.

3. Türk Hükümeti, savaşa girme talebinin Sovyetlerin tazyiki 
ile yapıldığından kuşkuludur ve İngilizlerin savaş sonrası için kesin 
konuşmamalarından, savaş sonunda Türkiye’yi Sovyetlere karşı ica-

(*) Eden, bu dellillere ya yeterli cevap vermemekte, ya da stratejik planın müttefiklerle 
görüşülebileceğini, ya da savaş planlarını açıldıyam ayacağı gibi cevaplarla geçiştirmeye 
çalışmaktadır. Bîr Îngiliz-Türk Balkan harekâtının ne Ruslrar, ne de Amerikalılarca is
tenmediğini ve onlar istemedikçe İngilîerenin birşey yapam ıyacağım  bilmektedir. İngiltere 
aslında, Türkiye'nin savaşa girmesinden çok, Ege harekâtı için üsler istemektedir ve bu 
harekât üzerinde bu kadar durması Amerikalıları dahi İngilizlerin kafalarında söyleme
dikleri düşünceler bulunduğu şüphesine sevketmekîedir. Rusların istedikleri ise, Türki
ye'nin hiçbir endişesine aldm ş etmeden, sadece Doğu cephesinde tazyikin azaltılmasıdır. 
Türkiye'nin askerî bakımdan kuvvetli bulunmasından hiç de hoşnut olmadıkları bir ger
çektir ve Tahran Konferansında Stalin'in sözlerinden de açıkça görülecektir. Bu şartlar 
altında ne menfaati ne de zorunluluğu olmayan bir savaşa atılmasının Türkiye için bir 
anlam ı kalmamaktadır,
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bmda destekliyebileceklerinde tereddüt yaratm aktadır. İngiltere sa
vaş dolayısıyla Sovyetlere m uhtaçtır ve hiçolmazsa belirsizlik duru
munun devamı ile, Sovyetlerin bazı niyetlerine karşı koyma im kân
larını koruyâmıyabilir. Diğer taraftan da Türkiye, savaş sonrası du
lum un hiç görüşülmediğine pek inan ahladığı gibi, “tacite” anlaşm a 
ile nüfuz sahalarının ayrılmış olabileceğinden ve savaş sonunda Bal
kanların tamamen Sovyet nüfuzuna terkedileceğinden de kuşkulan
maktadır. Böylece 3  m üttefikin Türkiye ile savaş planı ve savaş son
rası durum için bir anlaşm a yapılmasından söz etmemeleri bir yana, 
m üttefikler arasında dahi böyle bir anlaşm anın varolm am ası Türki
ye bakımından, savaşa girmek gibi önemli bir kararın alınmasında 
güvensizlik yaratan bir unsur olarak görülmektedir ve bu şartlar 
altında karar alınm asına m acera gözüyle bakılmaktadır.

4. Türkiye’yi rahatsız eden ve yukarıda sayılan kanıları kuv
vetlendiren bir etken de, Adana’da, Türkiye’nin savaş kararını ken
disi verebilecek bir duruma girmesini sağlıyacak malzeme v.s. yar
dımının yapılması idi. Bunun yapılmaması m üttefiklerin Türkiye’yi 
stratejik ve politik düşüncelerinde, önemli bir unsur olarak değil bi
rikirinden farklı stratejik  ve politik düşüncelerinde bir vasıta olarak 
gördükleri inancını kuvvetlendirmiştir. Yardım  meselesinin bir yılan 
hikâyesine döndüğü, İngilizlerin Türkiye’yi sırf savaşa girmemek 
için gerçekçilikten uzak istekler yapm akla suçladıkları, Türkiye’nin 
de onları, anlaşm adaki yardım şartını yerine getirmeden savaşa it
mekle itham  ettiği bir gerçektir. (*) Böylece, konunun politik ga
rantiler yönünün açıkta kalm ası bir yana askerî-maddî kısmı bile 
bir fasit daire haline gelmektedir.

Sonuç olarak Menemencioğlu, Eden’in İngiltere adına yaptığını 
söylediği üs verme teklifini reddetmiş, savaşa girme teklifini ise ce- 
vaplandıramıyacağmı, Hükümete arzetmesi gerekeceğini bildirmiştir.

Menemencioğlu K ahire’den ayrılmadan önce, Eden ile, Sir K. 
Hugessen’in de ha,zır bulunduğu son ve özel bir görüşme yapmıştır. 
Samimi bir çerçevede geçen bu görüşmede de aşağı yukarı aynı nok
talar tekrarlanm akla beraber, Menemencioğlu işin politik veçhesi 
üzerinde daha açık durmaktadır :

{*) Artık bugün bilinen bir nokta şudur ki, Türkiye'deki Amerikalılar Türkiye'nin mo
dern silâhlar bakımından zayii durumda olduklarını kabul etmekte ve hatta İngiliz as
kerî misyonu üyelerinin bile kendileriyle özel konuşmalarında, bu durumda şavaşa gi- 
rilemiyeceğini kabul etiklerini belirtmektedirler,
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“Siz bize üç defa yanlış telkinde bulundunuz. Bunların herhangi 
birini kabul etmiş olsaydık, neticesinde siz büyük zararlar görürdü
nüz. 1940 da İtalya ilânı harp edince muharebeye gir dediniz. Ya 
kabule kendimizi m ecbur addedeydik. İşin encamı ne olurdu? 1941 de 
Yugoslavya için aynı şeyi yaptınız. Burada Hugessen atılarak, hayır 
o zaman harbe giriniz demedik, dedi. Ne dediniz diye sordum. Y u 
goslavya Hükümetini mukavete sevk için bir blöf yapınız dedik, de
di. Ben gülmeğe başladım. 1941’de kuvvetinin en yüksek derecesinde 
bulunan Alman Cenuba doğru sarkarken blöf yapmak teklifi harbe, 
girm ek teklifinden de daha güzel. Benim delilimi takviye ettiniz, te
şekkür ederim cevabını verdim. İkisi de gülmeğe başladılar. Nihayet 
de Almanları, Ruslardan evvel bize hücum edecek mecburiyete sok
mamızı istediniz. Türkiye’yi bu suretle harcam ak size çok pahalıya 
mal olacaktı. Fakat sıkışan bir fırka kumandanın şaşkınlıkla kuv
vetleri sağa sola dağıtarak delik tıkam ağa uğraşması kabilinden 
olan bu hareketler o zam anki çok müşkül vaziyetinizde belki sizin 
için kabili içtinap olmayan birer hata teşkil edebilirdi. Bugün ise 
üstün mevkide ve kuvvet içinde iken ayni hatayı irtikâp ediyorsu
nuz. Teklifiniz Türkiye’yi harcam aktır. Hem de sırf Rusları memnun 
etmek için lüzumsuz ve faidesiz harcam aktır. Ordumuzun taarruz 
kabiliyeti olamadığı ve buna sebep de Adana vaidlerinin yapılmamış 
olduğu aşikâr iken üzerimize Alman kuvveti celbetmek tedafüi gaye 
ile olamaz, ancak bize fiilen taarruz için olabilir. Çatalca hattımız 
dayanmaz da Alm anlar İstanbul’u, Boğazları ve hiterlandı ele geçi
rirlerse bununla size ne faide temin olunabilir. Zaferi nihaîyi mi 
bekliyeceğiz? Ruslar Alm anları dövsün, ve gelip İstanbulu kurtarsın 
diye mi ümide düşeceğiz? O zaman Ruslar İstanbul’u benim için mi 
kurtarır? Alman hava taarruzlarile bütün hayatiyeti felce uğradık
tan sonra size bir gün m üfit olabilecek bir m üttefiki en müziç bir 
yük haline getirmiş olmaz mısınız? Bütün bunlar meydanda iken 
harbe girmezseniz size malzeme vermek güç, adeta imkânsız olur 
sözlerile bir dairei faside içine girdiğinizi anlamıyor musunuz? Siz 
malzeme vermedikçe bizim harp kabiliyetimiz teessüs edemez ve 
binnetice harbe giremeyiz. Harbe girmedikçe de siz malzeme ver
mezsiniz. Ne akılane bir hareket, değil mi? dedim.

Mösyö Eden cevaplarım ın bir çoğunu anlayışlı bir tarzda din
ledi. Hak vermedi. Fakat itiraz da edemedi. Neticede tekrar ricalarına 
avdet etti. Ve Hükümetimizin cevabını bir an evvel beklediğini ve 
bu cevapta vaziyeti müdrik bir surette hareket etmemizi çok temenni 
ettiğini söyledi.”
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Konu Hükümet tarafından görüşülüp karara varıldıktan son
ra, bu karar, ve genellikle Türkiye’nin politik tutumu hakkında, İn
giliz Sefirine 17 Kasım ’da uzun bir sözlü bildiri (communication 
orale) tevdi edilmiştir.

Türk tezini ayrıntılı bir şekilde açıklıyan bu vesikada, cevap 
1 arımız şu şekilde gösteriliyordu :

1 . Üs verme talebi, Almanya ile Türkiye arasında kaçınılmaz 
bir şekilde savaşa sebep olacağı için kabul edilmemiştir.

2 . Savaşa girme konusunda ise, Hükümet, görüşmelerinin ba
şından itibaren İngiliz görüşüne yakın bir düşünce ile, halkların 
hakkı ve adalet için savaşanların safında uzakta kalm a fikrini bir 
tarafa bırakm ıştır, ve Türkiye’nin m üttefikler safında kalm aya ka
rarlı olduğu için “bugün M üttefiki İngiltere’ye olumlu bir cevap ve
rebilmesini im kân dahiline sokacak asgarî maddî şartların araştırıl
ması üzerinde durmuştur.”

Türk Hükümeti;

a) İngiliz Hükümetinin, Türkiye’yi m üttefikler yanında sava
şabilmesini mümkün kılacak askerî yardım sağlıyamadığım gör
müştür.

b) Bu şartlar altında Türkiye’nin savaşa girmesinin M ütte
fikler için bir kayıp olacağına, Türk halkı’nm morali üzerinde de 
son derecede olumsuz etki yapacağına kanidir.

c) Türkiye’nin aslında Sovyetlere karşı silahlandığı yolunda 
söylenti ve kanıları reddetmiştir.

d) Alm anya’nın askerî gücünün, Türkiye’ye sonucu felâket 
olacak bir darbe indirmekten âciz olduğu görüşüne katılm am aktadır.

e) Türkiye’nin tecrid edilmiş durumda olduğunu saptamış ve 
Eden’in, ittifak antlaşm asında öngörülen askerî işbirliğini derpiş e t
mediğini görmüştür.

Sonuç olarak Türk Hükümeti şartların savaşa girmesini başa
rılı sonuçlara ulaştıracağına inanam adığı için, “Türkiye’den istenen 
fedekârlığm  maddi im kânlarının çok üstünde olduğuna ve ayni se
bepten bir Hükümetin kendisini iktidara tevkil eden halka karşı en 
temel görevi ile çelişme halinde olduğuna inanm aktadır.”

Menemencioğlu, bu bildiriyi İngiliz Sefirine yaparken, parti 
grubunda “Hükümet teklifinin kabulü, üzerinde ısrar edilen üç nok
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taya büyük itina gösterileceğini vait etmekle elde edildiğini” söyle
miş, Türkiye’nin savaşa girmesinin ön şartları olan bu üç noktayı 
şöyle belirtm iştir :

“1 . Türk ordusunun muharebe kabiliyetinin ve memleketin 
müessir m üdafaasının icap ettirdiği bütün “potential m atériel” in 
temini.

2 . M üttefik İngiliz ordusuyla bilfiil ‘‘coopération” un şart 
olduğu,

3 . Emniyet ve m enafi hususundaki siyasi şeraitin sağlam esas
lara raptı.” (*)

Aynı gün Menemencioğlu, Moskova Konferansına iştirak ettik
ten sonra Amerikan Sefiri Steinhardt’la birlikte A nkara’ya gelen” 
‘‘Amerikan Hariciye Nezareti yüksek memurlarından Mr. Ailen” ile 
görüşmüştür.

Ailen bu görüşmeyi resmî bir sıfatla yapm am akta ise de, Mos
kova Konferansı kararların ı yakından bilmesi ve Amerikan H ârici
yesinin önemli memurlarından biri oluşu dolayısıyla Türkiye’nin tu
tumu hakmdaki görüşlerinin resmî olmasa da kıymetli olacağı dü
şüncesiyle, Allen’le yapılan görüşmelere A nkara’da önem verildiği 
görülmektedir.

Türkiye bakımından bu görüşmeden çıkan en ilginç sonuç Al- 
len’in ‘‘Amerika böyle müşterek teşebbüs veya pression’u derpiş et
memiştir. İngiltere’nin Moskova Büyükelçisinin söylediği sureti ka- 
tiyede doğru değildir.” (*) demesidir.

Bunun üzerine Menemencioğlu, şu soruyu sormuştur :

“Mösyö Eden K ahire’de bana harbe girmek teklifini size anlat
tığım ısrarla Amerika nam ına da yapmıştı. Amerika böyle bir 
dém arche’a İngiltere Hariciye Nazırını memur etmiş m idir?”

Mösyö Ailen şaşaladı. Büyük Elçi ile İngilizce konuşmaya baş
ladılar. Neticede bana dedi ki : “Ben burada size déclaration yapmak 
selâhiyetini haiz değilim. Bu itibarla resmî kıymeti haiz bir cevap 
veremem. Yalnız Moskova Konferansında bulunmuş bir mütehassıs 
sıfatıyla sırf şahsî olarak ve Büyük Elçi’nin de müsaadesi ile size

(*) Dışişleri Bakanının 17 Kasım 1943 günü İngiliz SefirLâle görüşme prosevervali.
(*) Seiir, «Üç Hükümet Türkiye'yi harbe davet ettiler» demektedir. Amerika Îngiliz-Sov- 
yet Anlaşmasına sonradan ve şartlı alarak katıldığı ve bu Hariman tarafından tebliğ 
edildiği için, muhtemelen Ailen bundan haberdar olmamıştır.
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söyliyeyim ki Amerika harbi kısaltm ak bakımından Türkiye’nin 
harbe müdahalesini şayanı temenni görmüştür, ve Türkiye’nin Müt
tefikler safında bilfiil yer almasından elbette memnuniyet duyar. 
Fakat Amerika Hükümetinin bu temennisi Türkiye’nin im kânlarıyla 
mukayyettir. Bu hususta serbestçe karar ittihazını Türkiye’ye ait 
telâkki eder.” Yani mânen bile olsa bir tazyiki iştiraki düşünmez 
demek istiyorsunuz, değil mi? dedim. “Evet” dedi.” (*)

Bu görüşme 1 0  Kasım 1943 günü saat 12.30’da olmaktadır. O gü
nün akşam ı Açıkalm ’m verdiği yemekte, Menemencioğlu Allen’le 
tekrar görüşmüştür. Ailen İngilizlere verilen sözlü bildiriyi okumuş
tur. Türk Hükümetinin ileri sürdüğü üç noktayı haklı bulmaktadır. 
Siyasi meseleler hakkında da şu tavsiyeyi yapıyor : “Eğer bir tavsi
yede bulunabilirsem, Balkan meselelerini Rusya ile konuşun derim. 
Bugünkü vaziyet sizi tatm in edecek hal şeklini bulmağa en müsait 
olanıdır, derim. Eğer Ruslarla uyuşursanız, bırakın diğer m eseleler
de îngilizler üzerine tazyiki onlar yapsın. Ve mademki Mösyö Eden 
size bütün bunları halletm ek için İngiltere - Amerika - Rusya ve 
Türkiye arasında bir Konferans teklif etmiş, sizin için bundan müsait 
bir şekil olamaz.”

Allen’in söyledikleri arasında belki de en önemlisi Menemenci- 
oğlu’nun kendi el yazısı ile kaydettiği şu sözlerdir :

‘... (Ailen) bir gün siyasî veya askerî meselelerde A m erika’nın 
yardımı size lâzım olursa biz bunu yapabiliriz ”

Allen’in bütün bu sözleri gayrı resmî kaydıyla söylemiş olma
sına rağm en Türk dış politikasını idare edenler üzerinde, bilhassa 
sıkışık ve buhranlı günlerde tesir bırakacağı şüphesizdir. Özellikle, 
Allen’in, Türkiye’nin savaşa girmesi konusunda A m erika’nın tutumu 
hakmda söyledikleri, tekliflerin ve baskıların İngiliz ve Ruslar ta ra 
fından geldiği kanısını kuvvetlendirmiş, aynı zamanda İngilizlerin 
kendi başlarına bazı teşebbüsler alm akta oldukları kuşkusunu ya
ratm ıştır.

Moskova Büyükelçiliğinden alm an raporda, İngiltere Sefirinin, 
Büyükelçi Baydur’u ziyaret ederek, Kahire m ülakatı hakkında şu 
bilgileri verdiği belirtiliyordu :

(*) 18 Kasım 1943 tarihli mülakat proseverbali. Baskı kullanma noktasında Allen'in
sözleri doğrudur. Zira, Amerika'nın da katıldığı İngiliz-Sovyet anlaşmasında Türkiye'nin
girmesi için telkinden sözediliyor. ...... it should be suggested to Turkey .....» denilmektedir.
Roosevelt'in talimatında ise, daha kuvvetli bir ifade ile «.... later pressing Turkey »
denmektedir.

162



a) Üç Hükümet Türkiye’yi harbe girmeğe davete karar verdi
ler. Eden K ahire’dİ keyfiyeti Hariciye Vekilinize tebliğ etti. Mene- 
mencioğlu ihtiyacı olan harp malzemesi ve Türkiye’nin Ruslardan 
bazı şüpheleri zail olmadıkça harbe giremiyeceğinizi söyledi, Anla
şıldığına göre Türkiye Rusların Romanya ve Bulgaristana girm eleri
ni istemiyor. Yani memleketiniz Avrupa hududunuzda Rusya ile 
hemhudut olmak istemiyor.

c) Eden M enemencioğlu’ndan Türkiye’nin vereceği karara 
göre münasip bir mahalde içtim a edilmesini istemiş. O da Hüküme
tim müsaade ettiği takdirde nereye olsa giderim demiş. Binaenaleyh 
Moskova’nın intihabı münasip gibi görünüyor.

d) Menemencioğlu’nuri Eden’e verdiği cevapta bahsettiği şüp
helerden Rusları haberdar ettim. Molotof “Biz şüphe edilmekten hoş
lanm ayız” dedi.

e) Türkiye’ye Kahirede yapılan tebliği teemmül etmesi için bir 
az zaman bırakılm ası muvafık görüldü. Fakat tebliği üç hükümetin 
müşterek bir teşebbüsü takip edecektir.”

Menemencioğlu Sovyet Büyükelçisi Vinogradov ile 18 Kasım 
günü görüşerek hem sözlü bildiriyi vermiş, hem de Türkiye’nin tutu
munu anlatm ıştır.

Vinogradov İngiliz Sefirinin Molotof’la iki defa görüşdüğünü 
söyliyerek konuşmayı şöyle nakleder : (*)

“Birinci mükâlemede İngiltere Büyük Elçisi Mösyö Molotof’a 
Türklerin Balkan meselesinden endişeli olduklarını ve bunu bir te
m inata raptetm ek arzusunda bulunduklarını söylemiş. Mösyö Molo
tof cevaben : “Çok hayret ettim. Türk Hükümeti şimdiye kadar ne 
A nkara’daki Sefirimize, ne de buradaki Sefirleri delâletile bana böy
le bir şeyden bahsetmedi, demiş.

İkinci görüşmede İngiltere Sefiri, Sovyetlerin durumunun Tür
kiye’ye şüpheli göründüğünü ifade etmiş. Mösyö Molotof da ceva
ben : “Bizden böyle şüphe edilmesi hoşlanılacak bir şey değildir. Şa
yet Türkler bir şey sormak isterlerse gelip bana sorabilirler, demiş.”

Bu görüşmede Menemencioğlu, meselenin Balkan devletlerinin 
istiklâli olduğunu belirttikten sonra işi Vinogradov’un hararetle tas
dik ettiği iki noktaya bağlıyor :

{* )  Dışişleri Bakanının 1? 9 1943 tarihli m ülakat progeverbali.
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“1 . Balkanların bu esası temin edecek bir duruma getirilmesi 
için doğrudan doğruya Sovyetlerle görüşeceğiz. Bu durumu beraber 
tanzime çalışacağız.

2 . Türkiye’nin bu görüşünde Sovyet Rusya’nın 1938 veya 1940 
hududu diye bir mesele yer alm amaktadır. Bu iş bizi alâkadar etmez 
ve Balkan meselesine bizce dahil görünmez.”

Yani, Türkiye, Besarabya gibi Sovyetlerin bazı arazi taleplerine 
karşı çıkar durumda değilse de, Balkan m em leketlerinin bağımsızlığı 
ve Balkanlara istikrar getirilmesi ile ilgilidir.

Moskova Büyükelçiliğine gönderilen telgrafta da bu anlaşm az
lığa şöyle değiniliyordu. ‘‘Biz Mösyö Eden’i Mösyö Molotof’a bir şey
söylemeye memur etmedik .......  Söylediğimiz Türkiye’nin vaziyet
değiştirmesi için eksik olan bazı siyasî sarahatlerdir.”

‘‘Bu son sözleri naklederek Vinogradov dedi ki : ‘‘Doğru bulmaz 
mısınız? Eğer birbirimize excoser ettireceğimiz bir nokta bile varsa 
bunun yabancılar önünde değil aramızda cereyan etmesi lâzımdır.” 
Tasdik ettim ve şu sözleri söyledim : ‘‘Bana verdiğiniz m alum ata 
teşekkür ederim. Mösyö Molotof’a samimî selâm ve hörmetlerimi 
bildiriniz. Ben İngilizleri ona bir şey söylemeğe memur etmedim. Ve 
Sovyetler hakmda désobligeant bir şüphe izhar etmedim. Mesele 
şüphe değil, bir politika ifadesidir. Politikayı da bilvasıta yapmak 
araya bir ikinci politikanın karışm asını istilzam eder. Cevabımızı 
okuyunuz. Göreceksiniz ki görüşmek zamanı biraz sonra gelecektir. 
Fakat o zaman gelince ben Sovyetlerle doğrudan doğruya görüşmeği 
bilirim. Mösyö Molotof da vasıtasız görüşmek hususunda benimle 
ayni fikirde m idir?” Vinogradov derhal atıldı. Bunu sormağa lüzum 
yok. Cevabını şimdiden verebilirim. Evet, dedi.

Bu söz üzerine ben, Evet, ama dedim, ben kaç ay evvel bunu 
size bir kere daha söyledim. Hiç bir neticesi çıkmadı. Büyük Elçi 
adeta itiraz ederek belki o vakit mevzu yoktu, sözlerini söyledi.

Ben sözlerime devam ettim. Görüşme mevzuunun ne olduğunu 
şimdiden söyleyebilirim. Siz de anlarsınız ki mesele şüphe etmek, 
endişe etmek değil, m ütekabil vaziyetleri tasrih edici bir siyaset tan
zim etmektir. Ben İngilizlere Rusların Balkanlardaki âmalinden en
dişeliyim, demedim. Türkiye vaziyet alm ak için Balkanların atisin
den emin olmalıdır. Orada ne Rus nüfuzunun ne de İngiliz nufuzu- 
nun hakim olmasını istemiyoruz. Balkanlar îngilizler tarafından kul
lanılırsa Rusları, Ruslar tarafından kullanılırsa İngilizleri sinirlendi
rir. Ve bizim temennimiz olan samimî teşriki m esailerine engel olur.
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Türkiye büyük Devletlerin nüfuzu haricinde kalan bu emniyet sa
hası ile birlikte Rus ve İngiliz teşriki mesaisini teshil edecek bir un
surdur. Ve siyasetini buna göre tanzim edecektir.”

Menemencioğlu’nun, 3 devletin Türkiye’yi savaşa sokmak için 
m üştereken teşebbüste bulunacaklarm ada ihtimal vermediği görül
mektedir. İngiltere’nin Moskova Sefirinin Büyük Elçimiz H. R. Bay- 
dur’a “üç Hükümet Türkiye’yi harbet davet etmeğe karar verdiler” 
sözlerine takılarak Moskova Büyükelçiliğine şunları yazıyor :

“K ahire’de Mister Eden bana harbe girmemiz talebinde bulundu
ğu vakit filvaki m üttefik İngilterenin bu teşebbüsü yaparken Rusya 
ve Amerika ile hem fikir olduğunu da açıkça ifade etmişti. Fakat üç 
Devletin m üşterek bir teşebüste bulunacaklarına dair bir delil elde 
edemedim. Yalnız buradaki İngiltere Büyükelçisile görüşürken İn
giliz sefirinin size vaki olan beyanatını mevzuubahs ederek bundan 
duyduğum hayreti ve şayet böyle bir teşebbüs vaki olursa bunu bilâ 
tereddüt red ile karşılayacağım ı ifade etmiştim. Böyle bir hareketin 
düşünülmüş, hatta aralarında Moskova’da kararlaştırılm ış olmasını 
m üstebat addetmiyorum. Yalnız şahsî malumatınız için bildirmek 
isterim  ki İngilizlere vermiş olduğumuz cevaptan sonra bu yolda bir 
teşebbüs vaki olursa bu bizce bir sui niyet ifadesi olarak telakki edi
lecek ve cevabı sureti katîyede m enfi olacaktır.”

Moskova Konferansının Türkiye ile ilgili kararların ı ve Kahire 
görüşmelerinin ortaya çıkardığı unsurları özetlemek gerekirse baş
lıca şu noktalar üzerinde durulabilir :

1 . İngiltere ve Rusya, Türkiye’nin biran önce savaşa girmesini 
istemektedirler, fakat bekledikleri faydalar biraz ayrıdır. Sovyetler, 
Türkiye’nin fiilen savaşa girmesini, ikinci cephenin açılmasından 
önce, kendi cephelerindeki alm an baskısının hafifletilm esi için ister
ken, İngiltere, Ege ve Akdenizin ve muhtemelen Yunanistan’ın Al
ınanlardan temizlenmesini, yani im paratorluk ulaşım yollarının te
mizlenmesini ön planda tutm aktadır.

2 . Türkiye, savaştaki askerî rolünün ve harp içi ve sonrası için 
politik garantilerinin ne olacağını bilmeden savaşa girmeyi kabul 
etmediği gibi, yeterli silah yardımını ön şart olarak saym akta de
vam etmektedir.

3. Amerika bu bağlantılara yeni bir unsur olarak girmektedir. 
Amerika, kum andanlarının m ütaleası gereğihce, bütün ağırlığın Av
rupa ve İtalya’daki harekata verilebilmesi için, Balkanlarda yeni bir 
harekâta lüzum görmemektedir, Bu bakımdan, yani Türkiye ile b ir

165



likte m üttefiklerin bir Balkan harekâtı için ayrıca kuvvet ayırmam ası 
noktasından, görüşleri Sovyetlerinkine uymaktadır. Ancak, Sovyet- 
lerin kuvvet ayırm am asına rağm en Türkiye’nin savaşa girmesinde 
ısrar etmesine karşılık, Amerika daha çok bu işte istekliliğin Türki
ye’ye bırakılm asına taraftardır. Balkan harekâtını ve sonra da Ege 
harekâtını en çok isteyen İngiltere ise, Amerikan tutumu ve Sovyet 
baskısı sonucu Balkanlara kuvvet ayıram aym ca Türkiye’nin istediği 
(müşterek harekât planı ve tam askerî yardım) şartlarını yerine 
getiremiyecek duruma girmiştir.

Her halü kârda, A m erika’nın bu tutumu, kendi tezleri bakım ın
dan Türkiye için ilerde istifade edilebilecek bir durum getirmiştir.

Menemencioğlu’nun Kahire Konferansından Dönüşünden Sonraki 
Gelişmeler

Türkiye’nin savaşa girmesi sorunu ve Müttefikler :

Menemenciogau ile görüşmelerini W ashington’a bildiren Stein
hardt,a göre, Türkiye, prensip itibarıyla savaşa girip m üttefikler 
safında çarpışm aya samimiyetle kararlıdır. Ancak sadece kendi ha
yatî m enfaati için değil, M üttefiklerin m enfaati için de gerekli ön 
şartların gerçekleşmesi lüzumuna inanm aktadır. (*) Bir ikinci ra 
porunda da, Menemencioğlu’nun Von Papen ile görüşmesinden son
ra, A lm anya’nın Türkiye’ye karşı bir önleyici savaşa girişmesi im 
kânının nazarı itibare alınm ası gerekeceğini söylediğini bildiriyor. 
Sovyet Büyükelçisi ile Menemencioğlu konuşması hakkında da, Me
nemencioğlu’nun “Rusların Balkanlarda emelleri olmadığını a n la r
sak, iki memleket arasında bu kadar yıldanberi mevcut olan samimi 
dostluğu yeniden ihya etmemek için bir sebep yoktur” dediğini kay
dediyor.

Steinhardt’m, Türkiye’nin savaşa girişini politik ve askerî önem
li unsurlarla ciddi şekilde derpiş ettiği yolunda haberlere rağmen, 
gelişmeler bu unsurların tahakkuk etme şansını verecek olan m üt
tefik stratejisinde bir değişiklik olmadığını göstermektedir.

Bu meselede :

Roosevelt’in davranışlarının Amerikan Kurmay Başkanlarm m  
düşünüşlerinin kesin etkisi altında kaldığı genellikle kabul edildiği 
için, kum andanların stratejik görüşlerine biraz ayrıntılı yer vermek 
uygun olacaktır.

(*) F.R. of fhe U.S. Conferences at Çairp and Teheran, S. 192.
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Amerikan askeri şeflerinin Roosevelt’e Balkan - Doğu Akdeniz 
bölgesinde Amerikan stratejisine dair verdikleri 18 Kasım 1943 ta 
rihli raporda, Balkan - Doğu Akdeniz Bölgesinin toprak ve ulaşım 
güçlükleri sebebiyle büyük çapta bir askeri harekâta uygun olma
dığı kaydedildikten sonra, buradaki harekâtın küçük çapta kalacağı 
belirtilerek Türkiye hakkında şunlar söylenmektedir :

“3 . Türkiye’yi şimdi savaşa sokmanın istenilir olduğunu kabul 
ediyorsak da, bu başka yerlerdeki taahhütlerim izin başarısını teh
likeye sokacak kaynak saptırılm aları olmaksızın yapılmalıdır. Bu 
amaçla, Sovyetlerle işbirliği halinde, Türkiye’ye, savaşa girmesi ve 
elindeki im kânlar nisbetinde Balkanlarda saldırı harekâtına geç
mesi için baskı yapmalıyız. Şurası açıkça belirtilm elidir ki, Amerika 
ve İngiltere tarafından Türkiye’ye yapılacak yardım, başka yerler
deki taahhütlerim izin başarısına zarar vermiyerek ikmal maddeleri 
ve teçhizata m ünhasır kalacaktır.” (*)

Amerikan Genelkurmayının bu görüşü hakkında çok şey söy
lenebilir ve bu sebepten de, ya Türk ordusnun taarruz kabiliyeti ve 
Türkiye’ye bitişik Bulgar arazisi hakkında bilgisizliklerine, ya da 
Türkiye’nin savaşa girmesine aslında lüzum görmediklerine, ya da, 
‘‘kabul ederse ne a la” zihniyetiyle davrandıklarına hükmedilebilir. 
Ancak, bu şartlarda Türkiye’den istediklerinin kendi gözlerinde bile 
düpedüz karşılıksız fedakârlık anlam ına geleceğini kestirmiş olduk
larını, 1944 için durum tahm inlerine dair raporlarında Alm anya’nın 
gücüne dair ifadeler göstermektedir.

“Bununla beraber, Alman silahlı kuvvetleri halâ kuvvetli, tec
rübeli ve çetin döğüşmeye isteklidir. Geçmişteki istilâ kazançları 
dolayısıyla (hava hariç) hayatî sahalarının bir hayli ötesinde döğüş
meye muktedirdir. Siyasi bünyesi dahili gerginliğe dayanacak şekil
de kurulmuştur. Eğer herhangi bir şekilde baskıdan nefes alabilirse, 
kendini toparlam a kudretini haizdir.”

Aynı raporda, A lm anya’nın halen takip ettiği savunma strate
jisi içersinde bazı taarruzî hareketlerin mümkün olacağı kabul edil
mekte ve Türkiye hakkında şunlar söylenmektedir :

“3) Türkiye’yi işgal etmek. Balkan - Ege bölgesindeki Alman 
kuvveti burasını savunmaya ancak yeterlidir. Ancak, göründüğüne 
göre, buradaki tutumunu devam ettirmeye kararlıdır ve Türkiye’den 
gelen bir tehlike kendisini zorlarsa, savunma m aksatlarıyla hiç ol

(* )  A .g .e. S. 210.
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mazsa Boğazlara kadar ilerlemek için başka cephelerden yeter dere 
cede kuvvet çekebilir.” Bu değerlendirmenin Eden’iıı söylediklerin
den çok farklı olduğu açıktır ve muhtemelen, Roosevelt’in Türkiye’ 
nin bu şartlar altında savaşa itilmesini niçin istemediğini de açık 
lam aktadır.

Yaptıkları tahminlerden ise Türkiye’nin niyetleri hakkında ha
yal içinde olmadıkları görülmektedir :

“e. Türkiye. Türkiye’nin Balkanlarda ve Boğazlarda Sovyet 
hakimiyetinden çekinmesi, sulh tertiplerinde söz sahibi olabilmek 
için muhtemelen savaşa faal şekilde katılm asına m üncer olacaktır. 
Fakat böyle bir katılm a, en az külfetle yapılacak durum gerçekle
şinceye kadar vukubulm ayacaktır.”

Bu sözlerin birinci kısmı, Türkiye ile m üttefikler arasındaki 
önemli bir zihniyet farkını göstermektedir. Müttefikler, Türkiye’nin 
Sovyetlerden korkusunun kendisini savaşa iteceğini tahm in ederken, 
Türkiye M ütefiklerin hüsnüniyetine kalmış böyle bir garantiyi ye
terli bulm ayarak sonundan emin olmadığı bir m aceraya girm ekten
se, kuvvetini saklamayı, uygun görmekte, fakat prensip olarak iti
raz etmediği savaşa katılm ayı da, ancak sağlam garanti elde etmesi 
halinde düşünmektedir. Tahminin ikinci kısmı ise, aslında Türkiye’ 
nin durumunun tam bilinmesinden çıkan bir sonuç değil, askerî şef
lerin, m antık yoluyla buldukları bu sorun karşısında her memleket 
idarecisinin gösterebileceği haklı davranışın tarifinden ibarettir.

Tahran’da Roosevelt - Stalin görüşmeleri için hazırlanan gün
dem taslağında da Türkiye konusunun, ancak Stalin ’in açm ası İm
linde konuşulacağı kayıtlıdır. Roosevelt’in başkanlığında askerî şef
lerin toplantısında Roosevelt, Akdeniz Genel Kumandanlığı teklifi
nin, îngilizlerin gizliden gizliye, Amerikan askerlerini Türkiye ve 
Balkanlara itecek bir durum yaratm ayı düşünmelerinden ileri geldi
ğini söylüyor. Amerikalılar, îngilizlerin 1 2  ada’da giriştikleri hare
kâttan da şüphelenmektedirler. (*)

îngilizlerin, Türkiye’nin şimdi savaşa girmesinden Sovyetlerle 
niçin bu kadar düşünce birliği halinde bulunmasına, bu kadar ha
zırlığın kâfi olduğuna inanır görünmesine ise, Churchill’in şu söz
leri ışık tutmaktadır.

“Daha da düşündükçe, Türkiye ve İsveç’in kendi istekleriyle 
bizimle birlikte savaşm aları veya fiilen m üttefik olm aları yolundaki

(* ) A .g.e. S. 252.
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Rus arzusunu kırm ayacak şekilde hareket etmemiz şeklindeki görü
şüm kuvvetlendi. Ruslar bunun için ısrar eder ve biz de sadece güçlük
ler yaratıyoruz vaziyeti olmamalıdır. Biz prensip olarak kabul etm eli
yiz ve nasıl gerçekleşeceği hususunda nasıl olsa çıkacak olan güç
lüklerin belirmesini beklemeliyiz. Bunlar bertaraf edilebilir veya 
lâyık oldukları ölçüye veya yere konabilirler. Her halde herşeyde 
didişmekle başlam ayalım .” (*)

Bu güçlükler de, A m erika’nın yukarıda gördüğümüz stratejik 
itirazı, Rusların Türkiye’yi yardımsız garantisiz savaşa itmek iste
meleri, Amerikan itirazı karşısında îngilizlerin birşey yapamaması 
ve Türkiye’nin bu oyunları fark ederek dikkatli davranması şeklin
de ortaya çıkm ıştır ve savaş sonuna kadar da aynı durum devamı 
edecektir.

Diğer taraftan, bu kadar konuşm alardan sonra Rusların, bil
hassa politik garantiler konusunu Türkiye ile görüşerek meseleyi 
açm ası beklenirdi ve Menemeııcioğlu’nun yukarda değinilen m üla
katında, bunun sırasının geleceği belirtilmişti. İlgi çeken bir nokta 
1943 sonunda Sovyetlerin askerî bakımdan en iyi durumda olm ala
rına rağm en Türkiye’nin savaşa girmesindeki ısrarlarını arttırm a
ları, ve bunun, hemen yapılırsa değeri olacağını tekrarlam alarıdır. 
A nkara’daki Amerikan Sefiri Steinhardt, bunun sebebini Hugessen’o 
sorduğunda, Hugessen kendisine “Ruslar şimdi askerî bakımdan üs
tün duruma geçmekle beraber Sovyet Rusya’da o kadar ızdırap var 
ki savaşı erken sona erdirmek için her çareye başvurulmasına son 
derecede önem veriyorlar” dediğini söylüyor. Sovyetlerin “her ça
reye başvurulmasına son derecede önem” vermelerine karşılık, ken
dileri bakımından yapılması gereken hareket olarak Türkiye’nin en
dişelerini hafifletecek herhangi bir görüşmeye girişmemeleri dik
kati çekmektedir. Steinhardt 15 Kasımda Vinogradov’la yaptığı ko
nuşmada, Vinogradov’un bir taraftan Türkiye’ye askerî yardım ya
pılması im kân ve lüzumunu şüpheli görürken, diğer taraftan da işin 
politik veçhelerinin daha kolay olduğunu, Menemencioğlu Rusya’nın 
Balkanlardaki niyetlerinden halâ endişe ediyorsa niçin meseleyi ken
disine açmadığını anlıyamadığım ve Menemencioğlu açmazsa ken
disinin de m ülâkat isteyip görüşmeye niyetli olmadığını söylüyor. (*)

Fakat bu fırsat 3 gün sonra çıkmıştır. Yukarıda da anlatıldığı 
gibi, Menemencioğlu, Sovyet Sefirini 18 Kasımda davet ederek hem 
tekliflere cevabımızı bildirmiş hem de politik meseleleri açmıştır.

(*) Churchill, Cilt 9 S. 258.
(*) A.g.e. S. 200
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Menemencioğlu, bu arada Sovyetlerle doğrudan doğruya konuşmak 
konusunda bundan birkaç ay önce Vinogradov’la konuştuğunu fakat 
bir netice çıkmadığını hatırlatınca Vinogradov “adeta itiraz ederek 
belki o vakit mevzu yoktu’’ gibi bir beyanatta bulunmuştu. Mene- 
mencioğlu, durumu uzun uzun anlattıktan sonra Büyükelçiye açık 
ve seçik olarak şunları söylemiştir :

“İki noktayı” daha tasrih etmek isterim :

1. Balkanların bu esası tenvir edecek bir duruma getirilmesi 
için doğrudan doğruya Sovyetlerle görüşeceğiz. Bu durumu beraber 
tanzime çalışacağız.

2 . Türkiye’nin bu görüşünde Rusya’nın 1938 veya 1940 hududu 
diye bir mesele yer alm amaktadır. Bu iş bizi alâkadar etmez. Ve Bal
kan meselesine bice dahil görünmez.”

Vinogradov memnun, görüşmelerin iyi neticeler vereceğinden 
emin olarak ayrılmıştır. Fakat 1944 Temmuzuna kadar kendisinden 
bir ses çıkmamıştır.

Birinci Kahire Konferansı ve Türkiye

Yukarıda, Tahran konferansı arefesinde Türkiye’nin savaşa 
girmesi konusunda Amerikan stratejik düşüncesi gözden geçirilmişti. 
Roosevelt seyahatta iken, W ashington’un m esajlarından bazıları 
O ran’a gönderilmektedir. Bunlardan birinde, Aııkaradaki Büyükel
çilerinin 18 Kasım 1943 tarihi ile şu m alûm atı verdiği bildiriliyor :

“Numan Türklerin prensip olarak savaşa girmeye kararlı ol
dukları yolunda Eden’e cevap verilmesi için parti liderlerinin olurunu 
aldığını bildirdi. Numan şimdi Türkiye’ye askerî yardımın ön plâna 
geçmiş olduğunu ve Rus tem inatının geri bırakılm asını kabul etti. 
İngilizler Türkiye’nin kararının uzun zaman gizli tututlam ıyacağm a 
inanm akta ve erken bir Mihver hücumundan endişe etmektedirler. 
İngilizler Leros’tan Türkiye’ye 1 0 0 0  kişi tahliye ettiler fakat 7 dest
royer kaybettiklerini bildirdiler.” (*)

İkinci bir raporda da, Türk - İngiliz görüşmelerinde, M ihver’in 
vurucu gücü üzerindeki Türk ve İngiliz tahm inlerinin çok farklı ol
duğunu bildirerek, iki tarafın  çıkarlarına dayanan bu tahm inler 
arasında bir uzlaşmaya varılabileceği tahm ini yürütülmektedir. 
Moskova Büyükelçisi H arrim an’m Savaş Nazırı yardımcısı ile görüş-

(*) A .g.e. S. 262.
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mesiııe dair bir raporda da, Rusların, Türkiye üzerindeki baskının 
gerçekçi bir şekilde arttırılm asını istediklerinin açık olduğu Harri- 
m an’m kanaati olarak belirtiliyor.

Bu raporların da ışığı altında, Roosevelt, K alıire’ye yolculuğun
da, kum andanların iştirakiyle bilhassa Ege ve Akdeniz harekâtını 
gözden geçirm iştir ve daha önce de belirttiğimiz gibi, îngilizlerin 
Ege harekâtında ısrar etmelerinden, Amerikan kuvvetlerini Türkiye 
ve Balkanlara itmek gibi bir durumun yaratılm ası yolunda art düşün
celere sahip olm alarından şüphelenmektedir. (*)

24 Kasım ’da Roosevelt ve Churchill’in, kum andanlarla yaptık
ları toplantıda, Türkiye’nin savaşa girmesinin ve böylece az külfetle 
çok iş becerilm esiniıı şampiyonluğunu yapan Churchill, Roosevelt’in 
giriş konuşmasında Türkiye’nin savaşa girmesinin meseleye başka 
bir renk vereceğini söylemesinden bilistifade, malüm tezleriyle sal
voya geçmiştir. Alm anların Ege adalarındaki başarısından üzüntü
lüdür ve Rodos’un alınması, Türkiye’nin savaşa girmesi ile durumun 
değişeceğini belirtir. Yani, mesele yavaş yavaş Türkiye’nin savaşa 
girmesi için İngiliz yardımı yapılması şeklinden, Adaların alınması 
için Türkiye’nin İngiliz kuvvetlerine yardımcı olması şekline dönüş
mektedir. Churchill, S talin ’le görüşmelerden sonra Türkiye Başba
kanı ile görüşülmesini de tavsiye eder. (*)

Roosevelt, bu ilerleme hızı ile Rusların birkaç hafta içinde Ro
m anya’ya varacaklarını belirterek, bu gerçekleştiğinde kendilerinden 
sağ cenahları ile birleşmeyi isteyebileceklerini, meselâ Tito’ya yar
dım etmek üzere Yugoslavya’da bir harekete geçmelerini isteyebile
ceklerini söylemiştir.

Aynı gün saat 14.30’da İngiliz ve Am erikan askerî şefleri Tah
ran konferansında görüşülecek konular arasında, savaşa girdikten 
sonra Türkiye’nin yapacağı harekatın da görüşülebileceği üzerinde 
m utabık kalmışlardır.

26 Kasımda da İngiliz - Amerikan Müşterek Kurm ayları (Com
bined Chiefs of Staff) toplanarak, Konferansın askerî konuları üze
rinde görüşmüşlerdir. İngiliz generali W ilson ve Hava M areşali Sir 
Sholto Douglas’m verdiği izahata bakılırsa, Türkiye’den beklenen 
askerî harekât, Batı Anadolu’daki hava üsleri ve bazı adaların iş
gali için elindeki im kânlarla çıkartm a yapmasıdır. Roosevelt’in Mü
şaviri Amiral Leahy’niıı sorusu üzerine, General Wilson, Türk ordu

cu  A.g.e. S. 282.
(*) A.g.e. S. 332.
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sunun elinde am fibi harekât yapacak im kânlar olmadığını, ancak 
Rodos yakınındaki ikisi hariç havaalanlarının tamamlandığını, ra.- 
dar muhabere cihazlarının konması için m üzakereler yapılm akta 
olduğunu belirtir. Eisenhower ise, şu anda Almanya’yı sarsm ak için 
en önemli yolun, Alman kuvvetlerini Po vadisinin ötesine atm ak ol
duğu kanaatmdadır. Ancak bu iş yapıldıktan sonra Ege harekâtı 
başlatılm alı ve Türkiye bu harekâtın başlamasından sonra savaşa 
girmelidir. Eisenhower, Güney Fransa’dan yapılacak bir harekâtı, 
bütün çıkartm a vasıtalarının İtalya harekatı için lüzumlu bulm asın
dan ötürü, imkânsız görmektedir. (*)

25 Kasım tarihli muhtıradan, İngilizlerin OVERLORD’un tarihi 
üzerinde kati bir kararları olmadığı ve bundan önce başka harekât 
derpiş ettikleri görülmektedir. Bunların arasında en önemlisi Pisa- 
Rimini hattına kadar İtalya harekâtı, Türkiye’nin harbe girmesi 
ve Boğazların açılm ası vardır ki bu da Adaların ve Rodos’la G irit’in 
işgali, muhtemel olarak da, Trakya’da Bulgar - Alman taarruzuna 
karşı Türkiyenin hava savunmasına yardım etmek m anasına gel
mektedir. Bu son harekâta operation HARDIHOOD ismi verilmiştir. 
En mühim nokta da, İngilizlerin, 1944 yazında OVERLORD’u derpiş 
etmelerine karşılık, belirli bir tarihe bağlanm ayı kesinlikle reddet
meleri ve yukarıdaki harekât yüzünden bir mikdar gecikme olursa, 
bunu kabul etmek gerekeceğini açıkça belirtm eleridir ki, Am erika
lılar esas itibariyle buna karşıdırlar.

Sonunda, İngiliz - Amerikan Müşterek Genelkurm ayları Tahran 
toplantısı için, anahatları itibarıyla olduğu kaydıyla şu anlaşm aya 
varm ışlardır :

“e. Türkiye’yi harbe zorlamak yolundaki Sovyet teklifini kısa
ca desteklemek de dahil olmak, fakat başka yerlerde tasvipten geç
miş harekatın zararına Türkiye’ye ikmal yapılmaması veya kuvvet 
kaydırılmam ası prensibinde kararlı olmak şartıyla, Türkiye hakkın
da müşterek bir politika tesbit edilmelidir.”

Böylece, fasit daire tekrar dönmeye başlayacaktır.

Sovyetler, Türkiye’nin savaşa zorlanmasını isterken, Am erika
lılar bunu, başka cephelerden kuvvet kaydırm aması şartıyla kabul 
etmekte İngilizler iki tarafın  da itirazına yer vermiyecek bir orta 
teklifle ve önemli kuvvet kaydırm asına lüzum olmadığını söylerken 
Türkiye’yi de, mahdut yardımın kâfi olduğuna ve Alm anya’nın esa

(*) A .g.e. S. 361-362 .
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sen saldıram ıyacağm a iknaya çalışm aktadırlar. Türkiye ise, İngiliz 
değerlendirmesini sağlam görmediği için direnmekte devam ettiği 
gibi, politik garantiler sorununun da açıkta olduğunu belirtmektedir.

Tahran’da bu dairenin işleyişi, ve neicede Türkiye’nin riskler 
alm asına vardığı, sarahaten görülecektir.

Roosevelt’in kendi Kurmay Başkanları ile 28 Kasım ’da yaptığı 
toplantıda İngilizlerle A m erikalılar ve Ruslar arasındaki tutum 
farklılıkları daha belirli şekilde ortaya çıkmaktadır.

General M arshall, esas meselenin, Rusların Türkiye’ye önü
müzdeki iki ay içersinde tazyik yapılmasını istemelerinden doğdu
ğunu, eğer Ruslar derhal yardım harekâtında ısrar etmezlerse Roma 
ve Rodos harekâtının tam am lanm asının, Overlord’un 15 Haziran 
1944’e bırakılm ası ile mümkün olabileceğini, halbuki Churchill’in 
Türkiye’nin savaşa girmesinden Boğaz harekâtına geçebilmesi, ve 
Romanya ile Bulgaristanm  düşmesinin sağlanm ası şeklinde faydalar 
beklediğini belirtiyor. Roosevelt, Türkiye’nin savaşa girmesinin ne
ler sağlıyacağı ve Türkiye’nin savaşdışı durumuna Ruslar itiraz eder 
veya yardım isterlerse ne diyebilecekleri sorularına cevap aram ak
tadır. Marshall, Ege harekâtı için maddi im kânlar bulmanın güç ol
duğunu, Ruslara yardım konusunda ise, Adriyatik’te küçük lim an
ları açıp Tito kuvvetlerini takviye etmenin asıl büyük yardım olacağı 
görüşündedir. Bulgaristan’ın düşmesi konusunda da, Rusların daha 
çok bilgi sahibi olm aları gerektiğini söylüyor. M arshall’a göre, İngi
liz generalleri, Türkiye’nin savaşa girmesi ile Bulgaristan’ın düşme
sini beklemiyorlarmış. Kanaati, bütün bunların OVERLORD üzerine 
tesir edeceğidir. Bu arada M arshall, İngilizlerin başlangıçta Türki
ye’ye 27 avcı bölüğü vermeyi planladıklarını, fakat ancak 17 bölük 
verdiklerini belirttikten ve asıl meselenin Rusların “derhal yardım ’’ 
dan neyi kastettikleri olduğunu tekrarladıktan sonra şunları söy
lüyor :

“SSCB, açıkça, soğuk kanlı bir teklif olarak Türkiye’yi savaşta 
görmek istiyor. Sovyetler kesinlikle birşeyler istiyorlar ve ne istedik
lerini bilmemiz lâzım.”

Zabıtlardaki şu kayıt, Roosevelt’in hissiyatını iyi ifade etm ek
tedir :

“BAŞKAN Türkleri savaşa ısrarla davet edecek vicdanı olma
dığım söyledi,”
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Tahran Konferansının 28 Kasım günü saat 16.00’da başlıyan ilk 
celsesinde, Türkiye’nin savaşa girmesi konusu, stratejik  durumu an
latan Churchill tarafından açılmıştır. Churchill, Türkiye’nin savaşa 
girmesinin “mümkün olan en kuvvetli ifadelerle” istenmesiyle söze 
başlıyarak, Türkiye’nin savaşa girmesi sonucu Ege denizinin açıl
ması ile, Rusya’ya doğrudan doğruya ikm al yolunun açılm ası fay
dalarını saymış, OVERLORD için eskort gemisine ihtiyaçları sebe
biyle, bu yıl A rktik’ten Rusya’ya ancak 4 konvoy gönderebileceklerini 
belirtmiştir. (*) Churchill, S ta lin ’den Türkiyeyi savaşa girmeye nasıl 
ve ne şekilde ikna edebileceklerini sorar ve olayın Bulgaristan ve 
Romanya, hattâ M acaristan üzerindeki büyük etkisinden bahseder. 
Asıl önemli nokta olarak da, Akdeniz harekâtının Sovyetlere, 
OVERLORD’un 2  veya 3 ay kadar geciktirilm esine rıza gösterecek
leri derecede kıymet ifade edip etmediğini bilmek istediklerini 
sorar.

Stalin cevap vermeden önce, Türkiye’nin savaşa girmesi ha
linde, buraya İngiliz - Amerikan kuvveti gönderilip gönderilmiyece- 
ğini sormuş, Churchill adaların işgali için lüzumlu 2  tümenin hazır 
olduğunu, Türkiye’ye 2 0  bölük avcı uçağı ile birkaç topçu taburu 
göndereceklerini, hazırlıkların ilerlediğini söylemiştir.

Stalin ’in ısrarlı olacağı beklenen tutumu derhal değişmiş, Tür
kiye, Adriyatik ve Güney Fransa’da birbirine bağlantılı olmayan 3 
ayrı bölgedeki harekâtın M üttefik kuvvetini dağıtacağını, gayretin 
1944 için OVERLORD’a teksifinin daha iyi olacağını, özellikle Türki
ye’nin savaşa girmiyeceğiııe inandığı için Güney Fransa’daki hare
kâtı tercih ettiğini söylemiş, Türkiye’nin savaşa girmiyeceğine inan
dığını tekrarlam ıştır. (*)

Churchill bunun üzerine, Türkiye’ye gönderilecek filolarla, 
Adaları işgal edecek tümenlerin şimdi M ısır’ın savunmasına ayrıl
mış bulunm aları sebebiyle, OVERLORD veya İtalya harekâtı zara
rına kuvvet kaydırılm asına sebep olmıyacağmı söylemiş, Stalin bu 
sefer de bu harekâtın (herhalde Ege harekâtının) Türkiye’nin sava
şa girmesi halinde bir değer ifade edebileceğini, halbuki Türkiye’nin

(*) Churchill'in bu delilinin doğruluğu şüphelidir. Aynı gün Roosevelt'in başkanlığında 
Amerikan Kurmay Başkanları toplantısında General Marshall, General Somerwell'in 
Türkiye savaşa girse bile Boğazların açılabilmesi için 8 ilâ 8 ay a  ihtiyaç olduğuna inan
dığını, zira. Adaları işgal etmek için bir üs değişiminin lüzumlu olacağım ve bir üsten 
öbürüne geçmenin bir hayli zaman aldığını belirttiğini ifade ediyor. Bu İngiliz tahmini
ne göre. Boğazlar en erken Mayıs veya Haziran'da açılabilecektir ki, bu ada aşağı yu
karı OVERLORD tarihidir.
(*) A.g.e. S. 494,
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savaşa girmiyeceğiııe inandığını belirtmiştir. Stalin, Güney Fransa 
harekatı üzerinde ısrar eder görünmektedir. Churchill’in bu sırada, 
sonraki davranışlarının anahatlarm ı veren şu sözleri söylediği gö
rülmektedir :

“B aşb akan a göre, savaşa girmeyi kabul ettiği takdirde, Türki
ye’nin istediğini ne derecede kabul edeceğimizi düşünmeye lüzum 
yoktur.” (*)

Stalin bu düşünce akımını tam am lıyor :

“Stalin, Türkiye’nin Büyük Britanya’nın bir m üttefiki olduğunu 
ve ayni zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği ile 
dostluk bağlantıları bulunduğunu ve bu iki devletin dost olarak, Bü
yük Britanya’nın M üttefiki sıfatıyla savaşa girmesini isteyebilecek
lerini, daha doğrusu üzerine baskı yapabileceklerini cevaben söyledi. 
Stalin, bütün tarafsızların muhariplere budala gözüyle baktıklarını 
ve şimdi burada temsil edilen m em leketlerin asıl tarafsızların bu
dala olduklarını göstermeleri gerektiğini ve Türkiye’nin kazanan 
taraftan savaş dışı kalm akla hakikaten budala olduğunu isbat et
memiz icap ettiğini ifade etti.”

Bunun üzerine Churchill, İngilizcede Türkiye ve hindi kelim e
lerinin aynı olmasından faydalanarak, noel yortusu zam anının hin
diler için kötü bir zaman olduğu şeklinde, çapıyla orantısız iptidailik
te bir espri yapmıştır.

Roosevelt ise, Türkiye Cumhurbaşkanı ile karşılaştığında, sa
vaşa girmeye ikna etmek için elbette herşeyi yapacağını, fakat ken
disi Türkiye Cumhurbaşkanının yerinde olsa, yerine getirilmesi 
OVERLORD’u geciktirecek kadar çok uçaklar, tanklar, ve teçhizat 
isteyeceğini söylemiştir.

Stalin, Türkiye’nin niyetinden şüphelendiğini, zaten savaşa 
girme telkinine cevap vermiş olduklarını, çok kimse bunu olumlu 
saym akla beraber şahsen olumsuz olduğuna inandığını belirtmiştir.

29 Kasım toplantısında, Türkiye’yi savaşa sokmada yeni bir un
sur olarak, Churchill, Bulgaristan’ın da Türkiye’ye saldırması ha
linde, Sovyetlerin Bulgaristan’a savaş ilânı konusunu açmış, Stalin, 
Türkiye savaşa girerse Sovyetlerin Bulgaristanla savaş haline geçe-

(*) A.g.e. S. 496. Editörler, mantıken, «düşünmeye» kelimesinden «önce» şimdi kelime
sinin olması gerekeçeğini düşünerek, bu kelimeyi italikle, parantez içinde ilâve etmiş
lerse de, zabtın aslında yoktur.

175



ceğini, fakat yine de Türkiye’nin buna inanacağım  sanmadığını be
lirtmiştir. (*) Stalin, kanaatıııca, aslında Türkiye, İtalya ve Dalmaç- 
ya harekâtının önemli olmadığını asıl OVERLORD’un önemli oldu
ğunu söylemiştir.

Churchill bu arada, şunları da eklem iştir :

İngiliz Hükümeti, Türkiye’nin m üttefiki olarak, Türkiyeyi sa
vaşa ikna veya zorlamanın mesuliyetini üzerine almaktadır. Mosko
va anlaşm asına göre bu işte Roosevelt ve Sta lin ’in yardımına ih ti
yacı vardır ve bunu ümit etmektedir. İngiliz Hükümeti üç büyük 
devletin davetine icabet etmediği takdirde, bunun, Türkiye için ve 
bilhassa Boğazların statüsü ile ilgili olarak, çok ciddî siyasî ve arazı 
sonuçları olacağını ileri sürmeye kadar gidecektir.” (*)

Stalin 30 Kasım toplantısında bu sözlere dönmekte gecikmi- 
yecektir.

Rusyanm geniş arazisi üzerinde konuşma olduğu bir sırada, 
STALİN, eğer bu kadar büyük topraklar olmasaydı Alm anların 
muhtemelen zaferi kazanacaklarını söylemiştir. Stalin ’i memnun 
etmek havasında olduğu anlaşılan Churchill gönüllü bir taviz daha 
ortaya atm ıştır : Başbakan’a göre bu kara kütlesi sıcak su lim an
larına çıkışa sahip olmaya lâyıktır. Bu mesele şüphesiz sulh tertip
lerinin bir parçasıdır, ve dostlar arasında dostça halledilebilir, mü
şahedesinde bulunur.

Stalin, ise zam anı geldiğinde bu mesele görüşülebilir görüşün
dedir, fakat Churchill ortaya attığı için, Boğazlar rejim i hakkında 
bazı şeyler öğrenmek ister. “İngiltere artık  itiraz etmediğine göre, bu 
rejim i gevşetmek iyi olur” der.

“Churchill, geçmiştekinin aksine, şimdi İngiltere’nin Rusya’nın 
sıcak su lim anlarına çıkışm a itirazı olmadığı cevabını verdi. Fakat, 
hepimiz Türkiye’yi savaşa sokmaya çalıştığımız şu sırada Boğazlar 
hakkında birşeyler yapmanın yerinde olup olmayacağında şüphe iz
har etti.

Stalin, bu mesele hakkında aceleye lüzum olmadığını, sadece 
burada genel bir şekilde görüşme ile ilgilendiğini belirtti.

Churchill, İngiltere’nin bu meşru soruya itirazı olmadığını, üs
telik hepimizin ticari, veya askeri, Rus filolarını bütün denizlerde 
görmeyi ümid ettiklerini söyledi.” (*)

(*) fi.g.e. S. 537. Bohlen zabıtları. 
(*) Â.g.e. S. 536.
(*) A.g.e.
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Bu arada, Roosevelt, bazı Alman lim anlarının serbest bölge 
haline getirilmesinden ve sıcak su lim anı olarak Dairen’den sözet- 
miştir.

Diğer taraftan, Türkiye’nin savaşa girmesi konusu, yukarıda 
anlatılan esaslar çerçevesinde Eden - Molotov - Hopkins toplantı
larında da ele alınmıştır. Molotof, Türkiye’nin savaşa girmesinin, 
OVERLORD’un tarihine tesirini sorduğunda Hopkins, Başkanın ve 
askerlerin bir gecikme olacağı kanısında bulunduklarını söyleyince 
Molotov, eğer böyle bir gecikmeye sebep olacaksa, Stalin ’in Türki
ye'nin savaşa girmesini istemiyeceğini belirtmiştir.

1  Aralık 1943 toplantısında, yine Türkiye’nin savaşa girmesi, ve 
Türkiye’ye düşmanca tutum takındığı takdirde Sovyetlerin Bulga- 
ristana savaş ilânı meselesi görüşülmüş, Churchill, Türkiye’nin sa
vaşa girmesinin en büyük m ükafatının (!) sulh masasında Sovyet
lerle yanyana olması olduğunu belirtmiştir.

S talin ’in, Türkiye’nin hangi silâhları eksik olduğu ile ilgilen
mesi üzerine de ânti-tank ve hava savunma silâhları ile uçaklarının 
yeterli olmadığını, ordusunun birinci dünya harbi sonundaki stan
dartlara göre iyi olduğunu fakat Alm anların Fransızlardan alıp 
Bulgarlara verdikleri silâhları görünce ordularının modern olm adı
ğını anladıklarını söylemiştir. Bu defa Molotof, Churchill’in Boğazlan 
üzerindeki sözlerini hatırlatarak bunun m anasını sormuş, Churchill, 
şimdi Hükümetinden uzak olduğunu, fakat Türkiye inatçı davranır
sa, şahsen Boğazlar rejiminde bir değişikliğe taraftar olduğunu ifade 
etmiştir.

Roosevelt, Boğazların bütün dünya ticaret gemileri için serbest 
olmasını istemiştir.

Neticede Vinogradov’la Vişinski’nin de, İnönü ile konuşm alar 
sırasında K ahire’ye gelmesi kararlaşm ıştır.
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S A V A Ş  Y I L L A R I :  V I I

1943 YAZIMDAN İTİBAREN MÜTTEFİKLERİNİN 
SAVAŞ STRATEJİSİNDEKİ GELİŞMELER

1943 yılında savaş önemli bir safhaya girmiştir. Rus cephesinde, 
Stalingrad çarpışm alarından sonra bir çökme olmıyacağı aşağı yu
karı belli olmuş, Alm anlar gerilem işler fakat Rus karşı taarruzları 
da beklenen neticeyi vermemiş, Alm anları söküp atam amışlardır. 
Diğer yönden, M üttefikler Kuzey A frika’da başarı kazanmış ve bir 
süre sonra da Sicilya işgal edilmiştir. Türkiye bakımından en önemli 
mesele Doğu cephesindeki gelişmelerle, savaşa girmesi için yapılan 
baskılardır. Türkiye’nin gerek Anglo-Saksonlarla, gerek Sovyetlerle 
olan siyasî bağlantıları bakımından stratejik kararlar, m üttefiklerin 
savaş inisiyatifini ellerine geçirdikleri bu devirde eskisinden daha 
önemli tesirli bir duruma girmiştir.

Churchill’in kapalı bir şekilde ortaya atılan Balkan cephesi fik
rine yukarıda değinilmişti. A frika’da zaferin belli oluşundan sonra, 
Churchill, önemli mesele olarak, bu zaferin ne şekilde kullanılaca
ğını düşünmektedir. Faydalar sadece Tunus’un kuzey ucuna mı in
hisar edecek, yoksa İtalya’nın harp dışı bırakılm ası ile Türkiye Müt
tefikler yanında harbe mi sokulacak? İkinci bir konu da Güney-Do- 
ğu Asya cephesidir. Churchill bu konuları görüşmek üzere W ashing- 
toıı’a üçüncü seyahatini yapmak üzere 4 M ayıs’ta deniz yoluyla ha
reket etmiştir. Kurmay Başkanlarıyla gemide yapılan toplantılarda, 
esasen kararlaşm ış olan Sicilya’nın işgalinden sonra ve belki de ay
nı zamanda İtalya’ya da çıkarm a yapılmasına karar verilmiş ve bu tek
lifler, Churchill’in varışından önce W ashington’a bildirilmiştir. (*)

Roosevelt ve maiyeti ile 1 2  Mayıs’ta yapılan toplantıda, Avrupa’
da yapılacak harekat üzerinde bilhassa durulmaktadır.

(*) Churchill, Â.g.e. Victory in Alrica, S. 337.
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“Almanya üzerinde hemen nihai tesirini göstermese bile, İtal
ya’nın harp dışı kalması, herşeyden önce, kendisini Akdenizde daima 
İtalya ile ölçmüş olan Türkiye üzerinde büyük tesir yapacaktır. 
Ploesti’yi bombalam ak ve Ege’yi temizlemek am acıyla toprakları 
üzerindeki üslerin kullanılm asına müsaade etmesi için m üşterek bir 
Amerikan-Rus-İngiliz talebi yapma zamanı gelecektir. İtalya savaş 
dışı edildikten sonra ve Alm anya’nın Türkiye’ye güçlü bir harekete 
geçemiyeceği bir zaman, böyle bir talep başarısız kalmaz. İtalya’nın 
bertaraf edilmesinin bir başka büyük etkisi, 25 veya daha fazla İta l
yan tümeninin de dahil olduğu mihver kuvvetlerin çeşitli m illiyetler
den vatanseverleri zorlukla bastırılabildikleri Balkanlarda duyula
caktır. Bu tümenler çekilirse, sonucu Alm anya’nın ya Balkanları ter- 
ketmesi ya da boşluğu doldurmak için Rus cephesinden asker çek
mesi olacaktır. Baskının bu ölçüde başka yoldan azaltılm ası im kân
sızdır.”

Roosevelt, “Türkiye hakkında iyimserdi. Bu memleket savaşa gi
rerse Rus cephesine doğru Alman hatları ve ulaşım ına karşı hava ha
rekâtı için önemli bir üs teşkil edecektir.”

Churchill’in, İtalya’nın harp dışı kalm asına fazla önem verdiği 
görülmektedir ve son 2-3 yıldaki politik gelişmeler nazarı itibare 
alınmazsa, bu düşünceleri normaldir de. Fakat Churchill’in hesaba 
katar görünmediği husus, İtalya’nın esasen herkesin sandığı kadar 
büyük bir tehlike olmadığının Yunan harekâtından sonra anlaşılm a
sı ve bir müddet sonra da, A lm anya’nın desteği olmadan müstakil 
harekât yapamayacağının görülmesidir.

Esasen son iki yildanberi A nkara’da İngiliz Sefiri ile yapılan 
tem aslarda da muhtemel tehlike kaynağı olarak İtalya değil, Bal
kanlara inmiş olan Almanya gösterilmiştir. Ötedenberi 1 2  Ada’da 
da, İtalyanların Anadolu’ya karşı büyük bir harekât yapmasına ye
terli tesisler ve yığmak olmadığı bilinmektedir.

Yine İtalya’nın durumuyla ilgili olarak Türkiye bakımından 
önemli olan nokta İtalya’nın, teşkil ettiği tehdit m ahrekinin, İtalya’
nın çekilmesinden çok önce, Âkdenizden Kuzeye kaymış olmasıdır. 
Churchill’in telmih ettiği Akdeniz durumunun yerine, Kuzeyde Al
man mevcudiyeti ve Rus-Alman harbinin ortaya çıkardığı durumlar 
vardır. Churchill’in sözünü ettiği devirde ise, Kuzeyde ve Kuzey-ba- 
tıda böyle bir durum yoktu ve Türkiye, daha önce de görüldüğü gi
bi, muhtemel tehdidi Âkdenizden beklemekteydi? Bu konuşmalardan 
sonra Churchill ve Roosevelt’in mutabık kaldıkları hususlar arasın
da Türkiye’nin durumu şu şekilde gösterilmişti. “Türkiye’nin Mütte
fikler yanında savaşa aktif veya pasif iştiraki için zeminin hazırlan
m ası,”
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Sicilya’daki başarıdan sonra, Churchill, savaşa İtalya’da devam 
etmek görüşünü savunuyordu ve am açlarından biri de, sık sık belirt
tiği gibi, Balkanlarda Alm anlara karşı direnişi arttırm aktı. Ameri
kalılar ise, Manş çıkarm asında ısrarlarını devam ettirdiler. Churchill, 
çıkarm adan vazgeçmediğini, fakat bunu Rusların istediği zaman de
ğil, şartların en uygun olduğu bir zamanda yapacağını ileri sürüyor
du. 1943 yazında Sovyet basını, İngiliz ve Amerikalıların ikinci cephe 
için sözlerini tutmadığını yayan bir kam panya’ya girişmişlerdir. 
Moskova’daki Amerikan Sefareti, bunun askeri olduğu kadar politik 
gaye güttüğünü, yapacakları ileri politik talepler için zemini hazır
lam ayı ve İngiliz-Amerikan dayanışmasını baltalam ayı düşündükleri 
kanısındadır. (*)

Quebec Konferansı (14-24 Ağustos) bu şartlar altında tertiplen
miştir. Konferansın başlıca neticelerinden biri, Manş çıkarm asının 
teyididir (Mayıs 1944) . Harry L. Hopkins’in, evrakı arasında konfe
ransa götürdüğü “Rusya’nın durumu” başlıklı ve sadece “çok yüksek 
seviyede Amerikan stratejik değerlendirmesi” nden çıkartıldığı ka
yıtlı bir m uhtıra (tabiatıyla Konferans ve Roosevelt’in düşünceleri 
üzerinde ne derecede tesiri olduğunu söylemek imkânsız ise de) o ta
rihte Sovyetler hakkmdaki Amerikan stratejik düşüncesine işaret et
mesi bakımından önemlidir :

“Rusya’nın Avrupa’daki harp sonrası durumu hakim bir durum 
olacaktır. Almanya ezildikten sonra Avrupa’da (Rusya’nın) çok güç
lü askerî kuvvetlerinin önüne geçebilecek bir devlet kalmayacaktır. 
İngiltere’nin, Rusya’ya karşı Akdenizde Avrupadaki kuvvet denge
sinde faydalı olacak bir mevki yapm akta olduğu doğrudur. Ancak, 
desteklenmediği takdirde burada da Rusya’ya karşı duramayabilir.

Bundan çıkan sonuçlar açıktır. Rusya harpte kesin etkisi olan 
bir faktör olduğuna göre, kendisine her türlü yardım yapılmalı ve 
dostluğunu kazanmak için her türlü gayret sarfedilmelidir. Aynı 
şekilde. Mihverin yenilgisinden sonra Avrupa’ya hakim olacağına 
göre, Rusya ile en dostane bağlantıların geliştirilmesi ve sürdürül
mesi daha da önemlidir.

Son olarak, Amerika Birleşik Devletlerinin Rusya konusunda 
gözönünde tutacağı en önemli unsur Pasifikte savaşın yürütülmesi-

(*) Churchill, Roosevelt, Stalin, Herbert Feis,
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dir. Japonya’ya karşı savaşta Rusya’nın ittifakı ile savaş, bunun ak
sinin varid olması halindekinden daha kısa bir zamanda, daha az 
can ve mal kaybı ile kazanılabilir. (*)

Eylül başında İtalya’nın savaştan çıkması üzerine Churchill 
tekrar W ashington’a gelerek (9 Eylül) İtalya harekâtının Dalmaçya 
sahillerine yapılacak çıkarm a ile Kuzey ve Kuzeydoğu istikametinde 
geliştirilm esini ileri sürmüştür. Bu suretle M acaristan ve Roman
ya’nın mihverden ayrılm ası tehlikesinin Almanya üzerindeki tesir
lerini, Bulgaristan’da bir bölünme beklenebileceğini ve Türkiye’nin 
bunlara karşı ağırlığını koyacağını belirtm iştir. Fakat, Palermo çj- 
kartm asm ı teklif eden Eisenhower dahil A m erikalılar bu sefer böyle 
bir harekete (bilhassa Ege adalarının işgaline) kesinlikle karşı çık
mışlardır. Churchill, az bir gayretle büyük sonuçlar elde edilmesi 
imkânının kaybolduğu kanısındadır. Am erikalıların, Stalin ’in gittik
çe artan ısrarlarının ve pasifik savaşının etkisinde hareket ettikleri 
anlaşılm aktadır. Roosevelt’in S ta liıı’le ikili görüşme arzusu, Stalin ’in 
Londra ve W ashington Büyükelçilerini geri çekmesi gibi hareketleri
nin etkilerinin de bunda payı vardır. İtalya'nın teslimi sorunu da, 
Ruslarla M üttefikler arasında ayrı bir anlaşm azlık konusu olmuştur.

H itler’in İtalyanm  teslimine karşı aldığı askeri tedbirler, bek
lenenin aksine, Rus cephesinden kuvvet çekmek değil, Alm anya’dan 
İtalya’ya yeni kuvvetli motorlu birlikler sevketmek olmuştur.

İtalya dışında, fakat belki de ondan da fazla olarak, Anglo- Sak- 
sonlarla Ruslar arasında anlaşm azlık konusu olarak Polonya meselesi 
görünmüştür.

Moskova Konferansından önce Pokmyalılar, Eden ve C. Hull’a 
verdikleri muhtıralarda-, Doğu’da, toprak kaybına uğratılm am alarm ı, 
kendilerinin Rusya’ya karşı korunmasını, askerî zorunluklar yüzün
den Polonya arazisi işgal edilse dahi, önceden mülteci Hükümetle bir 
anlaşm a yapılmasını, aksi halde Rusların Polonya komünistlerinin 
yardımı ile Polonya’yı ele geçirip Orta Avrupa’ya hakim olm akta 
kullanacaklarını, Sovyet orduları ile birlikte Polonya’ya İngiliz ve 
Amerikan askerlerinin de girmesini istiyorlardı. Fakat Rusların Po
lonya’yı kolay bırakmayacakları Litvin of’un bir yemekte PolonyalI
lar için söylediği ağır sözlerden de anlaşılıyordu. Savaşın başında 
küçük hudut değişikliklerine razı olan Stalin, zafer kokusunu aldık

(*) R.E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins, S. 748 Yazar bu değerlendirmenin Tahran 
ve Yalta konferansları kararlarının hazırlanmasında şüphesiz büyük tesiri olduğu kana
atim ifade ediyor.
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tan sonra küçük tavizleri tatm inkâr görmiyecektir. Çekoslovakya, 
Yugoslavya ve Yunanistan üzerinde m üttefikler arası güçlükleri de 
burada hatırlatm ak gerekir.

Bu gelişmeler üzerine toplanan Moskova Konferansı, politik me
selelerin ilk defa topluca ortaya atılm asına fırsat verdiği için, üze
rinde biraz durmak yerinde olacaktır.

Churchill, Roosevelfe gönderdiği 23 Ekim 1943 tarihli m esajın
da, Türkiye’nin harbe girmesi konusunda Eden’e verdiği talim atı 
şöyle özetliyor :

“Türkiye’yi savaşa girmeye zorlarsak, hava desteği istemekte 
ısrar eder, bunu da İtalyan harekâtının zararına olmadan yapam a
yız. Fakat Türkiye, belki bir süre çarpışma dışı kalarak, kendi teşeb
büsü ile savaşa girerse bu zorunluluktan kurtuluruz ve faydaları da 
büyük olur. Tabiatıyla zamanın seçilmesi son derecede önemlidir ve 
düşmanın Bulgaristan ve Trakya’daki saldırı gücüyle ilgilidir. Bunun 
m ükâfatı, Rusya’ya ikmal, savaş gemileri ve diğer kuvvetler temini 
ile Karadenize girmek olacaktır. Bu Rusya’ya sağ elimizi uzatmak 
demek olacaktır. Özellikle, Almanlar Balkanlardaki kayıplarını tela
fi etmekten vazgeçip Tuna ve Sava’ya çekilirlerse Türkiye üzerinden 
böyle bir hareket imkânsız değildir.” (*)

Churchill, m esajının sonunda şunu ilâve ediyor:

‘Şahsen Türkiye’nin kendi teşebbüsü ile harbe girmesini isterim, 
aynı şey İsveç için de doğrudur. İkisinin de işgale uğrayacaklarını 
zannetmiyorum ve her yeni düşman H itler’in sonunun gelmesine 
yardım edecektir. Fakat, ilk adım olarak Rusların ve bizim ne iste
diğimizin, bu iki yerde en çok neyin yardım edeceğinin ortaya çıka
rılm asını sonra da gerçekleştirm e çarelerine bakılm asını telkin edi
yorum. Bu işe bir bakın ve sonucundan bana bilgi verin.” (*)

25 Ekim tarihli toplantıya ara verildiği sırada, Molotof, Türki
ye’nin savaşa girmesi konusunu Cordell Hull’a açmıştır. Molotof’un 
bu hareketi aynı zamanda Sovyetlerin ikili bir anlaşm a ile Türkiye’
yi savaşa sokma teşebbüsünü Batık lara bırakm aya razı olduklarını 
da gösteriyor. M olotof a göre Sovyetler Birliği, İngiltere ve A m erika’ 
Türkiye’nin savaşa girmesini “telkin” etmelidir. Hull, bu “telkin” in 
. . . .  3 büyükler tarafından bir emir havasını taşıdığını” kendi Hü

(*) Foreign Relations oi ihe United States, 1943, Volume I. S, 621
{*) Amerikan vesikalarında, Roosevelt'in buna bir cevap verdiğine dair işaret olmadığı 
kayıtlıdır, A.g.e. S. 621-622,
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kümeti bakımından, kararın Amerikan Genelkurmay Başkaniarıni 
ve Roosevelt’i ilgilendirdiğini, İngiltere’nin bu teşebbüste kendilerin
den önce olduğunu belirtm iştir. Molotof, eğer Türkiye’den döğüşme- 
ye katılm a gelmiyecekse M üttefiklerin ve İngiltere’nin Türkiye’ye 
silâh vermesinin sebebi olmadığını söylemiştir. (*)

Esas itibarıyla Balkan harekâtını kabul eder görünen Roose- 
irelt’in düşüncesinde ise değişiklik olmuştur ve bunun sebebi de Ame
rikan askerî şeflerinin m ütalâalarıdır. Roosevelt, C. Hull’a 26 Ekim 
tarihli m esajında bunu şöyle ifade ediyor :

“Ortak Genelkurmay Şeflerinin görüşü şöyledir :

Türkiye’yi şu sırada m üttefikler sırasında savaşa itmek uygun 
olamaz, zira Türklere, silâhlı kuvvetler ve gemiler dahil, karşılığın
da verilecek harp malzemesi İtalyan cephesinden ve tasarlanan 
OVERLORD harekâtından çok fazla m iktarın oraya aktarılm asını 
gerektirecektir. Ancak, Türkiye’den, bir tarafsız olarak hava üsleri 
ve nakliye kolaylıkları vermesi esasından soruşturm alar yapılabilir
............. ” (*) Bundan sonra, Roosevelt’in düşüncelerini etkileyecek
olan bu askeri mütaleadır. C. Hull da, Konferansa verdiği m uhtıra
da bu askeri m ütaleayı aynen tekrarlam ıştır.

Toplantının başkanı olarak Molotofun durumu özetlerken, Ame
rika’nın Türkiye’nin savaşa sokulmamasmı istediğini, İngiltere’nin 
Türkiye’yi tarafsızlıktan savaş-dışı (non-belligerent) hale getirm ek 
istediğini belirttikten sonra, Sovyetlerin görüşünü şöyle verdiği za
bıtlardan görülmektedir :

“Türkiye’nin şimdi savaşa girmesi halinde, Amerikan ve İngiliz 
delegasyonlarının belirttikleri güçlüklere rağmen, H itler’in karşısına 
çıkacak zorluklar, M üttefiklerin karşılaşılabilecekleri zorluklardan 
daha fazla olacaktır . . . .  Türkiye’nin savaşa girmesi gecikecekse, 
niçin silah yardımı alm aya devam etsin? Molotof Türkiye’den şimdi 
üs vermesini istemenin yetmediğini ileri sürdü : Türkiye’nin savaşa 
katılm asına şimdi ihtiyaç vardır; daha sonra o kadar lüzumlu olmı- 
yacaktır, diye Türkiye’den savaşa girmesinin istenmesini sonuç ola
rak belirtti. M. Molotof Türkiye’den üç devlet talebinin bir kenara 
itilmemesinin işlenmesini telkin etti.

(*) JLg.e. S. 634.
(*) A.e.g. s. 644 Türkiye'nin hem «tarafsız» olarak üsler vermesinin (ve bu sayede 
Romanya petrollerinin ve Leros'un bombalanması» hem de savaş dışı kalmasının na
sıl mümkün olabileceği akla gelmektedir. Bu husus Kahire'de görüşülecektir.
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Eden, Türkiye’yi savaş malzemesi yardımının kesilmesi tehdidi ile 
savaşa gitmesi talebinde bulunmanın istenen sonucu vermeyeceğini 
belirterek, Türkiye’nin savaşa şimdi girmesini arzuladığını sonra, 
Hükümeti İle tekrar muharebe edeceğini belirtir” (*)

Hull ise ilk görüşlerinde ısrarlıdır, sadece meseleyi bir kere da
ha Başkan’dan sormayı vaadediyordu. Başkan’a gönderdiği raporda 
ise, “Meselenin bu Konferansta olduğu gibi bırakılm ası ve ilerde tek
rar görüşülmek üzere, devlet başkanlarına bildirilmesi” kararının 
alındığını belirtmektedir. (*) Bu sırada hem Eden, hem de Hull, 
“Stalin ’i üç devlet Başkanı konferansına razı etm eye” çalışm akta
dırlar.

31 Ekim günü Eden, Hull’u ziyaret ederek bu konudaki gelişme
lerden bilgi vermiş ve yine Türkiye sorununu açmıştır. Eden bu konu
yu Molotof’la yeniden görüşeceğini belirtmiştir. “Churchill, Eden’e 
Türkiye’nin işbirliği olmadan Leros’un alınamıyadağını ve Türkiye’
nin Boğazlardan İngiliz denizaltıları ile ticaret gemilerinin geçişine 
izin vermesi zamanının geldiğini bildirmiştir. Eden, Molotof’un böy
le hafif tedbirlerle yetinmemesinden korktuğunu ve meseleyi tekrar 
görüşme arzusunu belirteceğini, Ayrıca Moskova dönüşünde Türki
ye Dışişleri Bakanı ile aynı konuyu görüşeceğini ifade etmiştir. Eden, 
Am erika’nın Moskova Büyükelçisi H arrim an’m da katılm asıyla 
1  Kasım ’da Molotof’la görüşmüştür; konu Türkiye’nin durumudur, 
Eden, Türkiye’den hareket edecek avcı uçaklarının himayesinin Leros 
ve daha sonra Rodos harekâtı için hayatı önemi olduğunu anlatmış, 
ise de Molotof eski görüşünde musirdir. Uzun m ünakaşalardan sonra 
şöyle bir uzlaşmaya varılm ıştır : “Molotof, İngilizlerin Türkiye’deki 
hava üslerinin hemen kullanılm ası için İngiliz Hükümetince yapıla
cak talebe itirazını kaldıracak, Eden de, kendi Hükümeti adına, daha 
sonra Rusya ile birlikte, Türkiye’nin sene sonundan önce savaşa gir
mesi için talepte bulunulmasını kabul edecek.” (*) Anlaşma 1  Kasım 
1943 gecesi imzalanmış, Eden, Hull’dan bu anlaşm aya katılıp katıla- 
m ıyacağım  sormuş İse de, Hull yetkisi olmadığını belirtmiştir. Eden 
ile Molotof’un parafe ettikleri anlaşm a şöyledir :

“Bir. “Türkiye’nin, kendisinin ve diğer sulhsever devletlerin il
gilendiği, Hitler Almanyasmm bozguna uğratılm asm ı çabuklaştır
mada Birleşmiş Milletlere katılabilm esi için, iki Dışişleri Bakanı, 
Türkiye’nin 1943 sonundan önce Birleşmiş Milletler yanında savaşa 
girmesini çok arzuya şayan bulmaktadırlar.

(*) A.g.e. S- 660.
(*) A.g.e. S. 661.
(*) A.g.e. S. 694.
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t . . i - .

ik i Dışişleri Bakanı, Ingiliz ve Sovyet Hükümetleri adına, 1943 
sonundan önce Birleşmiş M illetler safında savaşa girmesi için, arala
rında kararlaştırılacak en erken bir tarihte Türkiye’den talepte bu
lunulmasında anlaşm ışlardır.

Üç. Türkiye’den, üsler ve iki memleket arasında kararlaştırıla
cak sair kolaylıkları M üttefik Kuvvetlere tahsisi yoluyla Birleşmiş 
Milletlere mümkün olan bütün yardımı yapması için derhal talepte 
bulunulmasında da anlaşm aya varılm ıştır.” (*)

Molotof, bu anlaşm aya A m erika’nın da iştiraki için sıkıştırm ak
tadır. Harriman, raporunda Eden’in şimdi gönderilmekte olanlar ve 
Orta-Doğu’dan göndermeyi ümid etikleri küçük avcı uçakları filo
sundan başka Türkiye’ye ilâve silâh göndermeyi düşünmediklerini 
belirtiyor.

Molotof’un teşebbüslerine cevap olarak Roosevelt, Kumandan
ların fikrine, İtalya ve Overlord harekâtları için lüzumlu kaynakların 
Doğu Akdeniz’e kaydırılm am ası şartıyla, Türkiye’den hemen üs 
vermesi talebine ve daha sonra 1943 sonundan evvel harbe girmesi 
için baskı yapılmasına A m erika’nın katıldığını bildirmiştir. (*) Har
riman, Molotof’un Amerikan kararından çok memnun kaldığını ve 
ileri sürülen şart hakkında bir itirazda bulunmadığını belirtiyor. 
Molotof, anlaşm ayı konferans kararları protoklüne ilâve etmek iste
miştir. Harriman bunun sebebinin, Molotof’un Rus askeri şeflerinin 
meseleyi konferansa getirmemesinden tenkitte bulunm aları oldu
ğunu söylediğini ifade ediyor.

Litvinof, Moskova’daki “Birleşmiş M illetler” tem silcilerine kon
ferans hakkında izahat verirken, Türkiye’nin harbe girmesinin önce 
bu memleketle konuşulması kararlaştığından söz ederek K ahire’de 
Türk Dışişleri Bakanıyla, bu konuyu görüşmesi için Eden’e yetki ve
rildiğini belirtm iştir. Bu suretle, Litvinof, anlaşm anın 2 . maddesinde 
savaşa girme talebi teşebbüsünün yapılmasında sözü geçen “en erken 
tarih” in Eden’in dönüş tarihi olarak kabul edildiği yolunda bir olup 
bitti yapm aktadır ki, aslında bu tarihin 3 memleket arasında ayrıca 
kararlaştırılm ası gerekirdi. Litvinof’un bu elçabukluğu sayesinde, 
üs istenmesi için 3 . cü maddedeki “derhal” yapılacak talep için fiilen 
zaman kalm am aktadır ve sonunda Eden, karşılık bir şekilde, iki ta 
lebi bir arada yapmak zorunda kalacaktır. İngiliz ve Amerikan se
firleri, hemen Avrupa’ya yayılacak bir haber olaıri Türkiye’den talep

(*) A.g.e. S. 697. 
i*) A.g.e. S. 698.
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yapılacağı konusunda bu karar açık konuşmamasının doğru olaca
ğını söylemişlerse de, Litviııof bunun bilinmesinin daha iyi olduğunu 
belirtmiştir.

Sovyetlerin konuya verdikleri önem, özel bir anlaşm a yapılma
sına önayak olmalarından da anlaşılıyordu. Konferansa, Türkiye’nin 
savaşa girmesi konusunu “Hitlerci Almanya ve onun Avrupa’daki 
m üttefiklerine karşı savaşı kısaltacak tedbirlerin incelenm esi” gibi 
başlık altında, İsveç’ten üs istenmesi ve üçüncü cephenin açılm ası 
teklifi ile birlikte getiren Sovyetlerin, Alm anya’nın endüstri bölgele
rinin bombalanması için Amerikan tayyarelerinin Sovyet arazisinden 
üsler alm ası yolunda, aynı konudaki Müttefik projesini neticesiz bı
rakm aları, harbi kısaltm adaki fedakârlık anlayışlarını gösterm ek
tedir.

Konferansın en önemli sonucu, 1944 Baharında Fransa’ya çı
karm a yapılacağı yolunda Sovyetlerin kesin bir taahhüt almasıdır, 
ki, artık bu şartlar altında, bir Balkan cephesinin esas cephe olarak 
açılm ası meselesi de kalm am aktadır, fakat yine de Tahran’da aynı 
endişeler duyulacaktır.

Harriman, Roosevelt’e gönderdiği 4 Kasım 1943 tarihli telgrafta, 
Rusların düşüncelerini şöyle anlatıyor :

“. . . Moskova’ya gelip burasını görmeden, savaşı İngilizlerden 
ve bizden ne kadar farklı gördüklerini anlam ak zordur. Ruslar, Hit- 
ler’i yıkmak için ıztırap çektiler, kana bulandılar ve savaşı k ısalta
caksa Türkiye’nin de aynı şeyi yapmaması için bir sebep olmadığı 
yolunda ilkel bir görüşleri var. Türkiye’nin savaşa girmesinin önemli 
sayıda Alman tümenini çekmeye sebep olacağına samimi olarak ina
nıyorlar. Bu taleplerini ileri sürerken, Türklere Alm anlara karşı dö 
vüşmeleri için ne fiili ne de manevi bir yardıma da tam amen ilgisiz
dirler. Bizim davranışımız onlar için anlaşılm az görünüyor. Ruslar 
Türklerin harp sonraki durumun tertibinde, ancak Alm anlara karşı 
faal olarak döğüşmeleri halinde nazarı itibare alınabilecekleri dü
şüncesindedirler.” (*)

(*) Â .g.e. Conferences
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S A V A Ş  Y I L L A R I :  V I I I

TAHRAN KONFERANSI — II. KAHİRE GÖRÜŞMELERİ

M üttefiklerin 1944 için takip edecekleri ortak politika ile, Tür
kiye’nin savağa girmesinin şartları ve nedenleri ve nihayet stratejik 
düşünceleri ayrıntılı olarak belirtildiğinden burada üzerinde ayrıca 
durulmıyacak, daha çok Türkiye yönünden ve politik bakımdan ele 
alınacaktır (*)

Konferanstan önce Alm anların hissiyatı hakkında bir fikir ver
diği düşüncesiyle, Von Papen ile yaptığı bir görüşmeden sonra Ber
lin Büyükelçisi Saffet Ar ikan’m intilm larına değinmek, Konferansa 
hangi şartlar altında gidildiğini anlam ak bakımından faydalı ola 
çaktır :

Alm anlar :

1  -— Parti m üzakerelerinin mevzu undan henüz kuşkuludurlar.

2  — Ruslarla aleyhte bir ittifak yapacağımızdan endişe içinde
dirler.

3  — Roosevelt ve Churchill’in tazyik yapm alarından korku
yorlar”.

İnönü’yü Konferansa davet- için Roosevelt ve Churclıill’in aynı 
mealde kaleme alınmış m esajları üzerine, Sir Hugessen m esajı alan 
Menemencioğlu’nun tepkisini Churchill’e şöyle bildiriyor :

” 1  —- Cum hurbaşkanı ve Başbakanla görüştükten sonra, Dışiş
leri Bakanı bana şu bilgiyi verdi :

t*) Menemencioğlu - Eden görüşmelerine I Kahire görüşmeleri, İnönü - Roosevelt - Churc
hill görüşmelerine de Ii Kahire görüşmeleri denmiştir.
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2  — Eğer ziyaretin konusu, T ahrand a M areşal Sta lin ’le görüş
melerde alınmış bulunan bir kararın m ünakaşası ise Cumhurbaş
kanı daveti kabul etmeye istekli değildir.

3 — Fakat, ziyaret am acı Türkiye’nin ortak davaya yararlı ol
ması için en iyi usulün hür, eşit ve peşin hükümler olmaksızın gö
rüşülmesi olanağını yaratm ak ise Başkan K ahire’ye gelmeye istek
lidir.

4 — Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı, daveti 2 . paragraf tem e
li üzerinden kabul edecek olursa, durumun memlekete ve Milli Par
tiye karşı savunulmasının imkânsız olacağını anlattı.

5 — Eğer davet 3. paragraf esası üzerinden ise, Başkan, Anka
ra ’dan 3 Aralık 1943 sabahı ayrılmaya hazır olacaktır ve 4 Aralık 
sabahı Adana’da olacaktır.”

Churchill, Hugessen’e şu cevabı veriyor :

“Ekselans Başkanı davetin kesinlikle telgrafınızın 3. paragrafı 
esası üzerinden olduğundan kesinlikle haberdar edebilirsiniz. . .

Daha sonra bilindiği gibi, Başkan Roosevelt damadı ile özel u ça 
ğını, Churchill de oğlunu göndererek İnönü’yü Adana’dan aldırma 
tekliflerini yapmışlar ve İnönü Roosevelt’iıı uçağını seçmiştir.

4 Aralık 1943 günü saat 17.00’de başlıyan toplantıda İlk sözü 
Rooselvelt alarak kısa bir giriş yapmış ve Türkiye’yi Alm anya’ya k a r
şı savaşan 35 kadar Birleşmiş M illetler üyesi arasında görmekten ne 
kadar kıvanç duyacaklarını belirtmiştir. (*)

Ondan sonra sözü alan Churchill, “aramızdaki ittifakın icabatı- 
nın yerine getirilm esini” isteyerek şu noktalarda durmuştur :

— Türkiye’nin savaşa girmesinden sağlıyacağı m enfatlar sürek
li olacaktır.

— Türkiye Rusya ile en iyi m ünasebet halinde bulunacak dost 
ve m üttefik sıfatıyla galipler arasında oturacak, aksi halde çok yal
nız kalarak, “hakim ler arasında değil seyirci olarak koridorlarda 
dolaşacaktır”.

{*) İngilizce zabıtlar aşağıdaki kitapta mevcuttur.
Bak. Foreign Relations of the United States, Conférences at Cairo and Tehran, 1943 
Zabıtlar neşredilmiş olduğundan görüşmeler sırasına tam sadık kalınmadan önemli ko
nular ve tutumlar belirtilecektir. İncelemede esas itibariyle Türk heyetinin zabıtlarından  
faydalanılmış, gerektikçe İngiliz ve Amerikan zabıtlarına bakılmıştır,
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— Türkiye Alm anya’ya karşı savaşa girerse veya Almanya 
Türkiye ye savaş ilân eder ve Bulgaristan da buna katılırsa Rusya 
da derhal Bulgaristan’a harp ilân edecektir (Roosevelt burada 
Churchill’e katılarak Staftn’in bu konuda çok kesin konuşmuş ol
duğunu söylemiştir.

— Üç devlet, İran ’ın bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı 
göstereceklerini tekrarlam ışlardır.

— Alm anya’da Türkiye’ye karşı tehlikeli teşebbüsler yapacak 
güç kalm am ıştır.

İnönü, ilk günü, bu düşüncelere karşı şunları ileri sürmektedir :

— Türkiye, en tehlikeli zam anlarda bile (Alm anlar Kafkaslara 
veya El Alemein’e indiklerinde) m üttefiklerin yanında olarak istik
rarlı bir siyaset takip etmiştir. Şimdi savaşa girmediği için Türkiye’
nin savaş sonrası için endişeleri olması kabul edilemez.

— Türkiye muayyen bir askeri işbirliği plânı çerçevesinde sa 
vaşa girer. Yoksa sırf savaşta bulunmuş olması için değil. Bunun da 
en önemli şartı askeri hazırlığın ve yardımın Türkiye’nin savaşa gir
mesinden önce tam am lanm ası ve Alm anların bu hazırlıkları tam am 
lanıncaya kadar tahrik edilmemesi için azami dikkatin sarf edilme
sidir. Türkiye’nin savaşa girmesi, M üttefiklerin başarısı için lüzumlu 
ve müesir olması halinde bir anlam ifade eder.

Daha ilk celsede, Roosevelt’in tutumunun, devamlı tazyik peşin
de olan Churchill’e nazaran daha yumuşak ve makul olduğu görül
mektedir. Örneğin, İnönü’nün açıklam alarını dinlerken durmadan, 
katıldığını belirtm ek için başını sallam akta oluşu Eden’in canını sık
mış olacak ki, bir ara Roosevelt’e “Elinden tutup yardım mı etmek 
istiyorsunuz” demekten kendini alam amıştır. Eden’in sıkıntısı, otu
rumun sonlarına doğru yanındakilere dönüp yavaşça “Büyük bir ne- 
nice elde edemiyoruz” demesinden de anlaşılm aktadır (*)

Roosevelt înönünün, ileri sürdüğü hazırlık şartıyla tam am en 
mutabıktır: “Hazırlığı bitirmeden, hava taarruzlarına karşı tedbirleri 
alm adan” bir veya birkaç ay sonra harbe gir “diye bir teklif yapıla
m az” demekte, Churchill’in, bu hazırlığın 2-3 hafta  içinde biteceği 
sözlerine itiraz eden İnönü’ye katılarak hazırlığın 6-7 haftadan da 
fazla tutabileceğini söylemekte ve ayrıca înğılizlerin Almanların 
kuşkulandırmam ak için bütün tedbirleri alm alarını istemektedir.

(*) Türk Heyetinin tuttuğu zabıtlar.
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îlk  toplantının akşam ı Başkan Roosevelt’in villasında üç heyet baş
kanı, akşam yemeğinde tekrar buluşmuşlardır. Amiral Leahy, mem
leketinin kaderini M üttefiklere bağlam ası için Churchill’in, İnönü’yü 
“m uhasaraya aldığını”, daha sonra Roselvelt’in İngilizlere, “Eğer ben 
Türk olsaydım, tarafsızlığı bırakıp savaşa girmek için İngilizlerin 
vadettiğinden daha fazla yardım tem inatı isterdim ” dediğini kayde
diyor. (*)

5 Aralık 1943 Pazar günü, normal olarak saat 13.30’da başlana
cak oturumda önce Roosevelt’in villasında. Türk ve Amerikan heyet
leri özel bir toplantı yapmışlardır. (*)

Rooselvelt’in tutumunun daha da aydınlatması bakımından bu 
toplantıda Türk heyeti tarafından tutulan zabıtları olduğu gibi al
m akta fayda vardır :

“Roosevelt : Dün iyi geçti değilmi?

İnönü : Oldukça iyi idi. Ümid ederim ki bugün temamile bitiri
riz.

Bir çıkmaza (impasse) girmişe benziyoruz. Bundan nasıl çıka
cağımızı bilmiyorum. Mevzubahs olan Türkiye’nin harbe girmesidir. 
Bunun hakkında Meclisimizin müzakeresinden sonra kararım ızı al
dık. Müşterek dava için çok mühim olan bu işi şimdi hazırlam ak 
lazımdır. Harbe girmek büyük bir hadisedir ve büyük bir mesuliyet 
yüklenme demektir. Bu olabilir. Lâzım olan şey ve zamanını tesbite 
yarayacak âmil, hazırlıktır.

Roosevelt : Bu mesele hakkında ben Churchill’e dedim ki, zama
nı tesbit için bir plan yapmalı, hatta her hafta ne yapılması icab ede
ceğini tesbit etmeli. Bunu muvafık gördü.

İnönü : Bir hazırlık planı yapmak lâzımdır, fakat bu yapılma
mıştır. Vakia Churchill bize bir plan göndermiştir, fakat bu hava 
meydanlarına ve personeline aitti. Dünkü görüşmelerden anladım ki 
Churchill için hazırlık planı buna inhisar ediyor.

Roosevelt : Bu İngilizlerin planıdır. Evvela ikincikânun (Janvi- 
er) başına kadar hava m eydanlarını hazırlamak. Ondan sonra m a
kinist ve m ütehassısları yollamak, bu da (1 -2 ) hafta sürecek. Müte
akiben (2 0 ) hava filosunu göndermek ki bunlar takriben Şubat 
1944 de olacaklar. Ben şahsen bu işin bu kadar çabuk olacağını zan
netmiyorum.

(*) R g.e S. G98.
(*) A.g.e. S. 711. Amerikan vesikalarında bu toplantının zabıtlarının bulunamadığı ka
yıtlıdır.
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İnönü : Hakkınız var. Mr. Churchilİ’in düşündüğü budur. Fakat 
Türkiye’nin hazır olması meselesi, hava m eydanları ve m akinist işin
den daha çok geniştir. Mevzubahs olan Türk hava kuvvetleri ile Türk 
ordusunun hazırlanmasıdır. Bunun için şimdiye kadar planlar ya
pıldı, fakat kuvveden fiile çıkmadı. Neden? Sebebini anlıyamadık. 
Bize bazı şeyler verdiler.

Roosevelt : Planın hangi kısmı realize edildi.

İnönü : % (1 0 ) u.

Menemencioğlu : hatta % (4) ü.

Roosevelt : Bunu bilmiyordum.

Steinhardt : Malzemenin mühim bir kısmı Elalem ein’e gönde
rildi.

İnönü : Toplara, tayyarelere ihtiyacım vardır. Bundan başka 
zırhlı kuvvet gibi direkt yardım lazımdır.

Steinhardt : (1800) kamyondan yalnız (700) ü verildi. Topların 
bir çoğu da gelmedi. Şimdi bunları ikmal edecekler.

İnönü : İlk devre hazırlık devresidir. Bize malzeme vermek la 
zımdır. Korkumuz şudur ki bizi hazırlıksız ateşe atm ak istiyorlar.

Roosevelt : Plan şöyle olmalıdır : 1  — Adana’da vadedilen m al
zemeyi vermelidirler. 2  — Yeni bir program yapıp onu da aynı za
manda tatbik etmeli : Hava m eydanlarını hazırlam ak, tayyare filola
rı göndermek.

İnönü : Program tesbit edilmeli. Ondan sonra siz bunu şu kadar 
realize edebiliriz dersiniz, yahutta bunu tatbik edemeyiz dersiniz. M u
ayyen bir zaman ancak bu şekilde tesbit edilebilir. Başka şekilde z a 
man tesbitine teşebbüs etmek ciddi olmaz.

Roosevelt : İngilizlerin program larını ben de bilmiyorum. Mese
la 1 2  Adaya karşı ne yapmak istiyorlar. Mütemadiyen planlarını de
ğiştiriyorlar.

İnönü : Ondan sonra iş birliği (coopération) planını yapmak ge 
rektir. Ordularınızla hangi sahalarda hareket etmek istiyorsunuz? 
Bize yakın sahalarda mı, yoksa başka sahalarda mı. Hülasa edeyim :
1 ) Ordumuz için malzeme gönderme planı m üştereken tesbit edilme
li ve bunun realizasyonu gerçekleşmeli 3) Siyasî meseleleri görüş
meli ki bu fazla zaman alm ayacaktır. Girdiğimiz çıkmaz şudur : Ha
zırlık diye İngiliz hava filoları için yapılacak hazırlık anlaşılıyor, ki 
bunu kabul edemem.
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Roosevelt : Bizim gönderecek avcı tayyarelerim iz yoktur. Çün- 
ki Pasifikte büyük mikyasda meşgulüz. Pasifikte (bir) milyon aske
rimiz vardır. Cenubu Garbi Pasifikte te (iki bin) tayyaremiz vardır, 
îngilizler size (2 0 ) yirmi hava filosu göndermek istiyorlar. Biz de bir 
grup bombardıman tayyaresi göndereceğiz. Fakat bu epeyi zaman 
alabilir. Ağır bombardıman tayyarelerimiz için (iki bin) m etrelik 
iniş pisti lazımdır. Zan etmem ki bu (üç) ayda mümkün olabilsin.

İnönü : İşte çıkmaz budur.

Meııemencioğlu : Mühim olan zaman mefhumu değil, planın 
ekzeküsyonu mefhumudur. Başka türlü ciddî olmaz.

Roosevelt : Bir Türk, bir İngiliz ve bir Am erikan’dan m üteşek
kil bir küçük erkânı harbiye heyeti kurmalı. Bu heyet burada, veya 
başka yerde, yahut Türkiye’de toplanır. Onlar zam anları tesbit eder
ler, fakat kati şekilde değil, Meselâ derler ki, hava meydanlarının 
Ocak ortasında hazır olacağını ümid ediyoruz. Hangarlar Şubatta 
hazır olacaktır, fakat ümid ediyoruz diye vasıflandırırlar.

İnönü : Tarihlerin kati olarak tesbit edilmemesi ve hazırlık pla 
nının tahakkukuna göre takribi tarihlerin konulması, asıl alâkadar 
olan Türkiye için çok mühimdir.

Meııemencioğlu : Bir anlaşm azlık var. Mr. Churchill (2 0 ) hava 
filosunun gelmesini hazırlık devresinin bir kısmı olarak telakki edi
yor. Fakat bu hazırlık devresi değildir. Hava filolarının gelmesinden 
(24) saat sonra harp başlayabilir.

Roosevelt : Temamile aynı fikirdeyim. Bu hazırlık devresinin bir 
kısmı adedilemez.

Meııemencioğlu : Türkiye Reisicumhurile aynı fikirde olarak 
durumu nasıl derpiş ettiğimi söyleyeyim :

1 ) Bir hazırlık planı

2 ) Bir işbirliği planı

3) Bir politik plan ve ilgili teferruatı

Evvelâ hazırlık planı kati bir samimiyet ile tesbit edilmelidir ki 
halkımıza inkişafları izah edebilelim.

Saniyen işbirliği planında İngiliz ve Am erikalıların ne yapacağı, 
Türkiye’ye ne iş düşeceği görüşülüp tesbit edilmelidir.
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Salisen siyasî görüşmelere girişmek lâzımdır : Ruslarla açıkça 
vaziyeti görüşmek, Ruslarla işbirliği, sizinle ve Ruslarla m enfaatler 
meselesi ve saire.

Her halde hazırlık devresinde zaman mefhumunu bırakm ak ve 
onun yerine plan mefhumunu kabul etmek gerekir.

İngiliz Sefiri bu esnada odaya girdiğinden görüşme başka şe
kilde cereyan etmeye başladı.”

Bu görüşmelerden de anlaşıldığı gibi, Roosevelt, Churchill’in h a 
zırlık planını ne yeterli bulm akta ne de zamanında yetişeceğine 
inanmaktadır. Amerikan sefiri de vaad edilenin yerine getirilmedi
ğini teyid etmektedir. (*) Am erikalıların uçak yardımı yapm alarının 
zorluğu da görülmektedir.

Menemencioğlu’nun tam politik plan ve Ruslarla konuşma me
selesini açtığı sırada İngiliz sefirinin içeri girmesi ile konuşm alar 
kesildiğinden, Roosevelt bu konudaki görüşlerini ayrıntılı olarak be
lirtmemiştir. Ancak, içeri giren Sir Hugessen’e söylediklerinden an 
laşıldığına göre, üçüncü devre olarak siyasi m eselelerin görşülmesi- 
ne taraftardır. Bunun İngilizlerle Ruslar arasında özellikle lüzumlu 
olduğunu söylüyor ve siyasi meselelerin görüşülmesinin hazırlık 
devresinden sonraya bırakılm asının siyasi bir hata olacağını belirti
yor. Bu hususta İnönü’nün açıklam ası ve Roosevelt’in vardığı kanaat 
şudur :

‘‘Rosevelt : (sir K. Hugessen’e) : Türk Heyeti, birbirini takip eden 
tarihlerin takriben tesbiti yerine bir az değişik bir hal şekli teklif et
mektedir :

Birinci Devre :

Birinci Kısım : Adana’da kararlaştırıldığı halde her ikimizin de 
Türklere veremediğimiz malzemenin teslimi;

İkinci Kısım : Hava m eydanlarının hazırlanm ası onların müda
faa tertibatı, teknisyen ve m ütehassıslar, velhasıl bunlara ait bütün 
tertibatın ikmali. Şu kadar ki, tayyareler harp ilânından 24 saat ev
veline kadar gönderilmemelidir.

(*î Aslında temin edilen malzeme çoğunlukla Lend-Lease'den Îngîlîzler aracılığı île 
verilen Amerikan malzemesidir ve bunun İngiliz aracılığı ile verilmesinin sakıncaları 
Amerikan makamları arasında uzun münakaşa konusu olmuştur. Bak. A.g.e. 1941, Volü
me III.
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İkinci Devre : (ki birinci devre ile aynı zam ana gelebilir). Bu 
ikinci devreye iş birliği (coopération) devresi denilecektir. Bu devre 
de, ben üç kişilik bir askerî heyetin toplanmasını teklif ettim. îngiliz- 
lerden meselâ General Wilson veya muavini, bir Amerikan generali 
ve bir Türk Generali toplanarak bir heyet halinde askerî hareketleri 
görüşürler; meselâ Girit veya Rodos’a taarruz vesaire gibi meseleler 
görüşülür.

Üçüncü Devre : Siyasî meselelerin görüşülmesi. Sizinle bizim 
aramızda bu pek lüzumlu değildir. Fakat Ruslarla sizin aranızda lü 
zumludur.

İnönü : Bilhassa . . . .

Roosevelt : Eğer siyasî meselelerin görüşülmesi hazırlık devre
sinden sonraya bırakılırsa, fikrimce, bu bir siyasî hata olur. Bilhassa 
ki Ruslar şimdi çok m üsait bir zihniyette bulunuyorlar.

İnönü : İçine girmiş olduğumuz çıkmaz şudur : Eğer muayyen 
bir tarih tesbit edilirse Ruslar buna dayanarak Türkiye’nin o tarih- 
de harbe girmesini istiyeceklerdir. Eğer hazırlık devresi kabul edilir
se, Türkiye bunun sonunda harbe girebilir. Fakat hazırlığın yürü
yüşünü nazarı dikkata almadan Ruslar k a t’i bir zaman üzerinde İs
rar ederlerse, işte çıkmaza girmiş oluruz.

Roosevelt : (Sir K. Hugessen’e) : Hazırlıkları bitmeden evvel 
harbe girm ek istemiyorlar. Açıkça söyliyeyim ki, Türkler haklıdırlar. 
Hazırlıksız yakalanm ak istemiyorlar.

Douglas : Mesele şudur ki . . .  .

Roosevelt : (Keserek) Tarih hazırlığa müstenit olmalıdır diyor
lar ve zannederim haklıdırlar.” (*)

Churchill içeri girdikten sonra Roosevelt, hazırlık işbirliği ve 
siyasi m eseleler devrelerinin şimdiden kesin tarihler olarak tesbit 
edilmesinin hatalı olacağını ona da şöylemiştir. Churchill hazır bek- 
liyen 70 tayyarenin Türkler tarafından alınmadığı sözleriyle tekrar 
hücuma geçerse de İnönü’nün bunların, vaad edilenin aksine moda
sı geçmiş, eski tayyareler olduğunu belirtmesi üzerine konu yine 
yardım meselesi üzerinde dönmeye başlamıştır. İnönü, İngilizlerin 
hazırlık devresi olarak İngiliz hava kuvvetlerinin inmesi ve bunun sa

{*) Amerikan kaynakları, Roosevelt'in bu son sözlerini şöyle verm ektedir:
«Başkan Roosevelt bu sözlerde düşünülecek çok şey olduğunu belirtti ve durumu «Türk- 
lerin pantolonları aşağıda iken yakalamak istemedikleri» şeklinde özetlendi.»
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vunması olarak gördüklerini, halbuki bunun Türkiye’nin savunması 
bakımından anlam ifade etmediğini, uzm anların bu hazırlık safha
sını tesbit etmesi gereğini belirtmiş ve uçakların bu hazırlık safhası 
bitikten sonra ve savaş ilânından bir gün önce inmeleri gereğinde 
ısrar etmiştir. Menemeııcioğlu, iki taraf arasındaki görüş farkını 
şöyle özetliyor :

“Sizce esas olan muayyen tarihtir. Bizce esas olan hazırlıktır. 
Asgarî bir hazırlanm a lâzımdır. Eğer bunu beş günde yapabilecek 
isek bunu kabul ediyoruz. Fakat eğer altı ayda olacaksa o zaman da 
siz bunu kabul etmelisiniz . . . İngiliz hava m eydanlarının hazır
lanması Türkiye’nin harbe hazırlanm ası değildir.”

Görüşmelerin bu şekilde devamında fayda görmediğini belir
ten Roosevelt, İnönü ve Churchill’e daha küçük bir heyetin ku rula
rak durumu rapor etmesini teklif etmiştir.

Bu heyet aynı gün saat 16’da, Menemeııcioğlu, Açıkalm, Eden, 
Hugesseıı, Hopkins ve Steinhardt’m katılm alarıyla toplanmıştır.

M ünakaşalar sabahkinden pek farklı değildir. Menemeııcioğlu, 
Adana listesinin ancak % 4’ünün verildiğini belirtim iştir General 
Wilson ve Eden, şimdiki durumun Adanadaki durumdan çok farklı 
kifayetsizliği olduğu söylemişlerdir. Mr. Hopkins, İnönü’nün asgari 
savunma ihtiyacı olarak ne kastettiğini, aradaki ihtilâfın ne olduğunu 
sormuş ve anladığına göre Türk] erin, teklif edilenin iki misli uçak 
istediklerini, uçaksavar birliklerinden başka Türkiye’nin başka is
tekleri olup olmadığını bilmek istediğini, Türkiye savaşa girmiyecek- 
se, başka yerlerde kullanılacak malzemenin kendilerine gönderilme
mesinin tabii olduğunu söylemiştir. Menemeııcioğlu, Türkiye’nin sa
vaşa girmesi prensibinde baştanberi bir tereddüt olmadığını, ancak 
savunması için hazır duruma getirilmesinin söz konusu olduğunu, bu 
hazırlığın da Türkiye’ye gelecek İngiliz tayyareleri için üsler ve bun
ların savunması değil, Türkiye’nin savunma ihtiyaçları olduğunu tek
rarlam ıştır. Bunun üzerine Eden ile Menemeııcioğlu arasında a ra 
şır a Hopkins’in de katıldığı bir söz düellosu başlam ıştır. Sonunda, 
Eden Türkiye’nin isteklerinin yararlığını, uçak ve uçaksavardan baş
ka harp malzemesi de olduğunu teslim etmiş görünyordu.

Eden, sonucu şöyle özetlemiştir.
“1 ) Bu proje’de zikrolunan “infiltration” (*) "prensip itibarıyla 

kabul edilmiş, ancak rakkam  üzerinde genelkurm ayla istişare edil
mek üzere Türkiye tarafından rezerv yapılmıştır.

{*) Yani ilk elde 2000 İngiliz uzmanının sivil kıyafette Türkiye'ye gelmesi.
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2 ) Bu proje kabul edildiği takdirde, Türkiye bunun haricinde
ki diğer talepleri de isaf olunmadıkça kendisini bitaraflıktan ayırıp 
harbi intaç edecek hiçbir harekette bulunmayacaktır; bu asgari ta, 
lepler bilâhare tesbit edilecektir.

3) Anladığıma göre, Türkiye’nin ileri süreceği bazı siyasi m e
seleler de vardır. Fakat bu siyasî meselelerin ne olduğunu katiyetle 
bilemiyorum.”

Menemeııcioğlu, birinci ve ikinci noktalarla m utabık olduğunu, 
asgari hazırlanm ayı kendisinin değil milletin istediğini söyledikten 
sonra siyasi meselelerin, savunma hazırlıkları yapılırken görüşülme
si gerekeceği belirtmiş, Örneğin, Bulgaristan, Türkiye’ye saldırdığı 
takdirde Sovyetlerin Bulgaristan’a savaş ilân etm elerini anladığını, 
fakat Bulgarlar saldırmayıp Alm anlara geçit verirlerse Rusların tu 
tumunun ne olacağının Ruslarla görüşülmesi gerekeceğini anlatm ış
tır. Eden’in soruları üzerine de ikinci nokta (yeni yeni yardım ve h a 
zırlık safhası) halledilmeden birinci noktadaki hazırlıklara derhal 
başlanabileceğini kabul etmiştir.

Bu suretle, kesin tarih meselesi ortadan kalktığı gibi, ilâve yar
dımların yeniden tesbiti kabul edilmiş olunuyordu.

6  Aralık Pazartesi günü saat 16.00 için Churchill, İnönü’den özel 
görüşme isteyerek, İnönü’nün villasına gelmiş ve kendisi (Churchill) 
için hazırlanmış bir raporu göstermiştir.

Bunda, hava alanlarının 15 Şubata kadar hazırlanm ası ve İn
giliz filosunun inmesi öngörülmektedir. Aynı zamanda Müttefiklerin, 
Adalar ve Rodos’un işgaline başlıyacağı deniz yolu açılınca Türkiye’
ye bol malzeme geleceği, Bulgarların tehdit edileceği, M üttefiklerin 
Boğazlardan Karadenize birkaç denizaltı ve torpido botu geçirecek
leri (*) kayıtlıdır.

İnönü, bu raporun ve Churchill’in sözlerinin “devam edegelmek- 
te olan noktai nazar farkının şeklen ifadei diğeri olduğunu, filhakika 
bizce matlup üç safha, yani :

(*} Rusların Kaidenizdeki kesin deniz üstünlüğü sebebiyle aslında bunlara ihtiyaç ol
duğu çok şüphelidir. Fakat Karadeniz donanmalarını o devirdeki stratejilerine uygun ola
rak kara harekâtını denizden desteklemek için kullandıklarından, Churchill'in müstakil 
hareket edecek İngiliz kuvveti göndermeyi tasarladığı anlaşılmaktadır,
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A — Asgari hazırlık devresi.

B — Fiili teşriki mesai,

C — Siyasi müzakerat,

esasını kaale almadığını, binaenaleyh Mr. Churchill’in tasavvur et
tiği şekilde bir planın bizce kabul edilmesinin kabil olmadığını tek
rar ifade ederek, Partiye cevabımız izah edildiği zaman bu üç esasa 
istinat ettirildiğini” belirtmiştir.

Churchill, bunun üzerine, raporun İnönü için değil, gizli olarak, 
kendisi için İngiliz Genelkurmaym ca hazırlandığını, gelecek toplan
tıda bunu kısa olarak takdim edeceğini söylemiştir.

Saat 16.30’daki resmi toplantıda Churchill, İnönü’nün Türkiye’ye 
dönüşünü ertesi günü gece yarısına kadar geciktirmeyi kabul ettiği
ni bildirdikten sonra, planını açıklamıştır.

”1 ) Hazırlık safhası 2 ) Tayyaralerin inişi 3j kat’i hareket safi
hası, Müşterek bir hareket planı yapılacak ve Türkiye harbe girdiği 
takdirde teşriki mesaisini tesbit eden bir proje hazırlanacaktır. Eğer 
bunların tatbiki esnasında Türkiye harbe sürüklenecek olursa, ona 
her hususta yardım edeceğiz. Kendisine garantiler de verilecektir.”

Roösevelt İran için yapılmış olduğu gibi, bu garantilerin Rusya’
yı da içine alm asını istemiştir.

İnönü yine m utabık değildir. Hazırlanma devresini kendi anla
dığı gibi anlam adıklarını, bunun anlam ının da Türk ordusunun ay
larca Alman ordusuna karşı yalnız kalm ası olacağını, halbuki bizim 
Almanya ile savaşacağımız zaman daha hazırlıklı olacağımızı ve 
M üttefiklerle de beraber olacağımızı derpiş ettiğimizi söylemektedir. 
Roosevelt’in bu ilk hazırlık safhasında tehlike görmemesini, Alman
ların daima “préventif harp” yaptıkları ve kendilerine karşı bir teh 
like geleceğini sezerlerse derhal saldırıya geçecekleri şeklinde cevap
landırmıştır.

Roosevelt bu defa Churchill’e dönerek, “niçin ilk safhada A l
m anları tahrik edecek şeyler yapmak istiyorsunuz?” diye hitap ek
miştir. Roosevelt’e göre şimdi yapılm akta olduğu gibi askeri yardı
ma devam edilirse Almanya sesini çıkartamaz. “İnönü, iki safhanın 
birbirine karıştırıldığını söylüyor halbuki (Roosevelt’in) anladığına 
göre hazırlık safhası şimdiki durumun bir devamı olacaktı.”

İnönü teyid ederek, bunu kendisinin de teklif ettiğini, fakat ken - 
dişinden hava üsleri verilmesi istendiğini, bunun da hemen savaş de
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mek olacağını, bunda askerî hazırlık bulunmadığını, (Roosevelt’in 
sorusu ü zerine!, iki ay zarfında ordu seferberliğinin ve yığınağının 
hiç olmazsa büyük bir kısmının yapılabileceğini, fakat bunun ordu
nun teçhizatsız kalm ası demek olacağını tekrarlam ıştır.

Neticede, kesin bir karara bağlı olmadan, Churchill’in 15 Şubat’ 
ta tam am lanm alarında ısrar ettiği hazırlık safhasının sonuna kadar 
ne verilebileceğinin yazılı olarak ertesi günü İnönü’ye verilmesi k a 
rarlaştırılm ıştır. İnönü bu kararı Genelkurmayının incelenmesi şar 
tına bağlamıştır. Roosevelt ertesi gün K ahire’den ayrılacaktır. Önem
li meselenin Türkiye’yi harbe sokmadan 15 Şubata kadar neler v e
rilebileceğinin tesbiti olduğunu tekrarlam ıştır.

Oturum bu şekilde 19.40’da sona ererken Roosevelt, hazır bu
lunanlardan kendisini, veda etmek üzere, Türkiye Cumhurbaşkanı 
ve Dışişleri Bakanı ile yalnız bırakm asını rica ediyor, bu suretle ikin
ci defa İnönü-Roosevelt görüşmesi yapılıyordu.

Bu görüşmede Rosevelt, T ahran’da Mareşal Stalin ’le “harpten 
sonra Birleşmiş Milletlerin bir sulh ve işbirliği çerçevesi içinde ta- 
azzuvu m eselesini” görüştüğünü söyliyerek, teşkilâtlanm a hakkmda- 
ki düşüncelerini anlatmıştır. (*) Buna göre 40-50 üyeden teşekkül 
edecek ve yılda bir defa toplanacak Genel Kurul ekonomik, Sosyal 
ve Ulaşım sorunlarını görüşecektir. Bu kurulun, 1 0  üyelik bir yürüt
me Komitesi olacaktır; derhal toplanabilecek ve çabuk karar alabile
cektir. [Roosevelt, böyle bir Komite olsaydı. Habeş harbinin çıkmıya- 
cağmı, zira derhal Süveyş kanalının kapanacağını söylüyor) Üçüncü 
organ, “Birleşmiş Milletler tarafından seçilen ve en büyük 4 devlet
ten teşekkül edecek bir kuruluştur. Görevi polislik yapmak olacak
tır. Dördüncüsü, m ahkem eler olacak ve uluslararası zorluklar burada 
halledilecektir.

Roosevelt ayrıca, son nokta olarak “Dünyada bulunan her m i1 - 
letin başkasının arazisinde gözü olmadığını resmen ve merasimle 
ilân edecektir” dedikten sonra, bunu bir fikir olarak ortaya sürdüğü
nü, üzerine daha çalışılacağını belirtmiş ve “A nkara’da bu fikri yay
m ak için Mr. Steinhard ile Hariciye Vekiliniz birlikte çalışabilirler
ini?” diye sormuştur. Bundan sonraki görüşmeler şöyle olmuştur :

(*) Bu görüşmenin zaptına Amerikan kaynaklarında raslanmamıştır. Yayınlanmış Ame
rikan Arşivleri, ortak toplantıda, Rooseveli'in veda etmek için kendilerini İnönü ile baş- 
başa bırakılmasını rica ettiğini kaydeden oturum zabıtlarında son bulmaktadır. Bu kısım 
tamamen Türk Heyetinin tuttuğu zabıtlardan çıkarılmıştır. Türk taralndan İnönü ve 
Menemencioğlu ile tercümanlık yapan Süreyya Anderiman Amerikan tarafından Roosevelt 
ve Steinhardt katılmışlardır.
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İnönü : Memnuniyetle. Amerika Birleşik Devletlerinden gelen 
fikirlere karşı büyük sempatimiz vardır. Daima sizinle beraber ola
cağız. Siz dünya nizamı ve sulh için bu şekilde çalışırsanız m uhak
kak memnuniyet verici neticeler elde edersiniz ve bütün insaniyet 
te size medyun olur.

Bu konferansta gösterdiğiniz hüsnüniyetten dolayı da size ay
rıca müteşekkirim. M aalesef hareket ediyorsunuz. Fakat tekrar gö
rüşeceğimizi ümid ederim.

Roosevelt : Ben sizin meselenizi temamile anlıyorum. Ümid ede
rim ki (2-3İ ay zarfında Alm anlar çok daha az kuvvetli olacaklar ve 
Türkiye de harp bitmeden evvel muharebeye girecektir.

İnönü : Çok teşekkür ederim.

Yarın ne netice alacağım ızı bilmiyorum. Amerikanın ve şa h 
sen sizin yüksek hislerinize emniyetim vardır. Bizi (21 ay içinde h a r
be sokmak istiyorlar.

Roosevelt : Ben, (3) ayı ileri sürdüm.

İnönü : (3 ) ay içinde de hazır olacağımızı zan etmiyorum. Bu 
müddetler zarfında tayyareler için hazırlık yapılabilir.

Roosevelt : Siz hazırlığa derhal başlayınız ve bunu angaje o1- 
madan da yapınız.

İnönü : Sizin şahsiyetinizin, Bana ve Türk Milletine telkin ettiği 
sevgiden ve hayranlıktan dolayıdır ki ben buraya geldim. Ümid ede
rim bizi bırakmazsınız.

Roosevelt : Hayır asla. Nasıl büyük babam sözünü tutarak Yu
nanlılara bir harp gemisi göndererek yardım ettiyse ben de sizi bı- 
r akmıy acağım .

Menemeııcioğlu : Biz harbe girmeyi esas olarak kabul ediyoruz. 
Bilmediğimiz nokta, bize bu hususta ne kadar maddi yardımda bu
lunacaklardır.

Roosevelt : Ruslar da İran ’ın temamiyeti mülkiyesi ve istiklâli 
hakkmdaki tem inatı imza etmek istememişlerdi. Ben Tahran’a v a 
rınca vaziyet değişti ve m uvaffak olduk.

Menemeııcioğlu : Biz de, sizinle Teşkilâtı Esasiye’mizin m üsaa
de ettiği şekilde, ittifak halinde girmek istiyoruz.
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Roosevelt : Diğer devletlerle olduğu gibi bir deklarasyon yaparız.

Menemencioğlu : Bu, memleketimizin efkârı umumiyesini im â
le için işlerimizi % (40) kolaylaştıracaktır.

Roosevelt .- Efkârı umumiye meselesinde karşılaşdığmız vaziyet, 
evvelce benim karşılandığım vaziyete çok benziyor.”

Roosevelt’le yapılan bu görüşmelerin politik anlamı ve yeni bir 
unsur olarak Dünya siyasetinde beliren A m erika’nın durumuna ta 
rafımızdan verilen önem açıktır. İvedi sorun olan, savaşa girme ko
nusunda ise, Roosevelt’in tutumunun, ChurchilFin tutumundan da
ha elastiki olduğu bir defa daha görülmektedir : “Siz hazırlığa der
hal başlayınız ve bunu angaje olmadan da yapınız” sözleri bilhassa 
dikkati çekmektedir.

7 Aralık 1943 Salı günü saat 9.45’te, m utabık kalındığı gibi, 
Roosevelt adına da konuşacak olan Churchill ve maiyeti ile toplantı 
başlamıştır.

Churchill Planını şöyle açıklıyordu :

Şubat 15’e kadar uçakların inişine lüzumlu bütün tedbirler alı
nacaktır. 15 Şubatta Türkiye’ye hava filolarını kabul etmek isteyip 
istemedikleri sorulacaktır. “Herşeye rağm en (bu yirmi bölüğü) red 
dederseniz çok ciddi bir vaziyet olacaktır.” U çakların gönderilebil- 
mesi için şimdiden hazırlığa başlam ak gerekir. 15 Şubata kadar ula
şım yolları yüklü olacaktır. Belki biraz başka malzeme de gönderile
bilir.”

İnönü cevaben, üç gündenberi yapılan görüşmelere rağm en iki 
tarafın  tutum larını sürdürdüklerine işaret edince Churchill, sanki 
hayret ediyormuş gibi” yani uyuşamadık m ı?” diye sormuştur. İnönü, 
tekrar görüşlerini açıklıyarak “ameli sahada, işleri bir hazırlık dev
resi ve bir de müessir işbirliği diye iki devre olarak düşünüyoruz. Bü - 
yük Millet Meclisinde kabul olunan ve Hükümetimizin cevabına esas 
olan bu fikirlerden siz hazırlık devrini tayyare yardımı olarak te
lâkki ediyorsunuz”. Churchill bunun sebebini “karadan istilâyı cid
di bir tehlike telakki etmiyorum” şeklinde açıklamıştır.

Bundan sonraki görüşmeler, Alman tehdidini değerlendirme 
konusunda İnönü ve Churchill’in büyük görüş ayrılıklarına sahip 
olduklarım göstermektedir. İnönü, uzm anlar yanında olmadığı için 
askeri ve stratejik vaziyet hakkında kesin bir tutumu olamayacağını 
söylemektedir. Ardından siyasi meseleleri de ortaya atarak, dev-
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reler arasında bunun da görüşülmesi gerektiğini, birkaç gün 
içinde müşahhas bir cevap vereceğini söylemiştir. Churchill, 
bunu 15 Şubat’ta istediklerini söyleyince, İnönü’nün kasteddiği-
ııin, mukabil askeri plan olduğu anlaşılm ıştır. Fakat İngilizler, uçak
lar için yapılacak yardımdan başka bir yardıma yanaşır görünme- 
memekte ve lojistik güçlüklerini tekrar ileri sürmektedirler. Bu arada 
Bulgaristan’ın durumu tekrar söz konusu olunca Menemencioğlu, 
Bulgarlar saldırmayıp da Alm anlara geçiş hakkı verirlerse Rusya’nın 
ne yapacağını sormuş, Eden bunun pek alâ Ruslardan sorulabilece- 
ğini belirtmiştir. Churchill tekrar Alm anlar bombardımana kalkı
şırsa ağır ödiyeceklerini, Türkiye’nin savaştan tükenmiş olarak çık- 
mıyacağım, galipler arasında bulunacağını söylemiştir.

Bundan sonra Churchill, daktilo edilmiş “proğram ”ı vererek, 
Bunun hakkında 4-5 gün içinde, fikirlerinizi bildirmelisiniz demiştir. 
Bu arada (yani 4-5 gün içinde) İngiliz uzmanları da kısım kısım ge
leceklerdir. Ayrıca Orbay ile Çakmak ve bir Türk am iralinin Ka- 
h ire’ye gönderilmesi, İnönü’nün A nkara’dan m uvafakatim  bildirmesi 
kaydıyla, anlaşm a konusu olmuştur. 4-5 gün içinde, çoğu radarcı ol
mak üzere 250 uzman Türkiye’ye gelecektir.

İngilizlerin verdiği kâğıda göre, anlaşm a teklifi şu şekilde gös
teriliyor :

1 — 15 Şubat’a kadar hava hazırlıkları ve diğer malzeme,

2 — Savaş planlarının müzakeresi,

3 — Cephane ithali programları,

4 — Siyasi konular üzerinde müzakereler.

15 Şubat : M üttefikler uçakların m eydanlara konuşu için m üsa
ade istiyeceklerdir.

Eğer cevap olumsuz ise :

M üttefikler bütün kaynakları başka bir sahaya nakledeceklerdir 
ve Türkiye ile savaş zamanı işbirliği ümitlerini keseceklerdir.

Cevap olumlu ise şunlar yapılacaktır :

1 — Kara ve hava orduları için tam hızla cephane ikmaline
devam.

2 — Türkiye’ye deniz yolunun açılması.
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3 — İngiliz tanksavar ve zırhlı birlikleri ile takviye,

4 — Türkiye ve M üttefikler tarafından mutabık kalınmış pla
nın tam kuvvetle tatbiki.

Buna ek olarak, ilk elde yapılacak yardıma dair bir m uhtıra 
verilm iştir ki, bunun esası, 2000 kadar sivil personelin 132 hafif ve 
56 ağır uçak savar topunun, dinleme cihazlarının hava alanlarına ve 
hassas noktalara yerleştirilmesidir.

Sonuçta esas itibarıyla müzakerelere devam edilmesi dışında în- 
gilizlerin hiçbir teklifine olumlu cevap verilmemiş, kesinlikle kabul 
edilen tek şey, Türkiye’nin, bazı ön şartlara bağlı olarak ve bunların 
bir kısmının gerçekleşmesi (malzeme) bir kısmının üzerinde anlaş
ma olması (siyasi) şartıyla savaşa girmeyi kabul ettiğidir ki aslında bu 
da yeni bir taahhüt değildir.

İnönü, Genelkurmay ve Hükümet, Türkiye’nin savaşa girm e
sinden önce yardımın mümkün olduğu kadar geniş bir şekilde ger
çekleştirilmesinde direnmektedirler.

Türk Heyetinin Konferanstaki tutumu ve Konferanstan hemen 
sonra Hükümetin ve Dışişlerinin görüşü Londra, Vaşington ve Mos
kova Büyükelçiliklerine gönderilen talim atta şu şekilde anlatılm ak
tadır.

“A nkara’daki büyük Elçileri vasıtasile iblağ ettikleri dostane 
daveti kabul buyuran Reisicumhurumuz, Mösyö Roosevelt, M. Chur
chill ve Mareşal Sta lin ’in mümessili M. Vişinski ile mülâki olmak 
üzere ayın üçünde A nkara’dan ve ayın dördünde Adana’dan tayyare 
ile hareketle ayni gün K ahire’ye m uvasalat buyurmuşlardır. Reisi
cumhurumuzun maiyetinde benim ile Vekaletim  Kâtibi Umumisi de 
bulunuyordu.

Amerika Reisicumhuru Roosevelt yaveri olan damadını ve Mr. 
Churchill de oğlunu ve hususi tayyaresini Adana’ya göndererek 
Reisicumhurumuzun ' emrine amade kılmışlardı.

Madde 2 — K ahire’ye m uvasalatı müteakib ayni gün saat beşte 
Milli Şef, Reis Roosevelt ve Mr. Churchill arasında görüşmelere baş
lanmıştır. M areşal Stalini temsil edeceği evvelce işar kılınmış olan 
M. Vişinski yetişemediğinden K ahire’de bulunmadığı öğrenildi. Mü- 
zakerat 7 Kânunuevvel (Aralık) sah sabahına kadar devam etmiş ve 
Reisicumhurumuz ayni gün öğle vakti M. Churchill’in emirlerine 
verdiği oğlu ile müşarünileyhin hususi tayyaresine rakiben Adana’ 
ya avdet buyurmuşlardır.
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Madde 3 — Kahire görüşmelerinin merkezi sıkletini Eden’m 
evvelce benden K ahire’de istediği veçhile ve bu fikri takiben Türkiye’ 
nin m üttefiklerle beraber harbe girmesi hususundaki musirrane 
talebi teşkil etmiştir. Mr. Churchill’in teklif ettiği plân şu idi.

1 — Beş altı hafta zarfında Türkiye’nin hava müdafası hazır
lanacak. Bu müddet zarfında Alm anya’yı kuşkulandıracak her hangi 
bir hareketten Türkiye tevakki edecektir.

2 — Bu altı haftalık hazırlık devresi akabinde İngiliz ve Ame
rikan tayyareleri hava meydanlarımıza inmeğe başlayacaktır.

Churchill’in itikadm ca bu tarzı hareket Alm anya’nın belki pro
testolarını mucip olabilir ise de çok fazla zayıflamış olan Alman or 
dularının Türkiye’ye karadan taarruzunu davet etmiyecek her hal
de Almanya peykleri arasında bir bozgunluk tevlit edecek Almanya 
da bunları fazla sıkıştıram ayacak ve olsa olsa Türkiye’ye havadan 
taarruz edecektir. Bu takdirde de Türk hava m eydanlarına inmiş 
bulunacak m üttefik İngiliz ve Amerikan tayyare filoları Türkiye’nin 
havadan m üdafaasını deruhte edeceklerdir. Hilafı memul olarak 
Almanlar, Bulgarları Türkiye’ye taarruza sevkederlerse, M üttefikler 
hemen Bulgaristan’ı bombalam ağa başlayacaklar ve Sovyet Rusya 
da Bulgaristan’a ilânı harb edecektir.

Madde 4 — Uzun ve çetin m üzakereler esnasında, İngiliz!ere 
17 Teşrinisani tarihli cevabımızda da bildirdiğimiz veçhile, Türkiye'
nin bu tarzı telakki ile bir harbi gözealmasmm maddeten imkansız 
olduğu tebarüz ettirilerek prensibini esasen kabul etmiş bulundu
ğumuz teşriki mesai icabı olarak harbe girmek iktiza ettiği takdirde 
bunun ancak aşağıda zikrettiğim bir plânın tahakkuku halinde k a 
bil olabileceğini izah ettik, şöyle ki :

a) Türkiye ordusunun asgari tedafüi ihtiyaçlarının temini;

b) Türkiye’nin m üttefik kuvvetlerde (coopération) plânının 
tesbiti;

c) Bu harbe girmek keyfiyetile m urtabıt siyasi mesailin müza
kere ve bir şekle raptı.

Bizim telâkkimize göre hava meydanlarının m üttefiklere terki 
bizim için muhakkak harbi intaç edeceği cihetle hava m üdafaa ter
tibatı ikmal ediliyorken kara ordularımızın da asgari ihtiyaçlarının 
temini bir emri zaruridir. M. ChurchilFin teklif ettiği hava meydan
larının ve m üdafaalarının hazırlanm ası keyfiyetini zaten kabul et
miş bulunuyoruz. Diğer m üdafaa ihtiyaçlarımız yani malzeme nok
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sanının da aramızda tekarrür ettirilecek bir plân dahilinde ayni za
manda ikmal edilmesi şarttır. Düştür olan zaman mefhumu değil fakat 
ihtiyaçların fiilen temini keyfiyetidir. Binaenaleyh haddi zatında 
maddeten az görülen beş altı hafta ölçüsünü m utlak olarak kabul 
etmek kabil değildir.

Yukarıda “b ” fıkrasında arzedilen m üttefiklerle fiili coopération 
plânının tesbiti de hayati ehemmiyeti haiz bir keyfiyettir ki bunsuz 
Türk, ordularının harbe iştiraki manasız kaldığı kadar tehlikelidir.

Siyasi mesailin müzakeresi ise sulh halinde Türkiye’nin dostu 
olan Amerika ve Sovyet Rusya ile harp halinde teşriki mesai edecek 
Türkiye’nin bu yeni şartlarla m urtabıt olarak tehaddüs edecek mü- 
nasebatm  tanzim ve âtide menafiin temini bakımından zaruridir. 
Bu siyasî safhanın en esaslı kısmını Sovyetlerle doğrudan doğruya 
aramızda görüşmek kararındayız.

Madde 5 — Uzun, çetin, ve fakat çok açık ve samimi m üzakerat 
neticesinde İngilizler muayyen bir zamanda Türkiye hava meydan
larından istifade etmek hususundaki tekliflerinde İsrar ederek 15 
Şubat tarihini ileri sürdüler ve şu teklifte bulundular :

15 Şubata kadar : a) Hava ve diğer hazırlıklar yapılacak

b) Malzeme ithali programı yapılacak

c) Siyasi mesail görüşülecek.

15 Şubatta m üttefikler (yani İngiltere ve Amerika) Türkiye’den 
hava m eydanlarına inmek müsaadesini talep edecekler. Eğer Türki- 
yenin cevabı müsbet olursa :

1 — Kara ve hava malzemesi ithali programına azami süratle 
devam edilecek.

2 — Türkiye’ye deniz yolu açılacak,

3 — İngiliz tank dafi ve motörlü kıtaatile Türkiye takviye edi
lecek.

4 — M üttefikler ve Türkiye’nin var kuvvetile kabul edilmiş 
plânın icrasına geçilecek.

Eğer Türkiyenin cevabı menfi olursa m üttefikler ellerindeki 
im kânlara başka harb sahalarına tevcih edecekler ve Türkiye ile 
harp zamanında teşriki mesai ümidini terkedecekleridir,
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Bu son İngiliz teklifinin bariz hususiyeti hazırlık devresini 15 
Şubata kadar olan müddete inhisar ettirmesi ve o tarihte hazırlık 
ikmal edilsin edilmesin (Türkiye’nin müsaadesile) hava m eydanla
rımıza filo göndermeği ve o tarihten sonra da yani muhtemelen harp 
başladıktan sonra dahi hazırlıklara ve malzeme göndermeğe devam 
etmeği istihdaf etmesidir ki bunun bizim tasavvur ettiğimiz asgari 
emniyet telakkisile kabili telif olmadığı aşikâr idi.

Bunu Mr. Churchill’e böylece izah ve Türkiye’nin hava bakım ın
dan m üdafaası için m utasavver plânın hazırlanm ası için tasavvur 
edilen projenin zaten ve henüz K ahire’ye gelmeden evvel tarafım ız
dan kabul edilmiş bulunduğunu tebarüz ettirerek bu son tekliflerine 
Ankaraya avdetimizi müteakip en kısa bir müddet zarfında Hükü
metle badelistişare cevap vereceğimizi söyledik.

Mesele Hükümet tarafından tekrar görüşüldükten sonra İngiliz 
Sefirine, 12 Aralık tarihli uzun bir imzalı nota ile, son durum b ild i
rilmektedir.

N otanın esasları şu n lard ır:

1 — “Cumhuriyet Hükümeti her ne şekilde olursa olsun Türki- 
yenin karadan ve havadan bir düşman taarruzuna maruz kalabil
mesi ihtim alini bertaraf edemez.” Türkiye’nin kara ve hava ordusu 
kuvvetli bir şekilde takviye edilmelidir. Bu konuda, asgari ölçüler 
gözönünde tutularak, Genelkurmay tarafından hazırlanan liste tevdi 
edilmiştir.

2 — “Ayni zamanda Türk ordusunun İngiliz ordusu ile yapacağı 
teşriki mesai planı en yakın bir zamanda tanzim edilmelidir.”

3 — Malzeme yardımı konusu üzerinde bir anlaşm aya varılır 
varılmaz siyasi konuşm alar başlam alıdır.”

Büyükelçiliğe gönderilen notada, kararın gerekçesi şöyle ve
riliyor.

“Cumhuriyet Hükümeti en basit telakki ettiği ihtiyat tedbirleri 
alınmaksızın Türk milletine karşı harbe girmek m es’uliyetiııi alamaz. 
Cumhuriyet Hükümeti tebarüz ettirmeğe mecburdur ki, bu asgari 
ihtiyat tedabirini teşkil eden malzeme Türkiyeye vasıl olmadıkça, 
ve Türkiyeye gönderilecek hava kuvvetleri m eselesi'“tarafeynce mu
cibi memnuniyet bir şekilde halledilmedikçe Britanya Hükümetinin 
15 Şubatta yapmağı derpiş ettiği teklife müsbet cevap vermek, kerı- 
kisi için mümkün olam ıyacaktır,”
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Moskova Büyükelçiliğine, cevabımız ve Kahire görüşmeleri se- 
fahatm dan, (Vişinski’nin yetişememiş olması dolayısıyla iştirak e t 
memiş olan ve cereyan halden pek m alüm atdar bulunmadığı an la
şılan) Sovyet Büyükelçisine de münasip şekilde etraflı malumat ve
rilmiştir.

Londra Büyükelçiliğine gönderilen telgrafta şu ilginç kayıt 
vardır :

Bize asgari bir müdafa vasıtası temin edilmeden en kısa bir za
manda harbe girmemiz için vaki olan ısrarın, Sovyetler telkinatm a 
müstenit olduğunu, birinci Kahire görüşmesinde anlamıştım. Bu 
defa, Mr. Eden’in Mr. Roosevelt’e vaki olan bir ihtarı istihbaratım ızı 
tevsik ederek, Mr. Eden’in daha Moskova Konferansı esnasında Sov
yetlerle bir vesika da imzaladığını gösterdi.”

Menemencioğlu’nun bu sözleri, Eden’in gizlemeye çalıştığı gizli 
anlaşm anın varlığına inanılm asının ne kadar olumsuz tesir ettiğini 
göstermektedir. Eden’in Ruslarla anlaştıktan sonra ısrarlı davranış*, 
yine ister istemez, îngilizlerin Ruslara taviz vermiş olduğu veya Tür
kiye’nin sırtından bir pazarlık yapılmış olduğu şüphelerini canlan
dırmıştır ki, İnönü’nün Roosevelt’le yaptığı son görüşmenin havası 
da bununla açıklanabilir.

Menemencioğlu yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde kaleme 
alınmış imzalı notayı vermeden önce İngiliz Büyükelçisine 11 Aralık 
günü kararı sözlü olarak bildirmiştir. Menemencioğlu, Büyükelçinin 
tepkilerini şöyle anlatıyor :

“Büyükelçi bunların hepsini m ünakaşa etmeğe başladı. Bu ce
vabın menfi telâkki edileceğini ve bunun tesiri de fena olacağını 
söyledi. Uzun uzun m ünakaşlarda bulunduk. Neticede Cevabımızın 
tahriri olarak verilmesini istedi. Ertesi günü için vaadettim. Bir ara 
lık tayyare meydanları hazırlığı ve m ütehassıslar meselesinin esasen 
bir karara raptedilmiş olduğu için bu m ünakaşa haricinde kaldığına 
işaret bir tasdik ve tasvip bekledi. Bütün bunlarla m urtabıt olmakla 
beraber onun tatbikatı devam edebilir dedim.” (*)

İngiliz Büyükelçisi 18 A ralıkta Hükümetinin cevabını getirm iş
tir. İngiltere’nin Orta Doğu Kara, Hava ve Deniz Komutanlarının 
Türk Genelkurmayı ile bütün bu meseleleri görüşmek üzere Anka- 
raya gelmelerinin teklif edildiğini bildiriyordu. Başkumandanların

(*) 11 A rahk 1943 tarihli proseverbal.
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görüşecekleri konular İngiltere ile ilgili olarak hava alanlarının h a 
zırlığı ve “sızma”, Türkiye ile ilgili olarak da yapmış olduğumuz 
tekliflerin ortak incelenmesidir. Menemencioğlu, Kumandanların 
gelişini kabul etmemektedir. Bu bir defa, K ahire’de alm an A lm aç
lara karşı kuşkulandırıcı harekette bulunmamak kararm a aykırıdır. 
Kaldı ki, Büyükelçinin 11 Aralık tarihli görüşmede de söylediği gibi, 
bava alanları ve uzm anlar meselesi esasen karara bağlanm ıştır. C*J

Iiugessen’in getirdiği teklifleri iyice inceledikten sonra Mene
mencioğlu. sonucu bildirmek için İngiltere Büyükelçiliğine giderek 
d.ı.’umu görüşmüştür. (*)

Hükümet kararını şu suretle tebliğ ettim :

“1 — Aramızda ciddi bir suitefehhüm vardır. Siz daima tarih 
mefhumuna bağlanmış kalıyorsunuz, biz ise hazırlık mefhumu üze
rinde İsrarla duruyoruz.

2 — Bu prensibe istinaden bir emri vaki yaratm ak ve bizi a r
zumuz hilafına zamanından evvel harbe sürüklemek için elinizden 
geleni yapıyorsunuz.

3 — Size nazaran, teknisyenlerin gelmeleri meselesinin yegâne 
gayesi teşriki mesai edebileceğimiz tarihte tayyare meydanlarının 
hazırlanmış bulunması olmayıp, bu bilhassa bir tahrik, bir emri vaki 
ve hatta bu tayyare m eydanlarına vaziyed için bir vasıtadır.

4 — Ataşelerinizin G enelkurm ayla olan görüşmelerinin insi
camı olmadığı kadar umumi bir plânı ve sarih bir hedefi de 
yoktur. Nitekim General Orbay teknisyenlerin tevzi plânını istemiş 
fakat her hangi bir cevap alamamış, buna mukabil üzerinde İsrar 
edilen yeni talepler karşısında kalmıştır.

5 — Bizim için personel meselesinin mevzubahs olamiyacağmı, 
ancak teknisyen enstrüktörler mevzubahs olabileceğini K ahire’de 
beyan etmiştik, bunu burada da tekrar ediyoruz.

6 — Şunu size katiyetle tasrih etmek isterim ki Türk Milleti 
ve Hükümeti bir emri vaki veya kasden yapılmış tahriklerden mü
tevellit bir vaziyet neticesinde harbe sürüklenmeyi hiç bir veçhile 
kabul etmiyecektir. Reddetmenin bütün netayicine rağm en böyle 
bir harbi reddetmekte tereddüd etmiyecektir. «*

(*) 18 Aralık 1943 tarihli proseverbal.
i*) 18 Aralık 1943 tarihli proseverbal.
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7 — Hazırlık safhasında Almanya’ya karşı hiç bir tahrikte bu
lunulm ayacağını Mr. Roosevelt ve Mr. Churchill kendiliklerinden 
beyan etmişler ve bu husus da kat’i karar altına alınmıştı.

8 — Britanya kara, deniz ve hava üç başkumandanının ziyaret
leri hakkında, bu sabah bana yapmış olduğunuz teklif bu gergin za
manda açıktan açığa bir tahrik teşkil etmektedir. Binaenaleyh bu 
teklifi kabul edemeyiz.

9 —- Buna mukabil size tevdi etmiş olduğum listeler hakkında 
G enelkurm ayla görüşmek üzere iki üç teknisyen gelebilir. Fakat in 
filtration meselesi bu görüşmenin ruznamesinde yer alamaz.

10 — Ataşelerini ' kendilerine m alettikleri metodla, hatta, 
müstakbel teşriki mesai için bizim yapm akta olduğumuz istihzarat 
bile altüst olmak tehlikesindedir.

11 — Bizim talebimiz bir heyeti umumiye plânının mevcudiyeti 
ve Türk Genelkurmay’ımn idaresi altında İngiliz teknisyenlerinin iş
birliği ile bir hazırlığın yapılmasıdır.”

22 Aralık günü İngiliz Büyükelçisi gelerek, m utlaka görüşme 
olması gerektiğini ve üç Başkumandanın gelmesinden çekniliyorsa 
sadece General W ilson’uri gelmesini teklif etmiş, Menemencioğlu 
bunun bir fark yapmıyacağmı söylemiştir. “İki mütehassıs zabitin, 
hattâ generalin buraya gürültüsüzce gelerek istediğimiz malzeme
nin haklı olarak istenilip istenilmediğini görüşmelerini teklif ettik. 
Bu teklifte m usırrız” demiştir. (*)

Menemencioğlu aynı gün Huggessen’i davet ederek, tekliflerinin 
tekrar incelendiğini ve İngiliz Hükümetinin düşüncesi ile bizimki 
arasında esaslı fark olması yüzünden aynı noktada dönüp duruldu
ğunu söyliyerek, İngilizlerin aceleciliğinin hem Türkiye’nin hemde 
M üttefiklerin aleyhine sonuç vereceğini, eğer Almanlar Boğazları 
işgal ederlerse, kendilerinin Ruslara, işte taahhüdümüzü yerine ge
tirdik diyebileceklerini fakat bundan hem Türkiye’nin, hem de m üt
tefiklerin zarar göreceğini takdir etmeleri gerekeceğini anlatmıştır. 
Anlaşıldığına göre Hükümet, Alm anlar için bir kışkırtm a olacak 
son tekliflere bakarak İngilizlerin Türkiye’nin savaşa girmemek 
için zaman kazanm a taktiği ile hareket ettiği kanısına varmış ol
m aları ve buna karşı da Türkiye’yi savaşa soka.cak başka çareler pe
şinde oldukları inancına varmıştır.

(*) 22 Aralık 1943 tarihli miilâkai proseverbal.
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Menemencioğlu, inandırıcı olmak için açık bir gayret sarfede- 
rek Hugessen’e ısrarla şunları belirtm iştir :

Türkiye üzerinde bir taarruzun hiç değil, mümkün olduğuna 
inanın. Bizi ona göre hazırlayın. Hazırlıksız provocation’dan tevakki 
edin. Ve böyle bunları görüşmek için iki mütehassıs Generali gürül
tüsüzce buraya yollayın. Zaman kaybeden sizsiniz. Yalnız bir nok
taya sarılarak en m antiki m ütealaları kabule yanaşm ayan yine siz
siniz. Bu şerait dairesinde işin matlûp neticeye varm asını nasıl bek
leyebilirsiniz. Size en dostane zihniyetle en samimî olarak şunları 
tekrar edeceğim :

1 — Türkiye harbe girmek için söylediği sözde tam amen sa
mimidir. Asgari bir tahaffuz temin edilmek şartile her türlü 
considération politique’!  bertaraf ederek teşriki mesaiye karar ver
miştir.

2 — Bu hazırlığın acilen yapılması lâzımdır.

3 — Hazırlık esnasında Türkiye provocation yapmayacaktır. 
Ve provocation telâkki ettiği şeyleri yaptırm ayacaktır.

4 — Türkiye hiç bir emri vaki kabul etmez ve buna karşı be- 
hemahal reaksiyonda bulunur.

5 — Hükümet son zam anlarda İngiltere Hükümetinin göster
diği anlayışsızlıktan m ütehayyır ve müteessirdir. Ve bunun bir an 
evvel izalesi temennisindedir. Türkiye’ye itim at etmekle m üttefiki 
İngiltere mazide olduğu gibi atide de zarar görmez.”

Büyük Elçi yine bazı endişeler izhar etti. Ve cevabımızı Hükü
metine bildireceğini söyleyerek ayrıldı.” (*)

İngilizlerin teklif ettiği heyet, ile seviyesi indirilmiş bir şekilde, 
hava korgenerali Linnel’in başkanlığında Ocak 1944 başında Anka
ra ’da görüşmeler başlamıştır. Heyetin esas gayesi İngilizlere göre 
hava savunma ve üs hazırlıklarının görüşülmesidir. Ancak Türk t a 
rafı Menemencioğlu’nun açıkladığı tutuma uygun olarak daha ilk 
toplantılarda, Türk heyetinin, Aralık ayında İngilizlere verilen m al
zeme listesinin müzakeresini, hatta bu malzeme tesliminin Türkiye’ 
nin uçakların gelişine ve üslerin kullanılm asına dair görüşmelerin 
ilk şartı olarak ileri sürdüğü anlaşılm ıştır. (3 Ocak 1944) Askeri Mü- 
zakerelerde ortaya çıkan önemli bir görüş ayrılığı da Alm anya’nın 
saldırı gücüdür. Linnel yeni talim at isteyerek bir kısım malzeme

(*) 22 Aralık 1943 tarihlî proseverbal.
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meselelerini görüşme yetkisi almış ve Şubata kadar devam ederi 
m üzakereler süresince ve hatta ondan sonra, m ütehassısların gelişi 
devam etmiştir. Malzeme yardımı konusundaki görüş ayrılığı çeşitli 
yönlerden büyük güçlük yaratm aktadır. Herşeyden önce iki taraf 
arasında Alman saldırı gücü, ve nihayet Bulgaristan’ın muhtemel 
tutum ları taban tabana zıt olduğu için bu temel askeri değerlendir
meye dayanan hazırlığın mahiyet ve genişliği de aynı derecede farklı 
olmaktadır. İngiliz politika adam ları sık sık, Türkiye’nin gerçek dışı 
rnikdarlarcla malzeme istediğinden, bunun tam am lanm asına değin 
savaşın çoktan biteceğinden söz etmişlerdir. Aslında malzeme me
selesi zahiridir ve yukarıda sözünü ettiğimiz temel askeri ve stratejik 
değerlendirme farklarının bir yankısıdır. Eğer, İngilizlerin söylediği 
gibi Almanya saldıracak durumda değilse ve Bulgaristan Rus teh
didi altında kılını kıpırdatmıyacaksa, o zaman Türkiye’nin istediği 
malzeme hakikaten lüzumsuz görülebilir. Ancak ne Türk devlet 
adam ları ne Dışişleri, ne de Genelkurmay bu kanaatte değildir. Şu 
halde, malzemenin azlığı ve çokluğu meselesi bu açıdan değerlen
dirilmelidir.

Uzlaşmaya varabilm ek için îngilizler bir kısım malzemenin tes
limini çabuklaştırm ayı kabul etmişlerse de tatbikatta güçlükler çö- 
zümlenememiştir. îngilizler, herşeyden önce Türk ulaştırm a siste
minin makul bir zamanda bu kadar malzemeyi taşıyamayacağım 
ileri sürmektedirler. İkinci iddiaları da, Türkiye’de bu malzemenin 
bakım ını yapacak, hatta bazılarını kullanacak personel olmadığıdır. 
Ancak birinci iddia, malzemeyi vermeyi kabul ettikten sonra duru
mun buna göre tetkiki değil, vermemek için delillerden biri şeklinde 
ileri sürülmektedir. İkinci iddianın da belirli am açlar için yararlı 
bazı İngiliz birliklerinin Türkiye’ye gelmesi için bir bahane olup ol
madığı şüphesini yarattığı açıktır. Özellikle, İngilizlerin 3 seneden- 
beri bu yardımı geciktirmesi ve 1944 Şubatında, Adana listelerinin 
ancak % 5-6 sının yerine getirilmiş olması (ki bunların çoğunluğu, 
orta ve hafif top cephane, nakil vasıtası gibi kullanılışı büyük tek
nik güçlükler gerekti rmiyen malzemedir) kırgınlık yaratacak ve 
şüphe doğuracak m ahiyette görülmüştür. İngilizlerin, adalar ha
rekâtına ve Boğazların açılm asına bu kadar önem verirken Ocak 
1944 müzakerelerinde 120.000 tona indirilen malzeme isteğini bile 
kabule yanaşm am alarında, savaşa girme garantisi olmadan Türki
ye’ye yardım yapılması yolundaki Sovyet taleplerinin tesiri olduğu 
şüphesini uyandırmaktadır ki, Sovyetlerin ve İngilizlerin savaş son
rası için yaptıkları yarı kapalı tehditler de gözönünde tutulursa bü
tün bunların Türkiye’nin şüphelerini büsbütün arttırdığı açıktır.
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Askeri görüşmelerin fazla ilerleme göstermemesi, Menemenci- 
oğlu ile Hugessen arasında bir mektup düellosuna yol açmıştır. Me- 
nemencioğlu 16 Ocak 1944 tarihli, 10 sayfalık mektubunda ilk Kahire 
Konferansından buyana gelişmelerin Hükümet tarafından gözden 
geçirildiği belirterek bunları özetlerken, K ahire’de İnönü’nün, Türki
ye’nin savaşa girmesi için asgari hazırlığın tam am lanm asını şart 
koştuğunu hatırlatm akta ve uçakların gelişi için kesin cevabımızın 
15 Şubatta verilmesini de kabul etmediğimizi, hazırlık meselesindeki, 
mukabil teklifimizi 4-5 gün içinde vereceğimizi bildirdiğimizi kay
dettikten sonra özellikle şu noktalar üzerinde durmaktadır.

1 — İngiliz askeri heyeti, bütün gayretini, bir Almaıı-Bulgar 
saldırısının olamayacağını ve yegane saldırının hava saldırıları ola
cağını isbata uğraşm aktadırlar. Büyükelçi de, hava hazırlıklarının 
devamını kabul etmemizi, askeri hazırlıkla hava hazırlığının birbi
rinden ayırm ayı kabul ettiğimize delil göstermektedir. Oysa, bu iki 
konunun birbirinden ayrılmadığını ve Alm anlarca kışkırtm a olarak 
görülebilecek bir harekete değin, savunma sorunlarını bir bütün 
olarak gördüğümüzü açıkça belirttik.

2 — İngiltere’nin böyle, tek bir am aç gütmesi kabul edilir bir- 
şey olmadığı gibi, kendisine sadakatle bağlı bulunduğumuz m ütte
fikten beklenir usul de değildir. Türk halkının istekle savaşa girmesini 
sağlıyacak hususları bir bütün olarak görüp ona göre hareket etmek 
gerekir.

3 — iki ay kaybedilm iştir ve halâ başlangıç noktasında bulu
nulmaktadır. Türkiye’nin, savaş planına katkısı zannettiğiniz kadar 
az olmayacaktır. Şimdi içinde bulunduğumuz durumdan doğrudan 
doğruya samimi işbirliği aşam asına geçilmesi gerekmektedir ve 
söylediklerimiz gerçekleşirse, ortak bir anlaşm a ile kararlaşacak 
yolu ne kadar inançla takip edeceğimiz görülecektir.

Hugessen, 19 Ocak 1944 tarihli ve 15 sayfalık cevabında, İn gil
tere’nin niyetinin ne olursa olsun Türkiye’yi savaşa sürüklemek ve 
bunun için de “sızm aların” bir vasıta olarak kullanılm ak istendiği 
yolundaki tefsirlerin kendisini fazlasıyla m üteessir ettiğini, bunların 
tamamen asılsız olduklarını belirttikten sonra, M üttefikler bakım ın
dan önemli olan hususun Türkiye’nin savaşa girmesi değil, bunun, 
Almanya’nın yenilgisi için faydası ve etkisi olacak bir zamanda y a 
pılması olduğunu ve bunun, her ittifakta olduğu gif)i, bu ittifakta 
da Türkiye için riskler taşıdığını, fakat savaş durumunun artık Tür
kiye için ağır riskleri olan bir devreden çıktığını, sorunu Türkiye’nin 
savaşa girmesini soyut olarak değil, bütün cephelerdeki harekâtla
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bağlantısı açısından görmek zorunda olduklarını belirtiyor. Kısa
cası, Rusların da belirttiği gibi Türkiye’nin savaşa girmesi Batı Fran
sa cephesinin açılışına kadar lüzumludur, ondan sonra değil,

Hugessen, bunlara rağm en mektubu yazm aktaki esas amacının 
daha genel bir sorun olan Türkiye’nin savaşa girmesi değil, şimdi 
yürütülmekte olan askeri m üzakereler olduğunu belirtiyor :

“M üzakerelerin uzayıp gitmesi Türk Genelkurmayının kati po
litik direktiflerle bağlanmış olmasından ileri gelmektedir. Siyasi se
bepler yüzünden askeri bahaneler aranm aktadır. Kahire Konferan
sında, askeri planlar ve politik m üzakerelerin belirsiz bir süre zar
fında uzayacağı anlaşıldığından, hava hazırlıklarının devam etmesi, 
fakat Almanları tahrik etmemek için. 7.000 kişilik uzman kadrosu
nun 2.000’e indirilmesi kararlaşm ıştı. Siz de, (Menemencioğlu) uz
man seviyesinde kaldıkça, bunların girmekte devam edebileceklerini 
kabul etmiştiniz. Şimdi teklifim  şudur : Genel planın kabul edilm e
sine yakın bir zam ana kadar, uzmanların genel sayısı üzerindeki 
kararı da geri bırakalım. Fakat, dinleme cihazları ve hava savun
ması uzmanlarının gelişi belirli bir plana göre yürütülsün. Bunlar 
tam amen savunma tertipleri olduğu için Almanların tahrik sebebi 
olmayacakları gibi, esasen plan üzerinde de, Genelkurm aylar arasın
da çok noktada anlaşm a vardır. Bu teklifimin, bütün bu uzman ve 
malzemeyi boş yere sarfetm e riskini taşıdığını bilmekle beraber, 
mektubunuzun son paragrafındaki zihniyet içersinde, işbirliğini 
sağlıyarak olumlu sonuca varabileceğimizden itim at duymaktayım."

Menemencioğlu, Huggesse’nin mektubunu 25 Ocak tarihinde ce
vaplandırarak; uzmanlar ve hava hazırlıkları konusunun diğer ko
nulardan ve özellikle genel güvenlik konusundan ayrılmış kabul 
edildiğini, oysa kendilerine böyle bir tavizde bulunulmadığını söy
lemektedir.

“Hasmınm yüzüne eldivenini atan bir memleket m üttefikinin 
vermek iktidarında olduğu asgari emniyeti istemek hakkına sahiptir. 
Savaşın risklerine katlanm ak bunun tabii bir sonucu ise de, darbe
lerine dayanma gücü olmadan kudretli bir hasmı tahrik etmek, tah 
rikçilerin için benzerleri tarihe şansız ve zafersiz geçen bir meydan 
okumaktan ileri gitmez. Hava savunması ile mutabıkız fakat savaşı 
bütün olarak bir hazırlık plânı olmadan tahrik etmeyi hiçbir zaman 
düşünmedik. Halbuki, Türkiye’nin istediği ve İngiliz heyetinin de 
aşağı yukarı kabul ettiği güvenlik gerçekleşmeden uzmanların ve 
personelin gelişinin artması, ya Alm anya’ya Türkiye’nin savaşa gir-
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m ek üzere, olduğu ya da topraklarının kendisine karşı kullanılm ak 
üzere bulunduğu inancını verecek ve bunun sonucu Türkiye’nin sal
dırıya uğram ası olacaktır.

Türkiye’nin savaşa girmesi bizce, bazı şartların gerçekleşmesine 
bağlıdır. Bu şartlardan hiçbirisi müstakil olarak ele alınamaz.

Teklifim şudur M areşal Linnell’in de teklif ettiği gibi, radarlar 
ve hava savunma silahları da diğer askeri hazırlıklar çerçevesinde 
bir öncelik planına konsun ve geldikçe yerlerine yerleştirilsin. Eğer 
inşaat gerekiyorsa, sizin planlarınıza göre bunları biz yaparız. M al
zeme listesi tam am lanınca, uzmanlan ve personel kütle halinde ge
lebilirler. Bu arada Genelkurm aylar askeri plan, biz de politik plan 
üzerinde uyuşabiliriz.

Türk Hükümetinin politik düşünceleri askeri görüşmeleri ge
ciktirici bir talim at verdiği de tam am en asılsızdır.”

Bu yazışmadan kolayca görüleceği gibi, iki tarafın  tutum ları 
ayrı kalm akta devam etmiştir.

İngilizlerle bağlantıların gerilme noktasında olduğu Ocak 1944 
de, önemli diğer unsurlar olan Sovyetlerle A m erika’nın ve Almanla
rın tutumuna bakm ak da yerinde olacaktır.

Sovyetler, bütün bu görüşmelerin tam amen dışında kalm ışlar, 
Sovyet Büyükelçisi İngilizleri destekleyici bir teşebbüstede bulun
mamıştır. İngilizlerle askeri plan meselesinde anlaşm a olmadığı için, 
Türk Hükümeti de siyasi konuları görüşmek için bir teşebbüs alm a
mış, sadece “konuşmanın zamanı geleceği” bildirilmekle yetinil- 
miştir.

Buna karşılık, dış temsilciliklerden gelen haberler Sovyetlerin 
düşünceleri hakkında fikir vermektedir.

Bunların umumi havası Sovyetlerin, Balkanlarda bir cephe 
açılm asını lüzumlu görmedikleri, Sovyet tem silcilerinin Türkiye’nin 
savaşa girmesine ihtiyaç olmadığı ve bunu istemediklerini söylemeye 
başladıkları yolundadır.

A m erika’nın tutumuna gelince, durum biraz daha farklıdır. Yu
karıda, Amerikalıların, Türkiye’nin savaşa girmesi konusunda İngi- 
iizlerdeıı daha farklı tutum ları olduğuna değinilmişti. İngilizlefin 
de bunun farkında oldukları görülmektedir. Nitekim, İİıgilizlerin 
Amerikan Hâriciyesine yaptıkları bir teşebbüs sonucunda Cordell 
Hull, Roosevelt’in de tasvibi ile, A m erika’nın Türkiye’nin savaşa gir-
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mesi isteğinde olduğunu belirtmesi için Steinhardt’a talim at ver
miştir. Steinhardt, cevaben bunu Kahire Konferansından bu yana 
birkaç defa Menemencioğlu’na sarahaten söylediğini ve bir şüphe 
olduğuna ihtimal vermediğini belirtiyor.

18 Ocak tarihli ikinci telgrafında da, Menemencioğlu ile konu
şarak tutumların tekrar belirttiğini bildiriyor. Menemencioğlu bunu 
anladığını, Türkiye’nin savaşa girmesi için petrol hariç 180.000 ton 
malzeme vermeyi kabul etmiyen îııgilizlerin tutumunu ise anlıya- 
madığım, Türkiye’nin savaşa girdikten sonra savunmada kalm asını 
isteyen İngiliz tutumundan tayin edemediği politik bir sebepten şüp
he ettiğini belirttiğini kaydediyor. (*)

Şurası m uhakkaktır ki, Amerikan teşebüsü İngilizlerin istedik
leri kadar kuvvetli değildir ve Roosevelt’in Steinhardt’a Hugessen’in 
teşebbüslerini doğrudan doğruya destekleme talim atı vermemesi sa
dece A m erika’nın da Türkiye’nin savaşa katılm asını istediğini be
lirtmesi dikkati çekmektedir. Bunun görünürdeki sebebi Türkiye’ye 
karşı muayyen malzeme yardımı tahhüdü altına girmemek olduğu 
kadar, İngilizlerin Adalar harekâtında ısrarından hoşlanmamasıdır.

Almanlar, Türkiye’nin İngilizlere üs vermesinden endişelidirler 
ve Alman M aslahatgüzarı Yenke İngilizlerin askeri faaliyetinin art
tığını ve kendilerinin de tedbir alm ak zorunda kalacaklarını söyle
mektedir. Romanya ve Bulgaristan gibi mem leketler ise, Türkiye’ye 
karşı muhasım bir harekete geçmiyeceklerini ve buna vasıta olmı- 
yacaklarım  Türk Temsilciliklerine belirtmektedirler. Ancak her iki 
memleketin de fiili işgal altında oldukları unutulmamalıdır.

Bu durumlar arasında, İngiliz askeri misyonu 3 Şubat günü an
sızın A nkara’yı terketm iştir. (*)

Dışişleri Bakanlığı, Dış tem silciliklere gönderdiği genelgede İn
gilizlerle II Kahire görüşmelerinden bu yana yapılan tem aslara ve 
anlaşm azlık noktaların özetlendikten sonra şu sonuca varılm aktadır

(*) F.R.of ihe U.S. 1943.
(*î 3 Şubat günü Hugessen, Steinhardt'a sabahleyin İngiliz askeri Misyonunun derhal
Ankara'dan hareket etmesi için talimat aldığını, bunu izah için Türk makamlarına her» 
hangi bir sebep göstermemesinin istendiğini, akşam bütün misyonun Kahireye hareket 
ettiğini, savaş malzemesi gönderilmesinin durdurulacağını ve Türk resmi şahsiyetleriyle, 
çok lüzumlu haller dışında temas etmiyeceğini, ticari mal sevkıyatının kesilmesi için 
henüz karar alınmadığını, zira bunun Türklerin krom ihracını kesmek şeklinde mukabe
lesine yol açabileceğini söylüyor.
Bak. F.R. of the U.S. Vol. V. 1944, S. 816,
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uBiz esas m üdafaayı ihmal suretile m ünhasıran üsleri hazırla
mağı kabul halinde, m üdafaaya lıazır olmadan Alm anları tahrik 
vaziyetine düşeceğimizi söyleyerek bu tezi kabul etmedik. Şurasını 
istitraten arzetmek isterim ki, zaman mefhumunun ilk m ünakaşa
sından beri tam üç ay geçmiştir, istediğimiz malzemeye ait teslim a
tın icrası o zaman kabul edilip tahakkuk safhasına girmiş bulun
saydı Türkiye bugün bu bakımdan hemen hemen harbe hazır va
ziyete girmiş bulunurdu.

Bu suretle telhisi kabil olan karşılıklı tezlerin haftalarca çar
pışması esnasında Türkiye’nin üzerine çekeceği tehlike konjonktürü 
üzerinde İngilizlerle aramızda lehimize bir çok takarrup noktalan 
müşahede edilmiş olmasına rağm en m ünakaşalar evvel ve ahır yine 
zaman mefhumu ile ifade edilen politik safhaya intikal ettirilmiş ve 
m üzakereler bu suretle m uallak bırakılarak İngiliz heyeti 4 Şubat 
tarihinde Türkiye’yi terketm iştir.

Bu suretle hadis olan vaziyetin muhtemel inkişaflarına gelince, 
Türkiye - İngiltere ittifakının çok çetin tecrübe ve im tihanlardan 
geçmiş sağlam bir varlık ve rabıta olduğu göz önünde tutulursa mu
tabık kaldığımız esasın tatbikatı sahasında çok makul ve çok muhik 
olan endişelerimizin ve bunları karşılayacak olan makul talepleri
mizin varid görülmemesine devam suretile İngilizlerin arada bir 
burudet husulüne meydan vereceklerine ihtim al vermemek istiyoruz. 
Bizim için hayati ehemmiyeti haiz olan ve Müttefiklerimizce reddi 
halinde harbe girmek mesuliyeti tarafım ızdan alınm ası gayrı kabil 
olan taleplerimiz üzerinde uysal davranmağa bugünkü şartlar içinde 
imkân mevcut değildir. İnkişafına intizar halinde bulunduğumuz 
vaziyetin seyri hakkında Zatı devletlerine icap ettikçe lazım gelen 
malumat verileceğini arzederim .”

Menemencioğlu, açıkça İngiliz İttifakına olan güvenini tekrar
ladıktan sonra olayların gelişmesine bakılacağını söylemektedir. 
Diğer bir deyimle, Türkiye’nin İngilizlere m üracaat ederek, tavizli 
bir müzakerenin teşebbüsünü alm aya niyeti yoktur. (*)

(*) Sieinhardt'a verilen 7 Şubat tarihli talimatta İngilizlerin isteği üzerine, münase
betleri «soğutmak» takiiğine kendisinin de katılması isteniyor. Steinhardt, W ashingtanra 
10 Şubat tarihli telgrafında, Türkiye'nin müzakereleri yeniden başlatılmak için bir te
şebbüste bulunmadığı belirtildikten sonra, Türklerin İngiliz Heyetinin ansızın ayrılma
sından ciddi şekilde endişe duyduklarını emin olmakla beraber, İngilizlerin teşebbüsle
rinin beklenen sonucu vereceğine dair henüz bir sarahat olmadığını kaydediyor. 
Steinhardt bu davranışı şöyle izah ediyor. «Bu, Türk Hükümetinin taahhüde yol a ça ca 
ğını pek iyi bildiği müzakerelere başlamadan önce iddiaya göre İngiltere île Almanya 
arasında müzakereler yapıldığı yolundaki Pravda makalesi, Rus-Polonya anlaşmazlığında
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İki taraf arasındaki temas, krom meselesinde yeni bir baskı 
şeklinde îngilizler tarafından başlatılacaktır.

Steinhardt 18 Şubat 1944 tarihli telgrafında, son üç ay zarfında 
Alm anya’ya krom sevkiyatııım büyük ölçüde artm ası ve İngiltere'ye 
azalm ası karşısında İngiliz Sefiri ile birlikte, Türkiye Dışişleri B a
kanlığına sert bir teşebbüste bulunduklarını bildiriyor ve Almanya 
krom sevkiyatınm fiilen durdurulması için, Bulgaristan’la demir yolu 
bağlantısının kesilmesi için Hugessen ile birlikte 1943 Ekim in’de 
yaptıkları teklifi tekrarlıyor. İngilizlerin de Vaşington’da krom me
selesinde Amerikan işbirliği için teşebbüste bulundukları görülmek
tedir. Bu suretle, krom konusunda Mayıs 1944’e kadar devam ede
cek ve Almanya’ya krom sevkiyatınm tamamen durdurulması ile 
sonuçlanacak diplomatik olaylar serisi başlıyacaktır. Bunun tefer
ruatı üzerinde durulmayacak sadece politik yansım aları ile ilgile
nilecektir.

Aslında mesele sadece krom meselesi değil, aynı zamanda Tür
kiye’nin politik tutumunu değiştirmesi için, İngilizlerin teşebbüsü ile 
başlatılan bir baskıdır ve bir taraftan ikinci cephenin açılması, di
ğer taraftan Sovyetlerin gittikçe sertleşen tutumu ile M üttefiklerin 
gözlerinin yeteri kadar açılm asına kadar bu baskı devam edecektir.

Önce aydınlatılması gereken mesele, Almanya’ya krom sevkı
yatının durumudur. Menemencioğlu’nun 20 Nisan 1944 günü Mec
liste yaptığı uzun konuşmada, krom işini ayrıntılı olarak anlatmıştır.

Buna göre, 1939’da, İttifak Antlaşmasının imzalanmasından 
sonra yapılan ve İngilizlere kromda inhisar hakkı veren anlaşm a iki 
senelik olup, 1941 sonunda bitmektedir. 1941 sonunda Almanlar da 
m üracaat ederek kromda taraflar arasında eşitlik sağlanm asını is
temişlerdir. Durumdan haberdar edilen îngilizler, 1939 Anlaşm asına 
göre kendilerine verilen 1 senelik uzatma müddetinin kullanılm asını 
istem işler ve bu kabul olunmuştur. Böylece 1941’de, İngilizlere bu 
bir yıllık uzatma hakkı tanınırken Alm anlarla da ticaret anlaşm ası 
yapılmış ve krom ihracı 1943 Ocağından itibaren kendileri için de 
başlam ak üzere, kabul edilmiştir. Yani, Alm anlarla krom anlaşm ası

Müttefiklerin aracılığının reddedilmesi, Rusya'daki Anayasa değişiklikleri, Almanya ile 
Arjantin arasında diplomatik münasebetlerin kesilmesi, İspanya üzerinde Müttefiklerin 
baskısı v.s, gibi son gelişmelerin aydınlanmasını beklemek arzusundan olabilir...... Mütte
fiklere prensip itibariyle savaşa gireceklerini kesinlikle anlattıktan sonra. Türkler en 
uygun zamanı seçmelerine imkân bırakacak gelişmeleri bekleyerek girişleri için bir tarih 
tesbit etmeyi bertaraf etmeye kararlı görünüyorlar.»
Bak. A.g.e. S. 8 1 8 -8 1 9 .
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1941 de yapılmış olmasına rağm en 1943'de yürürlüğe girmiştir. Tür- 
kiyeden krom şevki yavaş yavaş artan partiler halinde tertiplenmiş 
ve 1943 sonları ve 1944 başları hızlanmıştır. Bunun başlıca sebebi, 
tarafım ızdan takip edilen dış ticaret rejimine göre Alm anya’dan 
kroma takas karşılığı peşin alm an m alların Türkiye’ye 1943 yılında 
gelmiş olmasıdır. Şu halde, îngilizlerin son üç ay içersinde Alman
y a’ya krom şevkinde artış olarak gördükleri şey 1943’te birikmiş ta 
kas karşılıklarının şevkidir.

Diğer taraftan, A lm anya’ya krom ihracatının azaltılm ası kısa 
bir müddet sonra Almanya’dan mal ithali’nin azalm ası demek ola
caktır ki, Türkiye, bu azalm a karşılığında M üttefiklerin mal ihraç 
etme taahhüdleri olmadan Alm anya’ya ihracatı haklı olarak azalt
mak istememektedir. Türkiyenin bu yıllardaki iktisadi durumu m a
lûmdur.

Bununla birlikte îngilizlerin teklifi ile söz konusu, olan, Tür
kiye’ye tarafsızlara tatbik edilen iktisadi abluka tatbiki konusunda, 
Am erikalıların İngilizlerden ayrı görüşte oldukları görülmektedir. 
Cordell Hull, Steinhardt’a gönderdiği telgrafta, ekonomik tedbirler 
şimdi tatbik edilirse, bundan sonra Türkiye’ye baskı yapmak için 
ellerinde vasıta kalm ıyacağmı, zaten Türk ekonomisinin bu tedbir
lerle büyük sıkıntıya düşecek derecede gelişmemiş olduğunu, ayrı
ca, bu tedbirlerin tatbiki için herhangi bir teşebbüsün Rusya ile 
birlikte yapılması gerekeceğini, aksi halde Türkiye’nin M üttefikler 
arasında bir görüş ayrılığı olduğuna hükmedebileceğim belirtiyor. 
Hull, Türkiye’nin, aynı şartlar altında Mihverin gösterebileceği dav
ranışla M üttefiklerin davranışını mukayese ederek Müttefiklerinkin.i 
bir dereceye kadar dostane bir hareket telakki etmemesi tehlikesine 
ve Türkiye’nin Mihverle ticaret yapmasını resmen tanıdıklarına gö
re, Bulgar demir yolunu kesmeye hakları olmadığına da işaret e t
mektedir. Ayrıca Kurmay başkanları ile görüşülerek, Türkiye’nin 
potansiyel m üttefik olarak değeri ile müeyyideler tatbik edildiğinde 
gösterebileceği tepkiden doğacak durum arasında bir mukayese ve 
değerlendirme yapılması gereğine de inanmaktadır.

Steinhardt, Hull’un görüşleriyle m utabık değildir ve bilhassa 
iktisadi tedbirlerin, Türkiye’yi büyük sıkıntıya sokacağını belirtmek • 
tedir. Demiryolunun kesilmesi konusunda ise, Türkiye’nin Alman
ya’ya krom şevkini durdurarak bu memlekete karşı sözleşme ta a h 
hütlerini bozmasını isteyen bir kimsenin, bunun ardından, Türkiye’ 
nin Almanya ile ticari m ünasebetinin tanıdığı bahanesi ile düşman 
arazisindeki bir köprünün uçurulmasını yerinde olmıyacağı görü-
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şûııü savunmasındaki mantığı ânİiyamadığım belirtiyor. Ancak, 
Steinhardt, Türkiye’ye herhangi bir tarafsız muamelesi yapılmasına 
kesinlikle karşıdır; Türkiye savaşa girmese bile, M üttefiklere yapa
bileceği yardım lar o kadar çoktur ki, iktisadi müeyyide tatbiki ile, 
kendilerini kızdırmak M üttefiklerin işini çok zorlaştırır. Bu arada 
Menemeııcioğlu, Almanya’ya sevkiyatm ayda 4.200 tona indirilmesi
ni kabul etmiştir.

Bu yazışmadan sonra, Menemencıoğiu’nun ifadesiyle, Ameri
kan ve İngiliz Sefirleri ‘....bize birer Nota tevdi ettiler. Bu Notalarda 
harbin bugünkü vaziyeti zikredildikten sonra İngiltere ve Amerika 
Hükümetleri krom başta olmak üzere bazı esaslı ihracat maddele
rimizin Mihver devletlerine ihraç edilmemesi talebinde bulunuyor
lardı. Ve ihraç edildiği takdirde bize de bitaraflara tatbik edilen 
muamelenin tatbik edilebileceğini söylüyorlardı.” Menemencioğlu, 
bu notlara, aradaki ittifak bağları karşısında, sevkiyatm ‘‘maddi im 
kanlarım ızın müsaadesi nisbetinde hüsnü telâkki ettiğimiz” yolunda 
cevap verildiğini, o gündenberi meselenin tatbikte olduğunu, ve Tür
kiye’nin tarafsız bir devlet olmadığı gerçeği gözönünde tutularak 
alm an kararda 21 Nisan 1944 akşam ından itibaren Alm anya’ya krom 
satışının durdurulduğunu ilân ediyordu.

Steinhardt, 22 Nisan 1944 tarihli raporunda, Türkiye Hükümeti
nin, Alm anya’dan karşılığını almışken 100.000 tonluk krom taahhü
dünü reddetmesinin, son iki ay zarfında Türk - İngiliz m ünasebetle
rine bakarak Türkiye’nin savaşa girmeyeceğine inanan Almanlar 
üzerinde bir panik tesiri yaptığını belirtiyor.

Türkiye’nin en büyük meselesi, stratejik  madde ihracının dur
durulması halinde, M üttefiklerin Almanyadan yapılan ithalât yerine 
Türkiye’ye ihracat yapamayacakları ve Türk ihraç m allarını da sa
tın alm am aları korkusudur. Bu yüzden, Mihver devletleri ile ticare
tin, 1943 mikdaıTarmm % 60’ınm altına düşürülmesini teklif edil
mektir. Eğer M üttefikler Türkiye’nin ihtiyaçlarını temine söz verir
lerse, mevcut veya müzakere edilmekte olan anlaşm alara rağmen, 
Mihver teslim atının geciktirilm esini ve azaltılm asını Menemencioğlu 
kabul etmektedir.

Almanya’ya krom teslim atının M üttefikler için tatm inkâr bir 
yolda gelişmesinin iki tesiri olduğu görülmektedir. Birincisi Mihver 
devletlerine bütün stratejik  madde satışının durdurulması taleplerini 
hazırlaması, diğeri de Türkiyenin savaşa girmek için şimdi herza- 
mankinden daha uygun bir durumda olduğudur.
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Nitekim, krom kararından sonra, İngiliz ve Amerikan H üküm et
lerinin talepleri stratejik  madde ihracatının tam amen durdurulm a
sına yönelmiştir. Menemencioğlu’nun yukarıda değinilen % 40 ve 
sonra 45 lik teklifi memnun edici görünmediği için, İngiliz ve Ame
rikan sefirleri 22 ve 23 Mayıs tarihlerinde verdikleri m uhtıralarla, 
Mihver devletlerine sevk edilecek m ikdarlarm , anlaşm a m ikdarları- 
ııın % 50 sinin üstüne çıkmamasını, ihracatın Türkiye ile M üttefikler 
arasında istişareden sonra yapılmasını ve M üttefiklerin Türkiyenin 
ihtiyaçlarını temin edebilmesi halinde sevkiyatm daha da azaltıl
m asını öngören teklifler yapmışlardır. Menemencioğlu, bunları bir 
müzakere başlangıcı olarak kabul ederek, nota teatisi yoluyla bir 
anlaşm a teklif etmiş ve sonunda bu teklifler üzerinden bir anlaş
maya varılmıştır. Anlaşm anın başlıca özelliği, İngiltere ve Am erika
nın, Mihver devletleriyle ticaret azaldıkça, Türkiye’nin esas ih tiyaç
larını karşılam ak için tam bir taahhüt değil mümkün olanı yapma 
teadıhüdü almasıdır.
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S A V A Ş  S O N U  V E  T Ü R K İ Y E — I 

TÜRKİYE’NİN ALMANYA ÎLE  
BAĞLANTILARINI KESMESİ

Krom kararının siyasî tesirleri ise şöyle olmuştur.

Amerikan vesikalarına göre, Türkiye'nin Savaşa girmesi için 
yeni teşebbüslerin kaynağı, Hugessen ve Steinhardt’m Hükümetle
rine yaptıkları tavsiyelerdir.

26 Mayıs 1944’d.e Vasington’daki İngiltere Büyükelçiliği, Ame
rikan Hâriciyesine İngiliz Hükümetinin görüşünü bildiriyordu. în- 
gilizler, Güneydoğu Avrupa’da Alm anlara tehdidin devam ettirilm e
si lüzumuna işaretle, Şubatta askeri görüşmelerin kesilmesinden 
sonra bu tehdidin azalmış olduğu, bu arada Türkiye’den de telm ih
ler yapılmış olduğu, ayrıca B atı’da başarılı bir çıkartm adan sonra 
Türkiye’nin de iki hafta içinde savaşa gireceğini Menemencioğlu’- 
ııun taahhüd ettiğini (*) unutulmaması gerektiği, Almanların kor
kusunu artırm ak için en iyi yolun yeni bir askerî heyet göndermek 
olduğu belirtilm ekte fakat heyet gönderilmesi iki sebepten uygun 
görülm em ektedir:

a) Türkiye’nin savaşa girmesini sağlam ak için İngiltere artık 
herhangi bir bedel ödememe kararındadır. Ancak Türkiye bunu 
kendi isteğiyle yaparsa İngiliz Hükümeti memnuniyet duyar.

b) Türkler bunu, daha önceki işbirliği yapmama siyasetlerinin 
başarısı olarak görürler ve bu da m üttefiklerin durum larını zayıf
latır.

(*) fi.g.e. S- 853. Menemencioğlu'nun kime ve ne zaman böyle bir taahhütte bulunduğuna 
dair arşivlerde bir kayıt yoktur.

Saym Erkin'in kitabında ise olay. Balkanlara başarılı bir çıkartma yapılması şartına 
bağlı olarak verilmiştir ki, bu şartın Türkiye'nin ileri sürdüğü Balkanlarda politik ve 
askeri işbirliği şartına uyduğu açıktır .Türk-Sovyet ilişkileri ve Boğazlar projesi, Feridun 
Cemal Erkin, S, 225-226)
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Diğer taraftan  İngilizler, İktisadî baskı politikasının, doğrudan 
doğruya askeri temas yolundan daha etkili olduğunu gördükleri ka- 
nısmdadırlar.

Steinhardt ise, bu teklifler üzerinde görüşlerini verirken Ingi- 
lizlerin zaten Türklere ne istediklerini senelerden beri söyleyip dur
duklarına değinerek, bunun bir kere daha söylenmesi gibi tertipleri 
anlamsız buluyordu.

Tam bu sıralarda, Boğazlardan geçen silahsız Alman gemileri 
meselesi ortaya çıkmıştır. îngilizlerin iddiasına göre, küçük tonajlı 
bu gemiler, Ege’ye çıktıktan sonra silahlandıracak ve askeri m ak
satlarla kullanılacaktır. Montreux sözleşmesine göre, Türkiye’nin bu 
gemileri enine boyuna aram a yetkisi yoktur. Hugessen, Menemen- 
cioğlu’nun kesin bir cevap vermemesi üzerine (*) doğrudan doğru
ya, meseleyi İzm ir’de bulunan İnönü ile görüşmek talim atını almıştır.

Boğazları geçen gemiler sorunu, Alman Dışişleri Bakanlığına 
Montreux’un ihlâli sebebiyle protesto edilmesi ve Alman gemilerinin 
bundan böyle aranm ası kararı ile Haziran başında, M üttefikleri ta t
min edici bir şekilde halledildikten ortam daha da uygunlaşmış- 
tır.. (*)

Bu arada, 6 Haziran 1944 günü Mormandiya çıkarm ası başlamış 
ve durum askerî bakımdan en önemli gelişmeye sahne olmuştur.

23 Haziran’da İngilizler Am erikalılara, Türkiye’ye karşı olan 
politikalarını izah etmişlerdir. Eden artık % 50 lik Ticaret indirimini 
yeterli görmemektedir, Türkiye’nin Almanya ile iktisadi ve diplo
m atik bağlantılarını kesmesinin istenmesi zamanının geldiği kanı
sındadır. Eden bu talebin Türkiye’den 1939 İttifak Antlaşması g e 
reğine yapılmaması görüşündedir. Bu istek karşısında Türkiye’nin 
yine malzeme yardımı istemesi ihtim aline karşılık Eden, Alm anya’ 
nm şimdi Türkiye ile savaşmayı hiç istemeyeceği tezini ileri sür
mekte ve “Numaıı’a tesir etmeyen bu delillerin onun halefini ikna 
edebileceğini” söylemektedir.

Hugessen ise, Türkiye’ye askerî yardım yapılması ve hiçolmazsa 
bakır ve pamuklu dokumalar üzerindeki ambargonun hemen kaldı
rılması görüşündedir. Özellikle, M üttefik mal sevkiyatmm daima geç 
ulaşmasının bir gerçek oluşunu belirterek, Türkiye’nin Almanya ile

(*) A.g.e. S. 881 ■ 882.
(*) Bu konuda sayın F. C. Krkin'in eserinde ayrmîıh bilgi vardır. Bak, Türk-Sovyet İliş
kileri ve Boğazlar Meselesi. S. 236-238,
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ticaretinin kesilmesi halinde M üttefiklerce hemen tedbir alınm ası 
gerekeceği görüşündedir ve bu görüşleri Steiııhardt tarafından da 
paylaşılmaktadır.

M üttefiklerin Türkiye’ye yeni bir teşebbüs yapmak üzere ol
dukları bir sırada Sovyetler de duruma müdahale etmişlerdir.

28 Mayıs akşam ı Molotof, H arrim aıı’ı çağırarak, 27 M ayıs’ta 
Türk Hükümetinin şifahen fakat resmen, daha yakın bir işbirliği 
ve Balkanları da içine alacak bir anlaşm a teklif ettiğini bildirmiştir. 
Molotof buna cevap olarak, Balkanların Alm anların elinde olduğu
nu, halbuki Türkiye’nin Almanya ile bağlantılarının devam ettiğini, 
eğer Türkiye bu bağlantılarını keser ve M üttefikler yanında savaşa, 
girerse daha yakın işbirliği usûllerinin görüşülebileceğini bildirmiş 
ve bir cevap alamamış. Molotof, şimdi de, Türkiye’nin savaşa gir
mesi için ilk adım olarak Almanya ile diplomatik ve ticari m üna
sebetlerini kesmesi şeklinde İngilizlerden 25 Haziran tarihinde tek
lif aldıklarını bildiriyordu. Molotof’a göre, İngiliz düşüncesi, Moskova 
Konferansında alm an karara uygun değildir. Harriman, İngiliz ve 
Am erikalıların Türkiye’nin istediği malzemeyi verecek durumda ol
m adıklarını söyleyince Molotof, malzeme isteğinin, Türklerce sava
şa girmemek için ileri sürülen bir bahane olduğunu, şimdi durumun 
1943 ten daha uygun olduğunu belirtmiştir. H arrim an’mn Sovyet - 
lerin İngiliz teklifini kabul edip etmedikleri sorusuna da, henüz Sov
yet Hükümeti teklifi inceliyor cevabını vermiştir. (*)

M olotofun sözünü ettiği 27 Mayıs tarihli Türk teşebbüsü 22 
Mayıs 1944 günü Menemencioğlu ile Vinogradov arasındaki görüş
medir.

Menemencioğlu, görüşme proseverbalinde verdiği bilgide, Sov
yet Büyükelçiliği çevrelerinin bazı açılm a belirtileri göstermesi ve 
ırkçılık meselesinde önce resmi tebliğ, sonra İnönü’nün 19 Mayıs nut
ku ile durumun daha olumlu hale gelmesi, hatta ortak çıkarlardan 
sözedilmesi üzerine, daha önce Parti Grubundan almış olduğu m ü
saadeye de dayanarak, Sovyet Büyükelçisini 22 M ayısta görüşmek 
için çağırdığını belirtiyor.

Menemencioğlu, Viııogradov’la görüşmesinde genel işbirliği 
içerisinde, Balkan politikasının önemine değinerek, burada iki m em 
lekete de faydalı işbirliği yapılabileceğini “ Sovyet Rusya - Türkiye
muhasebatının, bizim de tasavur ettiğimiz gibi, sizin tarafınızdan,

(*) A .g.e. S. 864-65.
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takipçi bir siyaset değil, bir müstakil siyaset olmak üzere telakki1' 
edildiğini gösterdiğini söyledikten sonra anlaşm a teklifini şöyle 
özetliyordu :

“Ben düşünüyorum ki Sovyet Rusya’nın Rom anya’ya ve o vası
ta ile Balkanlara yapmış olduğu beyanatı m ütekabilen bir siyaseti 
umumiye ifadesi olarak muahede muhaddimesi yaptıktan sonra iki 
hükümetin takip etmekte oldukları Balkan İstiklâl ve Hürriyeti si
yasetine halel iras edecek ve bu surette kendi emniyet ve m enfa
atlerine dokunacak her güna inkişafta Sovyet Rusya ve Türkiye’nin 
birbiriyle istişareyi taahhüt ettikleri hakkında bir madde ve bu mu
ahede ile gösterilen siyaseti umumiye çerçevesinde iki Hükümetin 
politik teşriki mesaide bulunacakları ve birbirine siyaseten zahir ola
cakları hakkında bir diğer madde vesikayı meydana çıkarır. B a lk an 
da teşriki mesai bütün Avrupa işlerinde teşriki mesainin bir basa
mağıdır.’’

Vinogradov, bu tekliften memnun görünmektedir. Sovyet Rus
ya şimdi savaşta olduğuna göre, işbirliğinin başlıyacağı zam ana k a
dar Türkiye’nin durumu ile bu durum arasındaki farkın nasıl idare 
olunacağını sormuştur. Menemencioğlu, Anlaşmanın hemen imza 
edilerek, yürürlüğe girebileceğini söylemiştir. Viııogradov’un bilmek 
istediği bir nokta da, bu anlaşm anın Türk dış siyaseti için bir deği
şiklik anlam ına gelip gelmediğidir.

Menemencioğlu, Sovyetler gibi Türkiye’nin de İngilizlerin m ü t
tefiki olduğuna işaretle “Türkiye emniyet bakımından olan Balkan 
siyasetini ve bununla m üteradifen umumi politikasını tanıdığı, an
ladığı ve inandığı Sovyet politikasına uydurmuş vaziyete girecek. 
Bunun bir tebeddül olup olmadığını siz tayin edersiniz” şeklinde ko
nuşmuştur.

Bu teşebbüse, Molotof’un Haziran başlarında dediği cevap 3  

Haziran’da gelmiştir. Cevabın esası, Türkiye ile Almanya arasındaki 
bağlarda köklü bir değişiklik olmadıkça siyasi işbirliğinin anlamını 
kaybedeceğidir ve “bu anlaşm aya varm ak için tek yol Türkiye’nin 
Almanya ile bağlantılarının derhal ve tam olarak keserek, A lm an
ya’ya karşı m üttefikler yanında savaşa girmesidir.”

Sovyet cevabı üzerinde tekrar görüşme ancak 2»  Haziran’da 
Açıkalm tarafından yapılacaktır. Araya zaman girmesinin sebebi, 
Açıkalm ’m ifadesiyle, Menemencioğlu’nun o arada Dışişleri Bakan
lığı görevinden ayrılmasıdır.



Âçıkalm, Sovyet cevabının, Türk - Sovyet bağlantılarının iyi
leştirilmesi ve Balkanlar’cla işbirliği ve danışma olmak üzere iki 
bölümlü olduğunu, ikinci bölüm için Almanya ile bağlantıların ke
silmesinin şart olarak ileri sürüldüğünü belirttikten sonra, birinci 
kısım için bir şartları olup olmadığını sormuş, Vinogradov aslında 
herşeyi savaş açısından görmekle beraber, bir teklif olursa inceli- 
yebilecekleriııi söylemiştir. Sonraki konuşm alar da, hakikaten en 
önemli noktanın bu olduğunu göstermektedir. Vinogradov arada 
bazı durumların varlığına işaretle suikast davası, panturanizm, ba
sında Sovyet aleyhtarı yazıların hiç de iki memleket dostluğunun 
yararlı olmadığını, eğer Sovyetler Birliği savaşta olmasaydı belki 
önem vermeyeceklerini, Türk - Alman dostluk antlaşm asının A lm an
ları Sovyetlere saldırmasından üç gün önce yapılmış olmasının kötü 
tesirini zikretmiştir. Açıkalm, bunun üzerine, Molotof’un da, Türk- 
Almaıı anlaşm ası ile Almanların Sovyetlere saldırması arasında bir 
bağlantı kurar gibi konuştuğunu, siyasî terbiyesi müsaade etmediği 
için kendisine Moskovada Büyükelçi iken gereği gibi cevap vereme
diğini ifadeden sonra, M ciotof’a o zaman söyleyemediklerini bu de
fa  Vinogradov’a şöyle söyler :

“Sîzler Almanya ile yalnız bir askeri tecavüz misakı ile bağlı 
değil, fakat aynı zamanda nevema fiiliyatta siyaset ortağı idiniz. Biz 
de bir kaç ay evvel Moskova’dan dönüşümüzde size yapmış olduğu
muz teşriki mesai teklifine cevaben cebimizde tarafınızdan bize tev
di edilmiş olan bir Alman rezervi ile dönmüş bulunuyorduk.... O za
man sizin bize bir Alman rezervini bizimle teşriki mesai teklifimize 
karşı şart koymanız günah değil de, bizim Alman ordularının hu
dutlarımıza dayandığı ve müttefiklerimizden hiç bir medet ummağa 
im kân bulunmadığı bir sırada ve buna rağm en ittifakım ızı Alınan
lara kabul ettirerek bir ademi tecavüz misakı akdetmemiz mi gü
nah oluyor?”

Vinogradov “canım bunlar geçmiş şeyler o zaman öyle idi. Ş im 
di Almanya bize taarruz etmiş bulunuyor. Biz de onunla harbedi- 
yoruz. Bizimle dost olmak isteyenler bize yardım etm elidirler” diye 
sözü yine suikast mahkemesi, Türk basınında Sovyet aleyhtarı ya
zılar konularına aktarm ıştır.

Açıkalm, ilk intibaını, Türk-Sovyet m ünasebatmm düzelmesi 
için asgarî şart olarak, Almanya ile bağlantılarım ıza verilecek yön, 
işbirliği için de bağlantıları keserek savaşa girmek şeklinde özet
liyor.
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Açıkaİm 27 Haziran 1944’de Vinogradov ile tekrar görüşmüş ve 
cevabımızı bildirmiştir. Cevapta, Sovyet teklifleri ve iki memleket 
arasındaki bağlantıların düzeltilmesine atfedilen önem belirtild ik
ten sonra, bu bağlantılara “lâyık oldukları kuvvet ve samimiyet gö
rüşünü vermek amacıyla, iki taraf arasında uyuşulacak bir usulle 
bu bağlantıların teyidi” teklif edilmekte ve bir telkin olarak da ya 
7 Kasım 1925 tarihli protokolü zamanından önce uzatan bir protokol, 
yahut da başka bir vasıta öngörülmektedir.

Yakın bir Türk - Sovyet işbirliği safhası için yapılacaklar ise 
Sovyet Hükümetinin ileri sürdüğü şart sebebiyle, inceleme safha- 
b.ndadır.

Diğer bir deyimle, herhangi bir karara varm adan önce, Türk 
hükümeti, Sovyetlerin iyi niyetlerinin alenen açıklanm asını iste
mektedir ve daha önemli olan savaşa girmesi konusunda ise, İngiliz 
ve Amerikalılardan gelmesi beklenen teşebbüse intizaren, ve İngi- 
lizlerin tutumu kesinlikle bilinmeden bir taahhüde girmeme amacı 
güdülmektedir. Açıkalm ’la Vinogradov’un bu cevap üzerindeki gö
rüşmeleri, Türkiye’nin savaşa girmesi için gerekli olan şartlar etra
fında dönmüştür. A çıkalm ’a göre “Türkiye’nin harbe girmesi Türk- 
Sovyet teşriki mesaisinin şartı olarak değil, fakat muhtemel bir n e
ticesi olarak derpiş edilmelidir.” Konuşmanın bu noktasında Vinog
radov, en kestirm e ve herşeyi düzeltecek yol olarak savaşa girmek 
varken bütün bunlara ne lüzum var şeklindeki ifadelerden sonra, 
zaten îngilizlerin bu yolda talepleri olacağını söylemiştir. Açıkalın' 
m îngilizlerin kendilerine bir teşebbüs yapıp yapmadıklarının sor
ması üzerine de “Ben öğrendim, size haber veriyorum.” demiştir.

Açıkalm ’m notuna göre, bu tarihte İngilizlerden böyle bir talep 
yapılmamış, fakat İngiliz Büyükelçisi tarafından bir konuşma sıra
sında Başbakana ihsas edilmiştir.

29 Haziran’da Molotof Müttefiklere, Türkiye’nin Almanya ile 
diplomatik ve iktisadi bağlantılarını kesmesinin yeterli görülmedi
ğini tekrarlıyordu. (*)

30 Haziran’da İngiliz Büyükelçisi Başbakan ve Dışişleri Bakanı 
Saraçoğlu’nu görerek aşağıda tercümesi verilen kısa bildiriyi yap
mıştır :

(*) Bak. A .g.e. S. 867.
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“Garp cephesinin açılmasile durum temamiİe değişmiştir.- Şu 
halde, Türk Hükümetinin, bu gelişmeden evvel, bize Almanyaya vaki 
krom teslim atının tamamile m en i ve askerî kıymeti haiz diğer emtia 
ihracatının da % 50 nisbetinde tahdidi suretile vermiş bulunduğu 
yardım ölçüsü, halen, değişmiş bulunan şartlar sebebile, artırılm ak 
icab eder. İmdi, Türkiye ile Büyük Britanya ve M üttefiklerini biri 
birine düşürmekten ibaret Alman oyununa son vermek maksadile, 
Türk Hükümeti için Almanya ile İktisadî ve diplomasi m ünasebetleri 
kesmeği göze alm ak zamanı gelmiştir.

Ancak bu suretledir ki Türkiye, son hadiseler neticesinde ka
ranlık ve karışık olan politikasını aydınlatabilecek ve kendisine ait 
olan beynelmilel rolü harp esnasında olduğu gibi sulh anında da 
oynayabilecektir.

Bu bildirinin ilginç tarafı, Türk İngiliz ittifakından hiç söz edil
memekte oluşu ve ayrıca Türkiye’yi bütünüyle adeta kabahatli du
ruma düşürmesidir. Hugessen’in Steinhardt’a söylediklerine göre, 
Saraçoğlu bunun “şerefsiz” bir teklif olduğunu, belki savaşa girmesi 
isteııseydi bunun kararının daha kolay alınabileceğini söylemiş ve 
ayrılışından sonra Iiugessen’i tekrar çağırarak, talebin ittifak ant
laşm asına göre yapılmamış olmasının sebebini sormuştur. Hugessen, 
Hükümetinin, 1939 Antlaşmasının hala yaşam akta olup olmadığını 
denediğini söylemiştir. (*)

30 Haziran’da Eden ile R. E. Ünaydm arasında yapılan uzun 
görüşme, İngiliz Sefirinin tutumundan çok daha olumlu ve elastiki 
bir tutumu aksettirmektedir. Ünaydm’m sıkıştırm ası ile Eden M al
zeme yardımı yapılabileceğini kabul edebilecekleri intibaını verir bir 
şekilde konuşmuştur. Aynı gün Vaşington, H arrim an’a İngiliz teşeb
büsünü destekleyeceklerini ve bunun, icap ederse Türkiye’nin savaşa 
girmesi için teşebbüste bulunulmasına engel olmadığını bildiriyor, 
bu konudaki Sovyet görüşünü ilgi ile beklediklerini kaydediyordu.

I Temmuz günü Steinhardt da Saraçoğlu’nu görerek İngiliz 
teklifini desteklediklerini bildirmiştir. Görüşme birçok noktalardan 
ilginçtir. Saraçoğlu, İngiliz!erin, askeri misyonlarının gidişinden beri

(*) 29 Haziran'da Moloiof, İngiliz Büyükelçisine bir noiccda, Türk Hükümetinin İngiliz
teklifini kabul edeceğine inandıklarını, kabul etse bile bunü bir yarım tedbir telakki 
ettiklerini bildiriyor, Sovyetlerce, yapılması gereken şey Türkiye'nin savaşa bilfil ka
tılmasıdır. Moloîof'a göre bu Moskova ve Tahran Konferanslarında kararlaşmıştır ve 
Türkye'nin hem savaş sırasında hem savaştan sonra müttefikler arsında bir yer alabil
mesinin de şartıdır. İLg.e. S, 86.
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takip ettikleri surat asma siyasetini anlayamadığını, Rusya’nın tu
tumunun sarih ve Türkiye’nin savaşa girmesini istediği yolunda ol
masına karşılık, İngilizlerin sadece diplomatik bağlantıların kesil
mesini istemeleri ve yine bununla ilgili davranışlarından Türkiye 
nin savaşa girmesini istemedikleri şüphesini duymağa başladığını, 
esasen Türkiye’nin yardıma ihtiyacı bu kadar belli iken askeri mis
yonlarını birden çekmeleriyle de, İngilizlerin K ahire’deki savaşa 
girme taleplerinin samimiyetinde de şüphe yarattığını söylemiştir.

Ertesi gün Vaşingtona hareket edecek olan Steinhardt’m edin 
diği kanaat Türk. Hükümetinin, diplomatik bağlantıları kesmekten 
çon savaşa girmekle ilgilendiği yolundadır. Bunu sağlam ak için de 
Türkiye’ye, yapacağı harekâtla orantılı askerî yardım vaadedilme- 
sini tavsiye ediyordu.

3 Temmuz 1944 günü Saraçoğlu İngiliz ve Amerikan sefirlerine 
İngiliz talebine şu şartlarla olumlu cevap verilebileceğini söyle
m iştir :

“a) Keyfiyeti tazekkür ettiğimizi, Türkiye’nin m üttefiki İngil
terelim  istediği gibi, Almanya ile İktisadî ve diplomasi münaseba- 
tınm k a t’m a m ütedair alacağı, karar 1939 ittifak Muahedesinden iki 
memleket için doğan ittifak bağlarını k a t’î surette takrir ve teyid 
etmiş olacağı cihetle, harbin tasfiyesi ve sulhun binası anında bütün 
beynelmilel meselelerin halline müsavi m üttefik şerik sıfatı ile iştirak 
hakkı tanınması,

b) İdare ve İcare m ekanizmasının yeniden harekete geçiril
mesi,

c) İlk sürprizlere karşı koymağa im kân verecek harp m alze
mesi ve bilhassa tayyareler ve hava savunma malzemesi verilmesi,

dİ Türkiye’nin Almanya ile k a t’ı m uhasebat neticesi olarak 
mahreçsiz kalacak m allarını satmalm-ak ve ithal edemeyeceği sivil 
ihtiyaçlarının tatm ini sadedinde mazide olduğu gibi, Büyük B ritan
ya’nın her türlü kolaylıklar göstermesi,

e) Türkiye bu suretle ittihaz edeceği karar ve hattı hareketin 
neticesi olarak herhangi bir tecavüze uğrayacak olursa ona kendisi
ni müdafaa ve tecavüze m uvaffakiyetle mukavemet etmek imkânını 
vermek ve o zaman Erkânıharbiyeler arasında görüşme mevkiim 
olmak üzere Büyük-Britanyanın kendisine iktidarında olan bütün 
yardım ve müzahereti temin.
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f) Harbin zaruret ve ilcalarm ı ve bundan doğacak neticeleri 
karşılayabilm esi için Türkiye’ye icabeden her türlü malî yardımın 
dahi yapılması, şartıyle ittifak Muahedesi ahkâm ına tevfikan Büyük- 
Britanya hükümetinin serdettiği talebe Cumhuriyet Hükümetinin 
müsbet şeklinde cevap verilebileceğini söyledim.”

Saraçoğlu 4 Temmuz 1944 günü, İngiliz Sefiri ile Amerikan M as
lahatgüzarına Türkiye’nin bu konuda teati edilmesini istediği no
taların suretlerini vermiştir. Aşağı yukarı, Saraçoğlu’nun 3 Tem
muzda ileri sürdüğü şartlar, İngiliz Hükümetinin bize vermesi is
tenen nota taslağına konmuştur. Ancak Saraçoğlu, Türk Hüküme
tinin şartlar ileri sürmediğini, sadece vaadler yapılmasını istediğini 
ve bunlar üzerinde görüşülebileceğini eklemeyi de ihmal etmemek
tedir.

10 Temuz günü, İngiltere Büyükelçisi, acele randevu talep ede
rek Saraçoğlu’nu görmüş, durum M üttefiklerle görüşüleceği için ce
vaplarının biraz daha zaman alacağını, fakat şimdiden kararın Lond
ra ’da çok olumlu etki yaptığını belirtmesi için talim at aldığını söy
lemiştir.

Bu arada Sovyetler tutumlarını yeniden tekrarlam aktadırlar. 
VVashington’daki Sovyet Büyükelçiliğinin Amerikan Hâriciyesine ver
diği uzun bir muhtırada (*) işin tarihçesini Vinogradov’un tem as
larını da belirterek özetlendikten sonra, İngiliz teşebbüsü ve Türki
ye’nin kararı eleştirilmektedir.

Muhtırada özellikle, İngiliz Hükümetinin, Türkiye’nin savaşa 
girmesi yolunda Moskova ve Tahran Konferansı kararlarına uygun 
hareket etmediği, Sovyetlerin ise buna göre hareket ettiği, Sovyet 
görüşlerine itira.z etmemekle beraber, önceden Sovyet Hükümetinin 
m utabakatını almadan Haziran sonunda Türkiye’ye yeni ve makbul 
olmayan teklifler yaptığı belirtilmektedir.

11 Temmuzda, muhtemelen, Sovyet tepkisi üzerine İngilizlerin 
Türkiye’ye cevap vermekte teredduüt ettikleri tahmini ile hareket 
eden Hull, İngilizlerden Türkiye’nin nota teatisi teklifinin acele ce
vaplandırılmasını istemiştir.

(*) Bak. A.g.e. S. 875 - 878
Ingiliz teşebbüsü 30 Haziran'da yapılmış, îngilizler Sovyellere bunun yapılacağından  
25 Haziran'da bilgi vermişlerdir. Molotol bunun yarım tedbir olacağını ve Moskova ve 
Tahran Konferansında Türkiye'nin savaşa girmesinin kararlaştığını söylemiş ise de 
açıkça muhalefet beyan etmemiştir.
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Hull, Askerî m akam ların m ütaleasm a değin, Amerikan Hükü
m etinin Sovyet teklifleriyle (yani Türkiye’nin savaşa girmesi ile) mu
tabık olduğunu ve ancak ara yol olarak, Saraçoğlu’na açıkça Tür 
kiye’nin diplomatik bağlantıları kesmesinin, savaşa girişinin ilk adı
mı olduğunun söylenmesini telkin ediyordu. Hull, eğer İngiliz cevabi 
gecikirse Türkiye’nin kendiliğinden diplomatik bağlantıları keserek 
savaşa girmesi ve böylece İngiliz ittifakının arka plana atılarak göz
lerinin Doğuya çevrilmesi tehlikesine de işaret etmektedir.

12 Temmuz da İngilizler A m erikalılara yeni tekliflerini getir
mişlerdir.

Londra, şu sırada Türkiye’den sadece diplomatik bağlantılarını 
kesmesini istemesinde, savaşa girmesinin istenmesine göre şu üstün
lükler olduğu görüşündedir:

a) Gecikmeden sağlanabilir;

b) Askeri taahhütleri gerektirmez;

c) Balkanlarda, aşağı yukarı fiilen savaşa girmiş gibi tesir 
yapar.

îngilizlerin bu tekliflerle birlikte Türkiye’ye vermeyi tasarladığı 
cevap tasarısı talebin ittifak Antlaşm ası gereğince yapılm akta oluşu 
dışında Saraçoğlu’nun şartlarını aşağı yukarı karşılam aktadır. (*) 
Ancak 23 Temmuz akşam ı Hugessen’in Saraçoğlu’na verdiği sözlü 
bildiride “ (münasebetlerin) İttifak Antlaşm ası çerçevesinde (kesil
m esi)” ibaresinin konduğu görülmektedir. Bildiri ile verilen bir muh
tırada, başlangıç için gerekli radarların İstanbul ve İzm ir’de bulun
duğu, istendiği takdirde kısa zamanda Orta Doğudan ilâve teçhizat 
getirilebileceği ve Am erikalıların tasvibi alındığı takdirde bir gece 
hava filosununda gönderilebileceği belirtilmektedir.

Bildiri Bakanlar Kurulunda tetkik edildikten sonra Türk cevabı 
Başbakan Saraçoğlu tarafından Hugessen’e verilmiştir. Bunda, halen 
tatilde olan T.B.M.M.nin tasvibine değin, İngiliz bildirisinin muhte
vası ile m utabık olunduğu belirtildikten sonra, bildiride, Türk siya
seti için “.karanlık” ve “karışık” kelim elerinin kullanılmış olması bir 
haksızlık olarak nitelenm ekte ve İngiliz Hükümeti’nin, şimdiye kadar 
yapıldığı gibi bundan sonra da daha uygun kelim elej kullanması 
temenni edilmektedir.

(*) Metin için bak, A .g.e. S. 831.
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Ertesi gün Açıkalın Amerikan M aslahatgüzarını çağırarak îngi- 
lizlere verilen cevabı okumuştur. Kellyde, Vaşington’un telgrafını 
cebinden çıkarıp tercüme etmiştir. Bunda, İngiliz teklifinin destek
lendiği belirtildikten sonra ‘Bu tutumu alırken ABD’nin B alk an lar
da bir harekât için askeri, deniz veya hava yardımı taahhüdüne gir
mediği” yolunda bir kaydı ihtirazi konmaktadır.

Açıkalm bu kaydı intirazinin anlam ını soruşturduğunda, Kelly 
“Amerikan Genelkurmayının k at’i bir kararı olmaksızın Balkanlarda 
herhangi bir sefer olacak olursa A m erika’nın daha şimdiden yardım 
etmeyi taahhüt ettiği m ana ve zahabm ı sarahaten ve herhangi bir 
sui tefehhüme mahal vermemek için ortadan kaldırm ak için oldu
ğunu” söylemiştir. A çıkalm ’m Londra, Vaşington ve Moskova ara
sındaki konuşmadan da bilgisi olup olmadığını sorması üzere de 
Kelly şunları söylem iştir: bunu bildiğini, fakat bana ancak bir sır 
ifşa ederek söyleyeceği için bunu benim de sır telâkki etmemi rica 
ederek, Sovyet talebinin Türkiye’nin m utlak surette harbe sokulması 
olduğunu, İngiliz ve Am erikalıların ise Türkiye’den yalnız Almanya 
ile k a t’ı münasebet etmesini taleb ettiklerini, Sovyetlerin hırçın ve 
çetince ısrar ettiklerini ve mademki T ahran’da Türkiyenin harbe 
sokulması kararı alındı, bu esas karardan nüküle m ahal yoktur, diye 
fikirlerinde direndiklerini, her üç tarafın  noktai nazarını telif için 
bize İngilizleriıı verdikleri cevapta yazıldığı veçhile Türkiye’nin Al
manya ile k a t’ı m ünasebet etmesini İngiliz ve Am erikalıların Türki
ye’nin fiili muharipliğe doğru attığı ilk hatve olarak telâkki ettiklerine 
dair formülün icad edildiğini, bunun m uhalif noktai nazarları telife 
yaran bir formül olduğunu anlattı ve tekrar formüle A m erika’nın 
iştirak etmiş olmakla beraber bunun Amerika için Balkanlar’da her 
hangi bir (campagne) olacak olursa — (tarafımızdan müteaddi veya 
Alınanlardan bize taarru z)— bunu desteklemek (to support) taah hü 
dünü şimdiden tazammun eder m ahiyette olmadığını ifade ederek 
fikrini şu misal ile canlandırd ı: “Amerika Genelkurmayı İtalya Ha
rekâtında gerek Ruslardaıı gerek İngilizlerden “çok bizar olmuşlar
dır, herhangi bir emrivaki karşısında,” kalm aktan çok muhteriz ve 
müçteniptir. Kendisinin kararlaştırılm ış olmadığı veya m uvafakat 
etmediği herhangi bir harekete karıştırılm asını asla istemez. Bize 
ne yaptıracaklar ise onu bilmeliyiz”

Kelly’nin bu açıklaması, bugün yayınlanmış bulunan ve kısmen 
iktibas edilen Amerikan vesikalarına uymaktadır.

I-Iugessen 27 Temmuz tarihinde Saraçoğlu’na hitaben bir m ek
tup şeklinde İngiliz Hükümetinin cevabını getirmiştir. Bunda Al
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manya ile bağlantıların 2 Ağustos’ta kesilmesi kararının çok büyük 
memnuniyetle karşılandığı belirtildikten sonra şu cümle kullanıl
m aktadır :

“Ayrıca, Türk Hükümetinin bu kararının İngiliz - Türk ittifak ı
nın müşahhas delili olarak karşılandığını ve bu suretle Türkiyenin 
İngiltere’nin Müttefiki olarak yerini tekrar aldığını Ekselanslarına 
bildirmeye yetkiliyim.”

Diğer taraftan, Amerikan cevabı birtakım  şüpheler uyandır
mıştır. Bunların başında, Amerikan ihtirazi kaydının, Türkiye’nin 
m ünasebetleri kesme kararı yüzünden Balkanlarda bir tecavüze uğ
ram ası halinde bir askeri harekata karışm ası şıkkını açıkta b ırak
ması gelmektedir. Kelly’ye, Ağustos’da verilen sözlü bildiride, Türk 
Hükümetinin görüşüne göre, yukarıdaki durum gerçekleştiğinde, 
Amerikan rezervinin amaçsız kalacağı, fakat Amerikan Hükümetinin 
Türkiye’ye im kanları dahilinde bütün yardımı yapacağı şeklinde an
laşıldığı bildirmiş, Kelly, bu hususun, Vasington dönüşünde Büyük
elçi Steinhard tarafından cevaplandırılacağını söylemiştir.

Amerikan belgelerinde Kelly’nin Açıkalm ’a söylediklerinden 
başka bazı bilgilerde m evcuttur :

Amerikan Hâriciyesinin talebi üzerine, Amerikan Ortak Genel
kurmay Başkanları Tahran ve Kahire Konferanslarından önce ver
dikleri m ütaleaya benzer bir m ütalea vermişlerdir. (*) Bu mütalea- 
nm askeri meselelerdeki rezerv konusundaki ifadeleri, aynen Kelly’ 
in bildirdiği gibidir.

Mali ve Malzeme yardımı konusunda ise, yardım prensip olarak 
kabul edildikten sonra şu şartlar konmaktadır.

1. Bunun mahiyeti, cinsi ve m iktarı, icap ederse Ruslarla isti
şare edilerek, Genelkurmay Başkanlarm ca tesbit edilmelidir.

2. İtalya ve Batı Akdeniz’den kaynak kaydırılmasına kesinlik
le karşıdır.

7 Ağustos’ta Stettinius tarafından Hull’a, Genelkurmay B aşkan - 
larınm kanatı hakkında gösterilen bir m uhtırada ise şunlar kayıtlı
dır : (*)

(*) Bak, A.g.e. S. 884.
{*) Bak. A.g.e. S. 897, Belgede sözü geçen. Gen. Marshall'in iki mektubu yayınlanma
mıştır.
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“Rezervin sebebi, askerî kaynaklarım ızın esasen Avrupa’da bü
yük seferler için bağlanmış olmasıdır ve müşterek Genelkurmay 
Başkanları, Balkanlarda bir hareket ortaya çıktığı takdirde ne gibi 
bir kaynak kaydırılması yapılabileceğini incelemeyi kabul etmekle 
beraber, ilave taahhütlere girmeye istekli değildirler.”

Steinhardt hem askeri m akam lar hem de Roosevlet ile görüş
tüğüne göre, değişik gizli talim atı olması ihtimal dışı değildir. Mev
cut belgelere göre ise durum şöyle belirmektedir.

A.B.D. M üttefiklerin teşebbüsü ile bir Balkan seferi açıldığı 
takdirde prensip olarak bunun dışında kalm ak istemekte ve sorum
luluğu tam amen îngilizlere ve Ruslara bırakm aktadır. Bu tutum 
daha işin başından beri Am erikalıların, Balkanlarda bir sefer açıl
ması yolundaki İngiliz tekliflerini desteklememe siyasetine uygun
dur. Ancak, Türkiyenin kararından dolayı bir tecavüze uğraması 
halinde yardım ihtim alini bertaraf etmemekle beraber, 1944’de ula
şılan askeri şartlar altında böyle bir şeyin gerçekleşeceğine de inan
m am aktadırlar ki, bu noktada İngilizlerle görüşleri aynıdır. İntiba 
odur ki, Amerikalılar, Türkiye’nin savaşa girmesi ile stratejik plan
larda bir değişiklik yapılmamasını ön planda tutm aktadırlar. Bu 
bakımdan, K ahire’deki fasit daire yine faaliyetdedir.

Almanya ile bağlantılarım ızın kesilmesi konusundaki Sovyet 
tepkileri ise şöyle olmuştur :

3 Temmuz günü Açıkalm, Vinogradov’u Türk kararlarından 
haberdar etmiştir. Vinogradov (Molotof’un kullandığı deyimlerle) 
kararın bir yarım tedbir olduğunu, doğrudan doğruya savaş ilânının 
daha doğru olacağını söylemiştir. Açıkalm, alm an karar bir savaş 
kararı olmamakla beraber, Almanya’nın bize savaş ilân etmesi ihti
mali sonunda aynı kapıya çıkacağını ve hatta bu takdirde m üttefi
kimize bir collaboration şartı bile koymuş olmadığımızı” söylemiştir.

Vinogradov’un ilgilendiği nokta, kararın İngiliz talebi üzerine 
mi yoksa Sovyetlerle bağlantıları düzeltmek için mi alındığıdır. 
Açıkalm, İngiliz talebinin Sovyetlerin ileri sürdüğü şartın tetkiki 
sırasında geldiğini ve binaenaleyh bunun tesadüf eseri mi yoksa 
İngiltere ile Rusya arasında kararlaştırm a sonucu mu olduğunu 
bilmediğini söylemiştir.

Büyükelçi “bizim iş ne olacak?” diye sorunca Açıkalm, karar 
alınınca Sovyetlerin istediği yola girilmiş olunacağını belirtmiştir. 
Vinogradov ikna olunmamıştır ve kendilerinin Türkiye’nin savaşa 
girmesini istediklerini tekrarlam ış, Açıkalm uzun uzun, iki memle
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ket bağlantılarının düzeltilmesinin Almanya’ya karşı savaşa giril
mesi şartına bağlanm asının doğru olmadığını, bağlantıların düzel
mesinin sonucu olarak savaşa girilmesinin gerekeceğini söylemiştir. 
Açıklamasında, bu sonucu doğurmak için Türkiye ile Sovyetlerin 
Bulgaristan’a ortak talepte bulunabileceklerini ve Bulgaristan buna 
uyarsa esasen istediklerinin elde edilmiş olacağını, uymazsa bunun, 
mesalâ savaş açm ak olabilecek müeyyidesinin Sovyetlerle m üşte
reken kararlaştırılabileceğini ifade etmiş ve Türkiye’nin Alm anya’ 
ya karşı savaş alanı Bulgaristan olduğuna göre eğer doğrudan doğ
ruya Türkiye Bulgaristan’a savaş açarsa, Sovyetlerin istediği hare
ketin üstelik Bulgaristan! tamamen Almanya’ya itmek gibi makul 
olmayan bir sonuç vereceğini belirtmiştir. Açıkalm görüşmenin so
nunda aralarındaki görüş farkını nihayet “taktik fark ı” diye tavsif 
ettiklerini ve Vinogradov’un görüşlerimizi daha iyi anladığını, Mos
kova’ya da daha iyi anlatabileceğini zannettiğini kaydediyor.

Vinogradov, 6 Temmuzda Sovyet cevabını getirmiştir, bunda, 
Türk Hükümetinin, Sovyet Hükümetince, savaşı kısıtlam ak am acıy
la hemen Alm anya’ya savaş ilan etmesi yolunda, Kasım 1943 den- 
beri yapılan talebi kabul etmediği belirtilmekte, iki taraf arasında 
dostluğu teyid etmek için bir diplomatik vesika teatisinde bulun
mak gibi yolların da, savaşı kısaltm aya tesiri olmıyacağı için lüzumlu 
olmadığı belirtilmektedir.

Vinogradov Temmuz ayı içersinde, Sovyetlerin Türkiye’nin sa
vaşa girmesi isteğini azalan ısrar derecelerinde ileri sürerken, Hull, 
25 Temmuzda Harriman vasıtasiyle, Molotof’a Türkiye’nin savaşa 
girmesinin ne şekilde fiiliyata konacağını tayin etmek için, Sovyet, 
Amerikan ve İngiliz tem silcilerinin toplanm alarını teklif etmiş ve 
Amerika’mın Moskova, Tahran Konferansı kararlarını yerine getir
meye büyük önem verdiğinin Sovyetlere anlatılm asını istemiştir. (*3

Bu arada, Amerikan Hâriciyesinin, 22 Temmuzda Vaşington’- 
daki Sovyet Büyükelçiliğine, İngilizleri destekleme kararm a dair ver
dikleri m uhtıra’nm cevabı yine Sovyet Büyükelçiliği yoluyla gel
miştir. Bunda işin uzun m üzakereler ve yarım tedbirlerle geç bıra
kıldığı ve bu günkü şartlar altında artık gerçek bir anlam ı kal
madığı ve Sovyet Hükümetinin, Türkiye üzerinde baskının kesilmesi 
ve onun tam amen kendi haline bırakılm ası görüşünde olduğu bil
diriliyordu. (*)

(*) A-g.e. S. 891-892.
(*) fl.g.e. S. 893.
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Hull, bunun üzerine, 27 Temmuzda, üç m üttefik temsilcilerinin 
bu meseleyi Moskova’da veya Rusların istediği herhangi bir yerde 
açıkça m ünakaşa edilmesi teklifini yenilemiştir.

Harriman, 30 Temuz tarihli cevabında, Vişinski’in, bu konuda 
Sovyet görüşünün değişmediğini bildirdiğini, savaşa girmenin ikin
ci adım olarak görüldüğü görüşüne karşı, bir ikinci adım için zaman 
kalmadığı ve Türkiye’nin “şimdi kendi başına bırakılm asını” (now 
be left to its own fate) belirttiğini bildiriyor. Vişinski bir kızgınlık 
göstermemiş, “İşlerin gidişatından tam amen tatm in olduğu” intiba
ını vermiş. Harriman intibalarım  şöyle anlatıyor -.

“Görünüşe göre Sovyetler şimdi Türkiye’ye yüz vermemekte ve 
Türkiye’nin Almanya ile bağlantılarının kesmesinin hattâ savaşa 
girmesinin Almanya’nın yenilgisi için yeteri kadar vakitli geldiğini 
kabulü reddetmekte karar kılmışlardır. Bu siyaset ile Sovyetler sulh 
masasında Türkiye’ye karşı herhangi bir borçları olduğunu tanım a
dan Türkiye’nin hareketlerinden mümkün olan faydayı sağlam a im
kânını elde edeceklerdir.

Böylece, Türkiye hakkında bizim ve İngilizlerin, Sovyetlerin 
m uvafakatim  almadan yaptığımız hareket, Türkiye’ye karşı tutu
munda bizimle birlikte hareket edeceğine dair Moskova Konferan
sında aldığı taahhütten kurtulm ak için kullanılmıştır. Mamafih, 
Sovyetlerin halen Türkiye hakkında bizim için zorluk çıkarabile
cek herhangi bir özel plânları olduğuna dair belirtiler yoktur. (*)

Şu halde, Sovyet Büyükelçisinin, Açıkalm ’m m üşterek protokol 
teklifi sırasında artık şartların değiştiğini söylemesi ve Vaşington- 
daki Sovyet Sefaretinin m uhtırası ve Vişinski’nin sözleri belki de 
çok öncesinden alınmış bir kararın tekrarıdır. Bu arada, bir proto
kol veya bildiri yapılması veya 1925 antlaşm asının zamanından ön
ce uzatılması gibi teklifler de 1945 Mayıs - Haziran ayları da yeni
den ele alınıncaya kadar, sonuçsuz kalacaktır. İkinci bir nokta da, 
Harrim an’m, İngiliz - Amerikan kararının Sovyet taleplerinden ay
rılığı üzerinde durmasıdır ki, bunun doğruluğu veya yanlışlığı üze
rinde ne kadar söz söylenirse söylensin Türk tutumuna tesirli olduğu 
şüphesizdir ve Sovyetler bizimle tem aslarında böyle bir ortak ka
rarı sonuna kadar gizlemişler, ve sa,vaş kararım ızın sırf Sovyetleri 
tatm in etmek için alınmasından hoşlanacaklarını belirtmişlerdir.

Yine de, Türkiye, 16 Ağustos 1944 tarihli Sovyet bildirisine ver
diği cevapta dışardan yapılan saldırıları ve istism arı önlemek için

(* ) Ag.e.
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iki memleket bağlamtılarmm olumlu havasının uygun görülecek bir 
yolla yeniden belirlenmesi teklifini tekrarlam ış ise de, Sovyetler 
16 Ağustos bildirilerine eklenecek birşeyler olmadığı biçiminde kuru 
bir cevap vermekle yetinmişlerdir.

Aralık 1943’denberi Türkiye ile m üttefikler arasındaki, savaşa 
girme konusunda özetlemeğe çalışılan bu tem asların sonucu, Tür
kiye’nin Almanya ile diplomatik ve ticari bağlarının kesilmesine 
varmıştır. Türkiye’nin savaşa girmesi ise, İngiliz tutumunun bu de
fa Kahire Konferansındaki tutumundan tam amen farklı olması do- 
layısiyle artık kuvvetli bir ihtim al olmaktan çıkmıştır. İngilizlerdeki 
bu değişikliğin Türk devlet adam ları üzerinde bir çeşit süpriz tesiri 
yaptığı görülmektedir. İngiltere ve A m erika’nın verdikleri notalarda 
bağlantıların kesilmesinin savaşa giriş için ilk adım olacağının ka
yıtlı bulunmasına karşılık bu yoldaki talebin, Saraçoğlu’nun Huges- 
sen’den soruşturm alarına rağm en bir türlü gelmemesi, üstelik Ame
rikan notasındaki rezerv, İngiliz ve Am erikalıların Türkiye’den sa
vaşa girmesini istemedikleri inancını yerleştirm iştir. Böyle bir du
rum, bir yıl önce ortaya çıkmış olsa idi, herhalde memnuniyetle kar
şılanırdı, fakat 1944 yazının şartları altında endişe duyulacak bir 
durum mevcuttur. Bunun ilk sebebi şüphesiz, m illetlerarası sorun
larda gittikçe sertleşen Sovyet davranışlarıdır. Türkiye’nin savaşa 
girmesi konusunda İngiliz ve Am erikalılarla Sovyetler Birliği ara
sında görüş ayrılığının ortaya çıkması, buna karşılık Türk kararının 
ilk iki devletin teşebbüsleri üzerine alınmış olması kendi isteğinin 
kabul edilmediğini gören Sovyetlerin ansızın kırgınlıklarını belirtir 
bir şekilde tam ilgisizlik göstermeleri Türk - Sovyet bağlantılarının 
durgunluktan kötüye gittiğini göstermiştir.

Sovyetlerin bu davranışında ise, Türkiye’den istemeye hakları 
olduğunu zannettikleri fedakarlığın onların istediği tarihte kayıtsız 
şartsız yapılmamasının doğurduğu kızgınlık bir yana, savaş sonrası 
için Türkiye’den taviz sağlayacak bir durumu olgunlaştırma takti
ğini görmemek kabil değildir.

Türkiye’nin savaşa girişini, bir taraftan Sovyetlerle anlaşm aya 
varm ak ve diğer taraftan girişeceği harekatı İngiliz - Amerikan sa
vaş planlarıyla birleştirm ek şartlarına bağlaması, ne olursa olsun, 
savaştan sonra Sovyetlerle tek başına kalm am ak endişesini göster
mektedir. Fakat Sovyetlerin, herhangi bir anlaşm adan önce Türki
ye’nin savaşa girmesini ön şart olarak ileri sürmelerine karşılık İn~ 
gilizlerin ilgisizliklerini belirtm eleri durumunda, Türkiye’nin birlikte 
hareket prensibi gerçekleşmediğinden, savaş sonuna kadar çok tem 
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kinli davranışını sürdürmek zorunda kalmış (*) ve bu defa, orta bir 
tutum takip eden Amerika ile yakınlaşm ayı sağlam aya çalışmıştır, 
îngilizlerin, Türkiye’ye, samimiyetle asgari ve temini m üttefiklerin 
kolaylıkla iktidarlarında olan malzemeyi vermekten çekinmeleri, 
buna karşılık Sovyetlerle birlikte savaşa girmemizde ısrarları, Tür
kiye’nin belirli bir savaş planı içerisinde hareketinin değil, tali bir 
stratejiye alet edilmek ve birbiriyle çelişen tutum lar içersinde sava
şa sürüklenmek istendiği kanısını kuvvetlendirmiş ve gücünü savaş 
sonrasına saklam a lüzumuna inancı artm ıştır. Şubat 1943 başında, 
askeri görüşmelerin kesilmesinden sonra M ısır’a dönen General 
LinneTin A nkara’daki müzakerelerden edindiği intiba olarak “Tür
kiye’nin davranışının saiklerini anlam ak zordur, askeri gücünü sa
vaş sonuna saklam ak istiyor” sözleri de bu bakımdan dikkat çe
kicidir.

îngilizlerin davranışının yarattığı hayal kırıklığı, Saraçoğlu’nun 
Steinhardt’a söylediklerinden de görülmektedir. Steinhardt, 12 Eylül 
tarihli raporunda Başbakan’m kendisine, îngilizlerin ancak kendile
rince bilinen bir sebepten Türkiye’nin Almanya’ya karşı savaşa gir
mesini istemediklerine kesinlikle inandığını, bağlantıların kesilme
sinden kısa bir müddet sonra îngilizlerin, Türkiye’nin Alm anya’ya 
savaş ilan etmesini isteyip istemediği sorulduğunda, Hugessen’in 
böyle bir hareketin bir değer ifade etmesi için artık çok geç olduğu
nu, Türkiye’den üs talebinde bulunmadıklarını söylediğini, ve Tür
kiye’nin ön davranış yüzünden birkaç aydanberi Dünya kamuoyun
da garip bir duruma düşürüldüğünü söylediğini bildiriyor. (*)

Aynı görüşmede Saraçoğlu’nun îngilizlerin Bulgaristan’a ilgi
sizlikleri konusunda da şunları söylediği kayıtlıdır :

{*) Türkiye'nin Lend-lease antlaşmasının imza etmeyi geciktirmesinin esas sebebinin, 
malzemenin savaş sonunda iade edilmesi şartı olduğu görülmektedir. Türk yetkilileri, 
anlaşmanın, Türkiye'nin bu malzemeyi dolarla satın almasına imkân verecek şekilde 
değiştirilmesi istenmiştir. Sieinhardi, Bunun sebebini Türkiye'nin savaştan sonra Sovyet
lerle haşhaşa kalmaları ihtimalini düşünnen Türk devlet adamlarının, Amerika'nın iste
diği bir anda silâhların elden çıkarılmasını istememeleriyle izah etmektedir.

(*) Bak. A.g.e. S. 899.
Churchill'in 1942'de bir Balkan cephesi istemesinin bazı yazarlarca (Bak. Adam Ulan. 
Coexistence and Expansión.) Sovyetlerin Balkanlara tek başına inmesini önlemek amacım  
güttüğünü ileri sürülmektedir. Ancak gerek, 1943 gerek 1944'deki ısrarlarının esas iti
bariyle 12 ada ve Rodos'a yönelmiş olması, 1944 yazında en az fedakarlıkla Türkiye'yi 
Bulgaristan'a karşı savaşa sokma imkânı varken bunu istememesi, yukarıdaki faraziyeyl 
doğrulamaktadır.
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“ (Saraçoğlu) Balkanlarda son zam anlarda ortaya çıkan geliş
m eler Türk m enfaatlerinden çok İngiliz m enfaatlerine zararlı gö
rünmektedir demekte ve durumu şöyle belirtmektedir. “Ruslarla 
ortak sınırlarımızda yıllardan beri komşuyuz ve onlarla nasıl geçi- 
nilebileceğini öğrendik; İngilizlerin daha bunu öğrenmeleri lazım ”.

Bir diğer unsur da, iki tarafın  değerlendirmelerinin belirli 
tarihlerdeki anlamlarıdır. 1944 başında Alm anya’nın saldırı gücünü 
tükettiği söylenebilir. Ancak, bir türlü açılam ayan ikinci cephenin 
ne kadar yakın olduğunun Türkiye için de bir sual olduğu unutul
mamalıdır. Bu cephenin her hali kârda Balkanlar olm ayacağının an
laşılması üzerine, Türkiye’nin kendi bölgesinde m üttefiklerinin elle
rini ağır tuttukları ve gereği gibi desteklemiyeceklerini anladığı bir 
harekata girişmek riskini göze alam am ası tabiidir.

1942-44 yıllarının bu gelişmelerine şimdi, elde olan belgeler 
açısından bakıldığında, esas tutumların hiç şüphesiz siyasi m ü lah a
zalardan çok stratejik m ülahazalarla açıklanabildiği görülmektedi.r 
Büyük S tra te ji’nin ana hatları üzerinde İngilizlerle A m erikalılar 
arasında anlaşm a olmakla beraber, gerek bu S tra te ji’nin gelişme 
safhalarında, gerek Türkiye’nin bulunduğu bölgedeki daha çok İıı- 
gilizleri ilgilendiren tatbikatında iki m üttefikin görüşleri arasında 
fark vardır ve Türkiye bu farklılıklar sahasına düşmüştür. Bu du
rumda İngiltere’nin bu ikinci derecede telakki edebilecek harekât 
mesuliyetini üzerine alması ortadaki dilemma’yı çözebilirdi. Ancak 
İngiltere’nin bu sorumluluğu üzerine alması, maddi kaynakları ile 
orantılı olduğu ölçüde Türkiye için inandırıcı olabilirdi. İngilizlerin 
bu güçsüzlüğü ve önce Yunanistan ve sonra 12 adalarda başlayan 
başarısızlıkları, İngiliz Stratejik  düşüncesini, Türkiye’den yeterli se
mini olmayan fedakarlık istemesi şekline sokmuştur ki, Türkiye’nin 
savaşa girmemesine varan gelişmelerin nedeni olarak bu nokta, bir 
etki unsuru olarak Sovyet bilinmiyeni kadar önemlidir.

Türkiye tarafından istenilen yardım malzemesinin m iktarındaki 
uyuşmazlık, sadece Askerlik açısından bir değer yargısı farkından 
değil, malzemenin kullanılacağı askeri ve stratejik durum, kısacası 
yapılacak harekat bakımından iki tarafın  görüşleri arasındaki fark
lardan doğmuştur.

İngilizlerin, savaşın başında Balkanlarda hareket© geçmemize 
ilişkin taleplerinin mantıksızlığında şüphe yoktur.

Müteakip yıllarda yukarıda görüldüğü gibi Churchill İngiliz ta 
lebini .şu iki faraziyeye dayandırmıştır
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a) Almanya veya Bulgaristan Türkiye’ye saldırmayacaktır.

b) Türkiye bir ileri harekatta bulunmayacaktır.

Birinci değerlendirme üzerinde Türkiye ile İngiltere arasında o 
kadar büyük görüş ayrılığı vardır ki, Türkiye’nin baskı altında bir 
uzlaşma yolu aram ası bile, işe tavizle başlam ası demektir (*).

{*) İncelemenin mümkün olduğu kadar belgelere dayandırılmasına çalışılması dolayı- 
sıyla hatırat veya özel kişiler tarafından savaştan sonra yazılan ve söylenenlere ancak  
mecbur kalındıkça yer verilmiştir. Buna rağmen bilhassa İngilizlerin sık sık tekrarladık
ları, Almanya'nın artık saldırma gücü kalmadığı konusunda. Sayın F. C. Erkin'in «Türk- 
Sovyet ilişkileri ve Boğazlar meselesi» başlıklı eserinin 223'cü sayfasında yazılanları ak 
tarmak yerinde olacaktır.

«Türk tahminleri spekülasyon mai sulü olmaktan uzak idi. Olaylar bu endişelerin ne 
kadar esaslı olduğunu isbat etmekle gecikmeyecekti. 1950 yılında Londra'da Moyzisch 
taralından yayınlanan «Operation Cîcero» adlı eser ve Herr von Papen'in hatıraları, An
kara'da Büyük Britanya Sefaretinde hademe olarak çalışan bir casusun ihbarları sayesin
de, Almanların harbe girme meselesinde Türklerle îngilizler arasındaki müzakerelerden 
muntazaman ve günü gününe haber aldıklarını ifşa etmiştir. Almanlar vaziyetlerini tayin 
etmek için bu müzakerelerin sonunu ve Türk Hükümetinin nihaî kararını beklemekte 
imişler. Von Papen, Türk hükümeti üslerini Müttefiklere teslim ettiği gün, hatta ilk İngiliz 
uçağı İzmir'e inme imkânı bulamadan hava alanlarının derhal tahrip edileceğini Al
manya'nın Türkiye'ye karşı taarruza geçeceğini hatırlarında açığa vurmuştur.»
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S A V A Ş  S O N U  V E  T Ü R K İ Y E  — I I  

î  AĞUSTOS 1944’DEN SONRA POTSDAM’A KADAR 
TÜRK - SOVYET BAĞLANTILARI

Türkiye’nin savaşa girmesi konusu istedikleri bir çözüme bağ- 
ıanamaymca, Sovyetler, Türkiye’ye karşı, Vişinski’nin deyimiyle “Tür
kiye’yi kendi başına bırakm a” siyasetini takibe başlamışlardır. Tür
kiye’nin Japonya ile bağlantılarını kesmesinin istenmesi ve Amerika 
ile, Ödünç verme, Kiralam a Anlaşmasının im zalanm ası gibi hususlar 
İngiltere ve A m erika’nın aynı siyaseti takip etmediklerini gösterm ek
tedir. Türkiye’nin Almanya ile bağlantılarını kesmesi Müttefik ve 
Sovyet basınında genellikle geç bir hareket olarak nitelendirilmiştir. 
O tarihte bir kısım kamuoyunun düşünceleri ve olayların ne şekilde 
yansıdıklarını görmek bakımından 14 Ağustos 1944 tarihli Newsweek 
dergisinde çıkan bir yazı ilginçtir.

Makale, Türkiye’nin kararının asıl önemini maddi etkisi değil, 
“bütün m emleketlerin en temkinlisinin (the most cautious of nations) 
Nazi rejim i’nin yakında devrileceğine inanmış olmasının Avrupa için 
ifade ettiği anlam ” olduğunu kaydediyor. Dergiye göre hareketi sezen 
Von Papen Saraçoğlu ve İnönü ile görüşmüşse de bir sonuç alam a
mıştır. Türkiye’nin bu hareketinin esas önemli kararın tam amen gö
nüllü olarak (Voluntarily) alınmış olmasıdır! M üttefikler bu önemli 
ve kesin kararın alınm asını ilgisizlikle karşılam ışlardır ve genellikle 
Türkiye’nin savaşa girmesini istememişlerdir. Bu hareketle Türkler 
tam mütefik statüsünü değil, ancak kendisini ilgilendiren konularda 
danışma vaadi almışlardır. Türkiye’nin şimdi savaşa girmesi ise fay
dadan çok yük olurdu. Zira M ihver’in bombardıman edilebilmesi için 
Türk havaalanlarının geliştirilmesi gerekirdi. Boğazlardan Karadenize 
savaş gemisi geçirm ek için de Ege’deki Nazi üslerinin temizlenmesi 
gerekir. “Türkiye’yi harekete zorlayan ana unsur M üttefiklerin da
veti değildir. Esas itibariyle Türkiye’nin Rusya’dan korkusudur. Bağ
lantılarının kesilmesinden önce yapılan m üzakerelerin sonuna kadar 
Ruslar soğuk bir şekilde uzakta durmuşlardır. İstanbul ve Boğazların
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geleceği üzerine herhangi bir müzakereye girmeyi reddetmişlerdir. 
Sonunda Türkleri korkutan da bu olmuştur. Rusya bu tutumda ol
dukça Birleşmiş Milletlerle herhangi bir bağlantının hiç yoktan iyi 
olduğunu düşündüler”.

Newsweek’in m akalesinin özü Churchill’in 24 Mayıs 1944 tarihin
de Avam kam arasında söylediklerine dayanmaktadır. Türkiye’nin sa
vaşa girmemesinden hayal kırıklığını belirten sözleri arasında şunla,r 
v a rd ır : “K arar vermek hiç şüphesiz Türkiye’ye aittir. Biz, bize ve 
bizimle aynı saflarda çarpışan başka m iiîetieree lüzumlu olduğunu 
öne sürerek bu malzemeyi vermeye devam edemiyeceğimizi bildir
mekten başka Türkiye üzerinde hiçbir baskı yapmış değiliz. Ancak, 
Türkiye’nin aldığı ve şimdiye kadar da alm akta devam ettiği durum, 
fikrim ce, sulh takarrür ettiği sırada, M üttefiklere katılm ış olması ha
lindeki gibi kuvvetli bir durumu Türkiye’ye sağlamayacaktır.”

Bağlantılarının kesilmesinden sonra, yukarıda da görüldüğü 
gibi, geç kaldığı yolundaki eleştirilere rağm en karar genellikle olumlu 
karşılanm ıştır. Fakat Sovyetler, gerek diplomatik temsilcilikleri, gerek 
resmî ve gayriresmî propagandaları ile, bunun artık işe yaram ıyacak 
kadar geç bir hareket olduğunu, Türkiye’nin bu kararının savaş son
rası için bir hak istemesine yeterli sayılmıyacağım yaymışlardır. 31 
Ağustos’ta Pravda’da çıkan bir yazıda, Türkiye’nin bağlantıları kes
me kararını iyi uygulamadığı, halâ Alman ajan ve m em urlarını barın
dırdığı yolunda çıkan bir yazı, bazı Amerikan yayın araçlarında, Sov- 
yetlerin Boğazları da ele geçirmek için bahaneler veya fırsatlar ara
m akta olduğu yolunda tefsir edilmiştir (*).

Moskova Büyükelçimiz H. R. Baydur’un görevini devralacak olan 
Selim Sarper için agrem an istemek ve veda etmek vesilesiyle önce 
Vişinski, sonra da Molotof ile yaptığı görüşme 1944 yılının sonlarına 
doğru Türk-Sovyet bağlantılarının durumunu yansıtm ası bakımından 
ilgi çekicidir. Baydur, 16 Eylül tarihli telgrafında, Vişinski ile ayrıntılı

{*) Türkiye'deki Alman ajanları konusunda Vinogradov 2 Mayıs 1944 günü Türk as
keri istihbarat Tesis.' tının Almanlarla işbirliği halinde Kafkasya'ya Alman ajanlarını 
soktuğunu ve buna son verilmesi yolunda teşebbüste bulunur. Menemencioğlu gerekli 
tahkikatı yaptıktan sonra, bunun asla doğru olmadığını, Almanların ilki 1938'de diğeri 
1942'de Rusya'dan kaçmış bazı kimseleri gerilla olarak Kafkasya'ya geçirmek için yaptık
ları iki teşebbüsün öğrenilerek bunların tevkif veya hudut harici edildiklerini söylemiş ve 
eğer Sovyet Hükümeti tarih, yer ve isim belirtmek suretiyle bildiklerini açıklarsa en 
geniş şekilde araştırm a yapılacağını belirtmiştir. Vinogradov'un bir ikinci teşebbüsü 
veya bilgileri verdiği yolunda bir kayda raslanmamıştır. Menemencioğlu bu görüşmede 
Almanların İstanbul'daki örgütlerinin de gayet yakından takip edilmekte olduğunu 
söylüyor.
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görüşme teşebbüsünün am acını “Sovyet Hükümet adam larında mem
leketimize dair yerleşen bazı hatalı kanaatleri dostane, fakat açık ve 
doğrudan doğruya sarsm ak” şeklinde belirtiyor.

Baydur, Sovyet çevrelerinin Türkiye hakkında iyi ve doğru bilgi 
alam am ası yüzünden anlaşm azlıklar olduğunu, meselâ, Almanya ile 
anlaşm a yapmamızın Alm anların sağ kanadını güven altına alm ak 
için yapıldığı yolunda yayınlarda bulunulduğunu, oysaki amacımızın 
“o zaman gayet kuvvetli ve mütecaviz bir devlete karşı milletimizin 
emniyetini m uhafaza” etmek olduğunu, söylemiş ve kaldı ki, “böyle 
bir muahedeyi, yine böyle bir sebeple bizden evvel siz de Alm anlarla 
imza etm iştiniz” demiştir. Vişinski karşılık olarak yavaşça, “bizimki
nin sebebi m alum ” demekle iktifa etti ve başka noktaya geçerek “biz 
Almanların önünde çekildiğimiz zaman memleketinizde sevinenler 
oldu. Erkilet’ler ve daha başkaları yazılarile bayram ettiler.” cevabını 
vermiştir. Baydur, bunların bir azınlık olduğunun kabul edilmesi ge
rektiğini, Sovyetlerde bile hükümetin fikirlerile bir olmayan pek çok 
kimsenin bulunduğunun, bunların mahkemelerde yargılanm asından 
anlaşıldığını söyleyince Vişinski “Evet, ama, biz kendi memleketimizde 
umumun telakkisine zıd gidilmesine müsaade etmeyiz ve zıd gidenleri 
de cezalandırırız” demiş, Baydur “Kanunlarım ızın müsaadesi ııisbe- 
tinde biz de yapıyoruz” diye cevap vermiştir.

Vişinski’nin “savaşa girip bize yardım edebilirdiniz” demesi 
üzerine, Baydur Türk görüşünü anlatarak, bunun bazı şartlar ye
rine getirilmeden yapılam ayacağını belirtmişti. Vişinski sonunda 
“olan olmuştur. Temenni ederim ki bu anlaşm azlık ileride vuku bul
m asın” demiştir.

Baydur 10 Ekim de M olotof u ziyaret etmiş ve aynı konuları aç
mıştır. Molotof daha yumuşaktır ve yanlış anlam a konusunda, savaş 
içinde bulunm aları sebebiyle iyi anlam adıkları noktalar olabileceğim 
söylemiştir. Fakat Türk Basını konusunda Vişinski kadar kızgınlık 
göstermiş, sonunda “iki memleketin havası düzeldikçe m atbuat da 
yoluna girer” diye bağlamıştır.

Ekim başlarında Churchill ve Eden’in Moskova’da, Stalin ve 
Molotof’la Balkan ve Orta Avrupa hakkında (Polonya, M acaristan) 
yaptığı tem aslar Türkiye’de dikkat ve endişe ile izlenmiştir. Türki
ye’nin tam amen Sovyet işgali altına girmekte olan Balkanlarda bir 
söz sahibi olmasına imkân yoktur. Türkiye’yi ilgilendiren husus, 
Balkan devletlerinin toprak kaybına uğrasalar bile, bağımsızlıklarım 
devam ettirm elerinin sağlanm ası ve Balkanların büyük devletlerin
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nüfuz bölgelerine bölünmemesidir. S talin ve Chürchilİ arasında (şek
len Ropsevelt’in tasvibi şartına bağlı olarak) Clıurchill’in teklifi üzeri
ne varılan nüfuz oranları ise şöyledir:

Romanya da :

Rusya % 80

Diğerleri % 10

Yunanistan da :

İngiltere

(ABD ile anlaşm a ile) % 90

Rusya % 10

Yugoslavya da : % 50-50

M acaristan da : % 50-50

Bulgaristan’da : (Rusya) % 75

Diğerleri % 25 (*)

Budan sonra, Yalta Konferansının ertesine kadar Sovyetlerle 
aramızda ciddi bir temas olmamıştır. Şubat 1945’den itibaren Selim 
Sarper’in yürüttüğü tem aslar ise, Yalta (veya Kırım) Konferansından 
etkilendiği için, önce bu konferansta Türkiye’yi ilgilendiren görüş ve 
kararları kısaca gözden geçirm ek yerinde olacaktır.

Konferanstan çok önce, Churchill’in, Tahran Konferansında Bo
ğazlar sözleşmesinin değiştirilmesi yolunda Stalin ’e yaptığı ve kap
samını hükümeti ile danıştıktan sonra tanım lıyacağım  söylediği vaad 
üzerinde düşünmeye başladığı, Roosevelt’e yolladığı 22 Ekim 1944 ta 
rihli mektubundan anlaşılm aktadır. Churchill, bu mektubunda, Bo
ğazlar sözleşmesinin m utlaka değiştirilmesi gerektiğini belirttikten 
sonra, İngilizlerin hazırladığı bir m uhtıraya değiniyor. Buna göre, 
Montreux sözleşmesi çok iyi işlem iştir ve bunun böyle olduğunu 1941 
de İngiltere, Rusya ile birlikte Türkiye’ye bildirmiştir. Rejimde y ap ı
lacak bir önemli değişiklik Türkiye’nin milli egemenliğini ihlâl sonu
cunu verecektir. Şekil bakımından varolan güçlükleri çözümlemek 
için, Milletler Cemiyeti güvenlik sistemine uygun olarak yapılan söz
leşme Dumbarton Oaks örneğine de uydurulabilir. “Beynelmilelleştir
m e” pratik bir çözüm yolu değildir ve Türkiye buna şiddetle karşı

(*) Bak. Churchill, The Second World War.
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çıkacaktır. (*) Churchill 23 Ekim 1944 tarihli m esajında ise, Türkiye’
nin savaşa girmek istediğini, fakat Montreux sözleşmesinin değiştiril
mesini isteyen Rusya’nın buna yanaşmayacağını söylüyor (*).

Y alta ’da Stalin, Montreux sözleşmesinin değiştirilmesini başlıca 
şu delillerle ileri sürmekte idi :

Sözleşmenin modası geçmiştir, Japon İmparatorunun rolü Sov- 
yetlerinkinden bile fazladır (*); Sözleşme M illetler Cemiyeti zama
nından kalm adır (*) şimdi artık Cemiyet yoktur. M ontreux’de Türk- 
ler yalnız bir savaş durumu mevcut olduğunda değil, fakat bir s a 
vaş tehlikesi sezdiklerinde de Boğazları kapayabilmektedirler. Niha
yet Stalin meseleyi bir haksızlığın tam iri gibi göstererek, Sözleşmenin 
Rus-İngiliz bağlantılarının pek iyi olmadığı bir devrede imzalandığını, 
şimdi ise durumun değiştiğini söylüyor.

Buna karşılık Churchill ve Roosevelt, Sovyetlerden düşüncelerini 
bir nota ile bildirmelerini ve meselenin ondan sonra görüşülmesini 
teklif etmişlerdir. Alman kararda ise (*),  Londra’da yapılacak Dış
işleri Bakanları toplantısında Sovyet teklifinin görüşülerek Hükümet
lere rapor edilmesi ve Türk Hükümetinin de zamanında haber edil
mesi için anlaşm aya varılmıştır. Bilindiği gibi, Londra Konferansında 
bu anlamda bir görüşme olmamıştır.

Bu arada Y alta kararlarına göre İngiltere Büyükelçisinin 20 Şu
bat 1945 de Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere Ortak üye (Nation As
sociée) olarak girebilmesi için 1 M arta kadar Almanya ve Japonya 
ile savaş durumunda olması gerektiğini tebliğ etmesi üzerine, 23 Şu 
bat 1945 de savaş ilân edilmiştir.

23 Şubat günü Selim Sarper, Kızılordu’nun yıldönümü için Molo- 
tof’un verdiği kabul resmine davetlidir. Sarper, Moskova’nın o gün
lerdeki durumunu anlatm ak için şu iki olayı anlatıyor :

“Ziyarette Vinogradov’a rastgeldim  Vinogradov dikkati celp edecek
kadar durgundu. Söz, aldığımız karara gelince, heyecansız bir tavırla

(*) Bak. F. R. oi the U.S. The Conferance at Malta and Yalta S. 328.
{*) A.g.e. S. 884.

(*) Sözleşmenin esası bakımından önemli olmayan ve kolaylıkla değiştirilebilecek olan 
Japonya'nın taraf oluşu olayına Stalin'in bu kadar önem verip sık sık tekrarlamasının, 
Amerikalıları tahrik ve görüşlerine inandırma takdiği ile izah olunabilir.
(*) Bunun da şekli bir unsur olduğu açıktır.

{* ) A .g.e. S- 940.
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bu kararda biraz geciktiğimizi söylemeye yeltendi. Fakat çok ih tiyat
lı idi. Anladım ki bu mesele muvacehesinde alacakları vaziyet h akkın
da talim atı yoktur....

Biraz sonra başka bir grupta Hariciye Komiser Muavinlerinden 
Dekanozof, bir bayanın sigarasını benden önce kibritle yakmasını 
vesile addederek “Türkiye bu sefer de geç kaldı” dedi. Cevapsız bı
raktım  ve gülerek yanından ayrıldım.

Bir müddet sonra Molotof İngiliz ve Amerikan Sefirleri ile otur
m akta olduğu masadan kalkarak dolaşmağa başladı. Benim bulundu
ğum gruba gelince, bana hitap ederek “Büyükelçinin şerefine içmek 
istiyorum. Siz bu akşam neden içmiyorsunuz?” dedi. Cevaben “içiyo
rum. Zaten bu akşam içmezsem ne vakit içeceğim. İstediğiniz m iktar
da ve istediğiniz saate kadar içerim ” dedim; m uzaffer Kızılordu’nun 
ve M olotof un şahsına saadet ve şereflerine içtim. Bunun üzerine Mo
lotof la üst üste üç dört kadeh daha içtik. Etrafım ızda kolegler top
lanmıştı. Bura ölçüsüne göre, bu münasebetle Molotof benimle sureti 
m ahsusta meşgul oldu denebilir.”

Ertesi gün, 24 Şubat Saat 19.00’da Sarper, daha önce aldığı ra n 
devu gereğince M olotof a yaptığı ziyarette, önce bu arada ortaya çıkan 
yeni gelişmeler, yani Türkiye’nin Almanya ve Japonya’ya savaş ilân 
etmesinden söz açmıştır. Molotof Sarper’i bu yeni durumdan dolayı 
tebrik etmiş ve ‘artık yeni bir safha açıldı” demiştir. Sarper’in tevdi 
ettiği, İngilizlere verilen m uhtırayı okuduktan sonra “biz bu mesele 
karşısındaki vaziyetimizi daha Moskova Konferansı sırasında Mütte
fiklerimize bildirmiş idik ve bu Kırım kararı da onun devamıdır” şek
linde mukabelede bulunmuştur.

Sarper’in talebi üzerine Molotof, Kırım Konferansı kararları hak
kında kısa bilgi vermiş ve asıl Türkiye’yi ilgilendiren konuda şunları 
söylem iştir:

“ Size Türkiye’yi daha yakından alâkadar eden bir meseleden
daha bahsedeceğim : Kırım Konferansında Montreux mukavelesine 
de temas ettik. Boğazlar işinde Japonya İmparatorunun Sovyetler ka
dar hatta Sovyetlerden daha fazla, söz sahibi olmasını Sovyet Hükü
meti doğru bulmamaktadır. Bu ciheti Sovyet Hükümeti Kırım ’da m üt
tefiklerine söylemeği muvafık bulmuş ve söylemiştir. Fakat bu nokta
da muayyen bir karara varılamam ıştır. Çünki Sovyet Hükümeti Kon
feransa hazırlanmış bir proje arzetmemiştir. Ancak, Monteux m uka
velesinde kendisini tatm in edilmiş addetmediğini ve bir revision ta 
lebinde bulunduğunu söylemekle iktifa etmiş ve kışa bir fikir teati
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sinden sonra diğer m üttefiklerin de bir revision’a m uhalif olmadıkları 
neticesine varılmıştır. Mevcut bir proje olmadığından meselenin atide 
tekrar ele alınm asına karar verilmiştir. Fakat Sovyet Hükümeti m e
seleyi inceden inceye tetkik etm ektedir” dedi.

Ben “Sovyet Hükümetinin yaptığınız ince tetkikten sonra varı
lan netice hakkında dahi bir şey söylemek ister m isiniz?” dedim. Mo- 
lotof “mesele henüz tetkik edilmekte olduğundan elde edilmiş bir ne
tice yoktur. Fakat Türkiye ile bu meseleyi görüşmek m ecburiyeti ha
sıl olacaktır.” dedi.

Ben “bu mesele hakkında, görüşmeğe kendimi selahiyetli addet
mekle beraber, sırf umumi ve şahsi bir m ülâhaza olarak, şunu teba
rüz etirmeği faideli buluyorum ki, Boğazlar meselesi her hangi bir 
devletten evvel Türkiye’nin yüksek m enfaatlerini alakalandıran bir 
meseledir. Sovyet Hükümeti kendisini Türkiye’den sonra gelen bir 
alakadar olarak telakki etse bile, Boğazlar rejim ini tanzim eden m ua
hede beynelmilel bir akiddir. Binaenaleyh bu meseleyi Sovyet Hükü- 
metile Cumhuriyet Hükümeti aralarında ne suretle görüşmeleri doğru 
ve mümkün olur” dedim.

Buna cevaben Molotof “Üçler arasında bir fik ir teatisi daha ola
cağını zannediyorum. Şimdi ortada bir proje yoktur. Her şeyden evvel 
bir proje hazırlam ak lâzımdır.” dedikten sonra “Japonya İm paratoru
nun Boğazlarda ne işi var ve kendisinin bu iş-de bizden fazla söz sa
hibi olması doğru mudur?” diyerek bana bir sual tevcih etti.

Ben cevabımda “Japonya İmparatorunun hukukunu m üdafaaya 
mütemayil değilim” dedim. Molotof bu sözden memnun göründü ve 
“Bu söze memnun oldum. Bu, müsbet bir adımdır.” dedi. Hemen cevap 
vererek “müsbet adım diye tavsif ettiğiniz bu adım Montreux m uka
velesi sahasında atılmış bir adım değildir. Ancak, 23 Şubat tarihinden 
beri Japonya’ya karşı olan durumumuzun bir ifadesinden ibarettir. 
Bundan daha şumullü bir m anâ ile söylenmemiştir. Evvelce de arzet- 
tiğim veçhile Montreux mukavelesini bir mesele olarak görüşmeğe 
kendimi selâhiyetli addetmiyorum. Bu sözlerinizi bittabi hükümetime 
iblâğ edeceğim. Bir cevap alırsam  size bildiririm ” dedim.. M olotof: 
“Evet, anladım Japonya İm paratoru hakmdaki sözlerimi tefsirinizde, 
Japonlara karşı olan vaziyetinizin ifadesinden başka bir m ana esa
sen çıkarm ayacak idim.” dedi.

Sarper 50 dakika boyunca dostane bir have içerisinde geçtiğini 
kaydettiği bu görüşme üzerinde şu şahsi düşüncelerini b ild iriyor:



“....Molotov’uri dediği gibi, Roosevelt ile Churchill Montreux mu
kavelesinin revision’a tâbi tutulmasına esas itibarile m uvafakat et
mişlerse ve bilvasıta veya bilavasıta aralarında yakında bir temas 
daha yapacaklar ve Hükümetimizin de böyle bir revision’e m uvafakat 
etmesi bir gün mukadder ise, gıyabımızda alınacak herhangi bir ka
rarı tebellüğ vaziyetile karşılaşm aktan ise, bu meselenin m üttefikler 
arasındaki tavizat ve mukabil tavizat silsilesindeki mevzulardan biri 
olmasına meydan vermeden ve şimdiden böyle bir görüşmeden yer 
ve söz sahibi olmasını temin edecek gibi hareket etmenin bize, nisbe- 
ten daha fazla inisiatif verip vermeyeceği noktasında mütereddid 
bulunuyorum.” Sarpar.

Bilindiği gibi, Sovyetler, Türkiye’ye karşı politikalarını tesbit et
tiklerinde, bunun ilk tezahürü 1925 tarihli Dostluk Antlaşmasının fes
hi olacaktır. İmza olayı kadar fesih olayının da Türk Sovyet Bağlan
tılarında bir dönüm noktası teşkil etmesi sebebiyle üzerinde, biraz 
geriye dönerek bilgi vermek yerinde olacaktır.

Sarper, Aralık 1944 başlarında, Moskova’da bulunan A nkara’da
ki Sovyet Büyükelçisi Vinogradov’la bir görüşmesini A nkara’ya bil
dirmiştir. Vinogradov Sarper’i ziyarete gelmiştir. Genel olarak Türk- 
Sovyet bağlantılarından konuşulurken bir ara basından söz açılır ve 
Sarper Türkiye’nin Sovyetlere gösterdiği iyi niyet tezahürlerine Sov
yet basınında hiç yer verilmemesinden, olayların sadece tenkid açı
sından ele alınmasından yakmmıştır. Sarper’in bu sözleri, konuşmayı,
II. Dünya savaşı sırasında iki tarafın  karşılıklı tutum larının m üna
kaşasına götürmüş, bir ara Vinogradov’un artık, bunlar geçmişte kal
m ıştır gibi sözleri üzerine Sarper de, herşeye rağm en havayı düzelt
mek için en büyük gayreti sarfetmeye devam edeceğini söylemiştir. 
Vinogradov, “havayı düzeltmeye çalışm aktansa müsbet birşey yap
m anın daha muvafık olacağını ve o vakit havanın kendi kendine dü
zeleceğini” belirtmiştir. (Sarper, Sovyetlerin eski Londra Büyükelçisi 
ve şimdi Komiser yardımcısı M aiski’nin de buna benzer şeyler söyle
diğini hatırlatıyor.) Görüşme bu minval üzerinde cereyan ederken 
Vinogradov “eğer şu sıralarda Türkiye Hükümetinin yapacağı bir 
teklif olursa, Sovyet Hükümetinin bunu alm ağa ve dinlemeğe hazır 
olacağım  zannettiğini” ilave edince Sarper “A nkara’da bıraktığımız 
yerden başlayalım  m ı?” diye sormuştur. Vinogradov tereddütle “bil
mem, o şekil nedense takılıyor. Zannederim başka bir istikam et ver
mek daha doğru olur. Fakat söylediğim gibi, bir teklif gelirse dinleriz.” 
demiştir. Sarper, daha ileri gitmeye talim atı olmadığı için V inogra
dov’un “başka istikam et” sözlerinden ne anladığını araştırm aya çalış
madığını belirtiyor ve Vinogradov’un bu görüşmeden birkaç gün önce
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“tem asları ve işleri bittikten sonra’’ kendisini arayacağım  söylemiş 
olmasından, Büyükelçinin talim atla hareket ettiğini ve Moskova’da 
uzun zaman kalacak olmasının da, müzakere yapılacak olursa bunun 
Moskova’da olmasını arzu etmelerinden ileri geldiği sonucunu çıkarı
yor.

Sarper’e gönderilen talim atta, Viııogradovun iki memleket ara 
sında olumlu bir şey yapmak konusundaki sözlerinin bir hayli za
mandan beri işitildiği, bunun üzerine yapılan tem asların da kendisin
ce bilindiği belirtildikten sonra yaptığımız teklifler tahminimize göre 
Sovyetlerin istediklerine uygun düşmediği için iki taraf anlaşam am ış 
ve fakat bu esnada Sovyetler kendi istediklerinin ne olduğunu ne zım
nen ne de sarahaten ifade etmemişlerdir. Sovyet politikası realist ol
duğu kadar Türk politikası da realist olduğu içindir ki her şeyden 
evvel Sovyetlerin istediğini anlam ak ve bilmek icap etm ektedir.” de
niyor ve Vinogradov ve Kavtaradye’yi davet ederek “müsbet bir şey 
yapmak” ve görüşmelere “başka bir istikam et verm ek”ten ne kastet
tiklerinin öğrenmesi isteniyordu.

Sarper bu daveti yapmış ve her ikisi ile de görüşmüştür. întiba- 
larını şöyle özetlemek mümkündür.

1 — “Sovyetlerin bize karşı olan durumlarını umumiyet itibarile 
dostane diye tavsif etmeğe imkân yoktur. Bize muameleleri, bura öl
çüsünde, “correct” ve nazikane olmakla beraber çekingen ve hatta 
soğuktur.

2 — “ ileride Sovyetler bizimle görüşecekleri vakit takip ede
cekleri hattı harekette her türlü hürriyeti mahfuz bulundurmak için, 
velevki zahiri ve manevi olsun, şimdiden hiçbir taahhüt altına gir
mek istemeyebilirler. Bu siyasi ve âtiye m atuf sebepten başka hissi 
sebepler de yok değildir. Rusya ile Almanya arasındaki hayat memat 
mücadelesinde Türkiye’nin de hissen Alm anya’nın yanında yer aldı
ğını, şimdi de kendileri ile İngilizler arasında ihtilaf çıkm asını temenni 
ettiğimizi ve bu tahakkuk ederse bu defa da İngilizlerin tarafın ı ilti
zam edeceğimizi zannediyorlar.”

3 — “Sovyetler, bizimle olan m ünasebetlerini yeniden tanzim 
maksadile, bir konuşma kapısı açm ak üzere kâh cesaret verici Avarı- 
ce’larda bulunmak suretile, kâh hırçınlık ederek araştırm alar yaptı
lar, fakat asıl akıllarından geçirdiklerini ima ve ihsastan da bariz bir 
surette içtinap ettiler. Onlar daha ziyade tekliflerin bizim tarafım ız
dan yapılmasını tahrik ettikten sonra, bu tekliflerden beğendikleri
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üzerinde istedikleri m iktarda durmak temayülünü gösteren bir va
ziyet aldılar. Neticede şu kanaata vardım ki, bizimle esaslı bir konuş
maya koyulmak için zamanı henüz m üsait bulm adılar.”

4 — “Sovyetlerin bizden istedikleri ne olabilir” ve “bizimle ne 
şart altında konuşmayı um abilirler?” sorularının cevabının ise şu ola
bileceğini düşünülmektedir.

Sovyetlerin Akdenize olan İlgilerine işaret eden ve bir Akdeniz 
filosu vücude getirmek istediklerine dair söylentiler dolaşmış oldu
ğunu kaydeden Sarper “bu doğru ise, şimdiye kadar mevcut olagelen 
sebeplere ilâveten bir sebepte bizzarur Boğazlar meselesinini ortaya 
atılm asına m üncer olabilir. Esasen Sayın Başbakan’m 1939’da Mos
kova’da bulundukları sırada Ruslar, mevzubahis ettikleri Boğazlar 
işini pek unutmuşa benzemiyorlar.”

İkinci sorunun cevabı olarak da : “Fakat gerek bizim bu mevzu- 
yu konuşmak istemeyeceğimizi, gerek m ünakaşasının îngilizleri kuş
kulandıracağını hesap ettiklerinden dolayı olacak, bu noktaya avdet 
etmekten ise, sıkıntıya düşüp bizim tarafım ızdan ileri sürülmesini 
istiyora benziyorlar. Fakat süratle inkişaf etmekte olan askerî vaziyet 
ve Üçler Konferansında siyasî vaziyet tebellür eder etmez bizi sık ış
tırm aya başlayacaklarını tahmin ediyorum.” şeklinde m ütalea ver
mektedir.

Sarper, bundan sonra, sonuç olarak görüşlerini şöyle toparlıyor.

....“Yukarıdan beri arzedilen vaziyet karşısında bizim için, eski 
hudud hadiselerinden mütevellit m uallak meseleler gibi ihtilaf mev
zularını hallettikten sonra, intizarda kalm aktan başka şimdilik yapı
labilecek bir şey olmadığı kanaatindeyim. Ruslarla münasebetlerimizi 
dostane gibi telakki etmek hususundaki bir taraflı gayretlerin bir te 
zahürat halini almasının da netice üzerinde müsbet bir tesiri olaca
ğına, bu günkü şartlar altında inanmamaktayım. Sovyetlerle aram ız
da mevcut ve halen tezekkür olunacak dostluk ve bitaraflık müahede-
sile m ülhakı  protokolün inkıza tarihi olan 7 Kasım tarihinden altı
ay evvel, yani 7 Mayıs 1945 tarihinde fesih ihbarında bulunm aları 
beklenebilir. O tarihe kadar da vaziyet hayli inkişaf etmiş olacaktır. 
Hadiselerin seyrindeki sürat bu hesap karşısında bozulmazsa, Ruslar 
ile konuşmak için normal zaman feshi ihbarı sıralarında olabilir. Me
ğer ki, Sovyetler Ankara konuşm alarının kesilmesine sebep olan fi
kirlerini değiştirerek muahedeyi daha evvel temdide mütemayil olsun
lar. Bu merhaleden evvel bir kere A nkara’ya celp olunarak şifahen 
maruzatda bulunmamadan ve talimatımın yenilenmesinden fayda 
gördüğümü derin saygılarım la arzederim.”
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Bu ifadeler de göstermektedir ki, Dostluk Antlaşm asının zam an
ından önce feshedilmesi bizim için bir sürpriz olmayacaktır ve Sarper 
buna hazırlıklı olmak için A nkara’ya gelerek görüşmeyi teklif ediyor.

Ankara, Sarper’e verdiği cevapta A nkara’ya gelmesini uygun 
görmüş ve Vinogradov daha önce hareket ettiği takdirde, onun geli
şinden sonra A nkara’ya varacak şekilde gelmesini, aksi halde Mart 
sonunda A nkara’da olacak şekilde kendini ayarlam asını istemiştir. 
Dostluk Antlaşm asının yeniden uzatılması konusunda ise, esasen gö
rüşmelerin kesilmiş addedilemiyeceği, zira Sovyetler tarafından gelen 
“talebin bir (Condition sine qua non) olmadığı” belirtiliyordu. Diğer 
deyimle, Ankara, Açıkalın-Vinogradov görüşmelerinin bırakıldığı yer
den tekrar alınabileceği görüşündedir.

Dışişlerinin, ikinci talim atında da, Molotof ile görüşerek, Yalta 
Konferansının siyasi ve bilhassa Balkanlarla ilgili safhaları hakkında 
bilgi rica etmesi isteniyordu.

Yukarıda da belirtildiği gibi, Sarper randevu istemiş ve randevu 
gününden bir gün önce aldığı, Türkiye’nin Almanya ve Japonya’ya 
savaş ilânı haberini de birlikte götürmüştür.

Molotof’un Boğazlar meselesinde söyledikleri, Sovyetlerin bo
ğazları unutmadığı yolundaki tahm ini böylece doğrulamıştır ve esa
sen meselenin Tahran Konferansında ortaya atılmış olması karşı
sında unutulmasına im kân da yoktu. Nitekim, Sarper’le Molotof 
arasında ilerde anlatılacak görüşmelerden sonra, İngiliz ve Ameri
kalıların tepkilerinin ağır oluşu, 3 1er Konferansından önce kesin 
bir tutum almış olmamak düşüncesi ve yine ilerde değinilecek olan, 
A nkara’da yapılan Vinogradov-Sarper görüşmelerinden haberdar 
edilmemiş bulunm aları yanında Y alta ’da da alınmış olan Boğazlar ko
nusunun gelecek 3 büyükler toplantısında nasıl olsa ileri sürüleceği
ni bilmeleri ile açıklanabilir.

Vinogadov, Sarper’e M art başında A nkara’da olacağını bildir
miş ve Dışişleri'de Sarper’den, M art ortasında A nkara’ya gelmesini 
istemiştir. Sarper, düşündüğü tarihten bir müddet önce Kavtaradze’- 
ye, kısa bir müddet için A nkara’ya gideceğinden bahsetm iştir, 19 
M artta’da, Hariciye Komiserliğinden telefon edilerek Molotof’un 
aynı gün saat 3 te Sarper’i beklediğini bildirmiştir.

Molotof, Sarper’e, kendisi ile esasen bir görüşme Çapmak niye
tinde olduğunu, fakat şimdi Türkiye’ye gideceği için bunu Öne almak 
lüzumunu hissettiğini bildirerek “Sovyet Hükümeti nam ına” şu bil
diriyi yapar ve Rusça metnini de verir.
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— “17 Aralık 1925 senesinde aktediien Türk-Sovyet dostluk ve 
bitaraflık Muahedesinin m eriyet müddetinin hitamının yaklaşm ası 
münasebetiyle Sovyet Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine 
aşağıdaki hususuatı beyanla şeref kesbeyler.

“Sovyet Hükümeti. Sovyet ittihadı ile Türkiye arasındaki dos
tane m ünasebetlerin idamesi işinde 17 Aralık 1925 senesinde aktedi- 
len Türk-Sovyet Muahedesinin kıymetini takdir etmekle beraber, 
bahusus İkinci Dünya Harbi esnasında vukuagelen derin değişiklik
ler münasebetiyle işbu Muahedenin artık yeni şartlara uymadığım 
ve ciddi bir surette iyileştirilmeğe muhtaç olduğu lüzumunu müşaha- 
de etmektedir.

“Yukarıdaki m aruzata binaen Sovyet Hükümeti, mezkûr m ua
hedenin ve m erbutların feshi şeklini tesbit eden 7 Kasım 1936 Proto
kolü ahkâm ı mucibince işbu Muahedeyi feshetmek arzusunda bulun
duğunu Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine beyan eyler.”

Bunun arkasından geçen kısa bir konuşma, ilerdeki diplomatik 
teşebbüsler bakımından önemli olduğu için, bunları Sarper’in verdi
ği şekliyle olduğu gibi almakta, fayda vardır.

3 — Deelaration’u tebellüğ etiğimi ve Cumhuriyet Hükümetine 
derhal arzedeceğimi bildirdikten sonra, feshi ihbarında bulunulan 
bu muahedenin yerine iki memleket arasındaki m ünasebetlerin tan
zimi bakımından ikame etmeyi düşündükleri muahedenin hududu 
esasiyesi hakkında beni tenvir etmek isteyip istemediğini sordum.

Molotov cevabında henüz müşahhas bir şey söyleyemeyeceğini, 
evvelemirde Cumhuriyet Hükümetinin fesih ihbarına m uttali olduk
tan sonra bu muahedeyi başka bir anlaşm a ile ikame etmek, arzu
sunu izhar eylemesi gerektiğini ve umumi olarak da 20 yıl evvel ak- 
tedihniş olan bu muahedenin, bilhassa İkinci Dünya Harbinden sonra 
hasıl olan vaziyete uygun olmadığının Cumhuriyet Hükümetince tak
dir edileceğini umduğunu söyledi.

Ben, münasebetlerimizin bir an evvel tanzim edilmesini her 
iki memleketin menafime çok uygun gördüğümü ve şimdiye kadar 
burada olduğu gibi A nkara’da dahi bu vadide sarfı gayret edeceğimi 
ve bu fikrim in Cumhuriyet Hükümetinin de arzusuna mutabık oldu
ğundan emin bulunduğumu söyledim.

Molotof bu sözlerimi memnuniyetle telakki ettiğini, tem ennile
rime iştirak ettiğini söyledi. Veda ettim. İyi yolculuk diledi ve ayrıl
dım”.
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Tebliğden ve konuşmadan iki önemli unsur çıkm aktadır :

1 — Anlaşma artık yeni şartlara uymam aktadır ve “ciddi bir 
surette iyileştirilm eğe” muhtaçtır.

2 — Yeni bir Antlaşma için Türkiye Cumhuriyetinin “bu ant
laşmayı başka bir antlaşm a ile ikame etmek arzusunu izhar eyleme
si” gerekmektedir.

Diğer bir deyimle Sovyet Hükümeti mevcut antlaşm anın şart
lara uymadığını ve iyileştirilmeye m uhtaç olduğunu kendisi karar
laştırm akta olmasına ve bu sebepten yerine daha iyisinin konması 
lüzumunu tanımış olmasına karşılık uygun olmayan veya iyileşti
rilmesi gereken noktaları belirtm ek istememekte, antlaşm a için tek
lifin Türkiye’den gelmesini istemekte, yani Türkiye’yi tam  bir belir
sizlik durumuna sokmaktadır.

Sarper, Dışişlerine gönderdiği raporda, fesih ihbarının bir sürp
riz olmadığını belirttikten sonra, Sovyetlerin muhtemel niyetleri 
üzerinde şu tahm inleri yürütmektedir :

Fikrimce, Ruslar fesholunan Muahedenin yerine yeni bir dostluk 
ve bitaraflık muahedesi ve belki de bir ittifak, muahedesi ikame et
mek isteyebilirler; fakat bunu yapar iken asıl erişmek isteyecekleri 
gaye, Boğazlar meselesinin arzu eyledikleri şekilde halli olacaktır. 
Boğazlar meselesi ise, yalnız Ruslarla bizim aramızda “bilatérale” 
olarak halledilecek bir mesele olmadığına göre istikbaldeki beynel
milel müzakerelerde Türkiye’nin de Sovyet noktai nazarına ilhakını 
şimdiden temin etmek ve bu m uvafakati, hemen tanzimini arzu ey
lediğimizi bildirdikleri ahdi münasebetimizin şimdiden görüşülme
sinin bir şartı halinde meseleyi vaz’eylemek de isteyebilirler.

Sarper, tesadüfen aynı gün görüştüğü İngiliz ve Amerikan Bü
yükelçilerinin, İngiliz ve Amerikan Hükümetlerinin esas itibariyle 
Montreux sözleşmesinin değiştirilmesine m üvafakat ettiklerinin esas 
söylediklerinin de gözönünde tutarak “iş böyle ise, M ütefikler aras
ında buna dair yapılacak bir görüşmeden evvel, Montreux Mukave
lesinin tadili meselesinde Rusların, en ziyade alâkadar devlet olan 
Türkiye’yi kendi noktai nazarlarına imale etmek istemeleri ve bu 
yolda aramızdaki ahdi vaziyetin tanzimi için bir tazyik vasıtası ola
rak kullanm ağa çalışm aları bana çok muhtemel görünüyor” sonu
cuna varm aktadır. ( * )

(*) Fesih ihbarının Dünya Kamu oyunda nasıl karşılanacağım belirtmek bakımından ör
nekler ilginçtir.

251



22 M art günü İngiliz Büyükelçisi Bakanlığa davet edilerek “....
kendisine Sovyetlerin aramızdaki muahedeyi fesih arzusunda olduk
ları resmen haber verilmiş ve Türk-Rus m ünasebetlerinin ıslahı öte
den beri İngiliz Hükümetince de arzu edilen bir gaye olduğuna göre 
işbu muahedenin yerine bugünkü şartlara daha uygun yeni bir ant
laşm asını ikamesi hususunda Sovyet Hükümetince yapılan telkinden 
kaçınm ak mümkün olmadığı için Hükümetimizin bu teklif dairesinde 
hareket etmek düşüncesinde olduğunu bildirm iştir ” (*)

İngiliz Büyükelçisine yapılan tebligatı bildiren telgrafta, Lond
ra ’da bulunan Açıkalm ’a da Büyükelçi Ünaydm’la birlikte, Eden ile 
temas etmesi için talim at verilmiştir.

Eden, konu üzerinde hazırlıklı değildir, feshedilen antlaşm anın 
mahiyetini de iyi bilmemektedir. Sovyetlerin kendilerine birşey söy

Kahire Elçiliği bir telgrafında «Sovyetlerin (Muahedeyi fesih ve bunu gayrı dostane te
zahüratla ilân etmeleri Yakmşarkta takip edecekleri politikanın içyüzünü göstermesi ba
kımından Mısırda... derin tesir uyandırmıştır... İngiltere'nin sükutu ve Sovyet noktai n a
zarını iltizam eder tarzda yapılan Ingiliz neşriyatı burada hayretle karşılanmıştır... Rus
ların bu gürültülü mümayişi muhabereye gösterilen alâkadan birkaç gün için ikinci saf
hada bırakmıştır.»
Vasington Büyükelçiliğinin Mart 1945 tarihli telgrafında Times Herald gazetesinde çıkan
makalede «Dün gece Vasington resmi mehafili Sovyetlerin  20 senelik ademi tecavüz mi-
saklarını feshetmelerini takiben Rusya ile Türkiye arasında bir harp vukubulması ihtima
linden ciddi surette endişeli idiler..... Keyfiyet Hariciye, Harbiye ve Bahriye nezaretlerinin 
her dairesinde Pearl Harbour'danberi en büyük heyecanı tevlit etmiştir.» denildiği, diğer 
gazetelerde ise harp ihtimalinden söz edilmediği bildiriliyor.

Aynı olay Fransa'da az akis uyandırmıştır. İsveç basınında ise antlaşmanın «ansızın fes
hi... heyecan ve endişe tevlit etmiş ve Moskova Hükümetinin tazyik ve tehdid siyasetini 
şimdi de Türkiye'ye tevcih etmek suretiyle Boğazlar hakkmdaki emellerinin tahakkukuna 
Hükümetimizi ihaleye çalışacağı şeklinde tefsir olunmuştur.» Bulgaristan'da «haberler 
süratle yayılmış ve bu muhitte Rusya'nın Türkiye'den bilhassa Boğazlar hakkında bazı 
metalibatta bulunacağı tarzında tefsirlere yolaçmıştır. Haberden komünist muhitler mem
nun olmuş ve bunun haricindeki Bulgar menafili ise... umumiyetle hoşnutsuzluk izhar et
mektedir.»

(*) Amerikan Kaynaklarına göre İngiltere B.Elçisi Peterson Dışişleri Bakanı Haşan Saka'ya  
Sovyet Hükümetinin Montreux sözleşmesini Türkiye ile ikili müzakere yolundaki arzusu 
konusunda İngiliz Hükümetinde bîr delil olmadığını söylemiştir. (Bak. F. R. of the U.S. 
1945, Vol. VIII, sayfa 1225) Steinhardt, Peierson'un söyledikleri hakkmdaki müşahede
lerinde, bu sözlerin «şekli delil» anlamında bullcmılmadıkça «hüsnü kuruntundan ileri 
gidemiyeceğlnî belirterek son 5 yılda Sovyetlerin Boğazların kontrolünü sadece bir 
«Karadeniz işi» olarak gördüğüne ve Sözleşmeye Karadenize sahildar olmayan devlet
lerin taraf bulunmasından hiç hoşlanmadığına dair bol delil olduğunu belirtiyor. Sîein- 
hardi'm bu telgrahnda Sovyet politikası, emelleri uzun uzadıya tahlil edilmiştir. Metin 
Toker'ın Amerikan kaynaklarına dayanan «Türkiye üzerinde 1945 kâbusu» isimli kitabmdg 
bu bilgiler özetlenmiştir,
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lememiş olduklarını, sadece bir müddet önce, Sovyet Sefirinin Rusla
rın Türklerden teklif beklediklerini söylediğini, Boğazlar meselesi 
üzerinde ise daha önce Türkiye’ye bildirilenden başka bir şey söyle
mediklerini ve sarih birşey söyliyecek durumda olmadığını ifade e t
miştir. Eden’in söylediği müşahhas veya olumlu noktaları Açıkalm 
şöyle özetliyor:

“D Ruslarla görüşmek doğru ve salim bir hareket olur.

2) Ruslarla mutabık olarak yeni muahede mevzuunu iki mem
leketin m enafii icabına göre daha iyi bir şekilde gerçekleştim ek mu
vafık olur.

3) Ruslar bu m üzakerat esnasında Boğazlar meselesini açacak 
olurlarsa, bunun yalnız iki memleketi değil, daha fazla memleketleri 
alâkadar eden bir mesele olduğu söylenmeli.

4) İngiltere bu konuda Türkiye’ye yardım edecektir.”

İngiliz Büyükelçisi, kendisine 22 M art 1945 günü sorulan ‘Müt
tefikiz İngiltere Hükümetinin bu hususta bize bildirmek istediği her
hangi bir düşüncesi olup olmadığı” sorusuna Hükümetinin cevabını 
4 Nisan günü bir sözlü bildiri olarak getiriyor. Tamamen telkin m a
hiyetinde düzenlenmiş bu bildiride (*) Türk cevabının şunları kap- 
sıyabileceği belirtiliyordu :

x 1) Fesih ihbarının Antlaşm a hükümlerine uygun olarak yapıl
dığının not edilmesi;

2) Daha geniş ve daha iyileştirilmiş bir Antlaşma akdi için Sov- 
yetler tarafından belirtilen istekle m utabık bulunduğu;

3) Böyle “iyileştirilm iş” bir antlaşm anın akdi için San Fran- 
sisko taplaııtısmdan sonra belirecek uluslararası durumun daha uy
gun olabileceği ve Antlaşm anın San Fransisko emniyet tertibi içeri
sinde müzakere edilebileceği.

Son bir madde olarak da, eğer Sovyetler Montreux Sözleşmesini 
öne sürerlerse bunun sadece çok taraflı olarak görüşülebilecek bir 
konu olduğunun belirtilm esinin uygun olacağı ifade olunmaktadır.

(*) Açıkalın bu noktayı telgrafında şöyle veriyor : «Müttefikimiz İngiltere bize yardım  
edebilir ise etmesini ister isek tabiidir ki bunu yapmakla bahtiyarlık doyacak dediniz» 
değil mi diye sordum. Mr. Eden «Evet, tamamen böyledir» cevabını verdi Vedalaşmak 
için ayağa kalktığımız zaman Mr Eden muvaffakiyet temennilerini tekrar ederek «şimdiye 
kadar bütün siyasetini pek iyi idare etmiş olan Türkiye'nin bu işi de başarı ile idare 
edeceğinden emin bulunduğunu söyledi.» Londra B.E.nin Mart 1945 tarihli telgrafı.
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Aynı gün yani 4 Nisan 1945’de Dışişleri Bakam  tarafından Sov
yet Büyükelçisine verilen Nota’da, “Türkiye ile Sovyet Rusya’yı uzun 
zamandan beri bir birine bağlayan iyi komşuluk ve dostluk münase
betlerini idame ve tarsin arzusunu daima beslemekte olan Türkiye 
Hükümetinin, Türk Sovyet dostluğuna mühim hizmetler ifa etmiş 
olan bu Muahedeye verdiği kıymeti tebarüz ettirdikten ve 7 Kasım 
1935 tarihli protokol ahkâm ı mucibince izhar edilen fesli arzusunun 
kaydeylediğini” bildirdikten sonra, “feshedilen muahede yerine iki 
tarafın  bugünkü m enfaatlerine daha uygun ve mühim salahları muh
tevi yeni bir akdin ikamesi hususundaki Sovyet telkinini kabul ey
lediği ve bu bapta kendisine yapılacak teklifleri en büyük dikkat 
ve hayırhahlıkla, tetkike amade bulunduğu” ilave edilmiştir. Ceva
bımız 7 Nisan günü Ankara ve Moskova’da bir resmi tebliğle ilân 
edilmiştir.

Bu suretle, Türkiye Cumhuriyet Hükümeti, Molotof’un şart koş
tuğu, eski anlaşm a yerine yenisini koyma isteğini şeklen ve açıkça 
ilân etmiştir.

Sarper 21 Nisam 1945’da Vinogradov’a öğle yemeğinde davet
lidir. Vinogradov, Sovyet-Japon Antlaşm asının feshi ile Türk-Sovyet 
antlaşm asının feshi arasında ayırım yapmakta, birincisini m utlaka 
bir fesih, “İkincisini ise münasebetlerin inkişafına hadim olacak bir 
islâh ve ta,dil arzusunun ifadesi olduğunu” söylemiştir. Sovyetlerden 
şimdiye kadar bir cevap çıkmamasının Molotov’uıı Moskova’da bu
lunmamasından ileri geldiğini temin etmektedir. Sarper eğer Sovyet- 
ler isterlerse bir “échange de vue” ye hazır olduğumuzu şahsi kanaati 
olarak belirtmiştir.

Sarper bu görüşmeyi Hükümete arzettikten sonra 21 Nisan ak
şamı tekrar Vinogradov’u görerek “échan ge de vue’ye hazır olduğu
muz hakkında evvelce söylendiğini resmen de teyid etmeğe ve tara
feyni bağlamıyan bir hazırlık olmak üzere şahsen Vinogradov ile 
konuşmaya rnezun olduğunu bildirmeye Hükümetçe memur edil
diğini” bildiriyordu.

Vinogradov yapılan bu telkini müsbet karşılam ış ve keyfiyeti 
derhal Hükümetine bildireceğini söylemiştir,”
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Bu son nokta önemlidir. Zira, aşağıda görüleceği gibi, Vinog
radov ile Sarper, Mayıs ayı içinde önemli iki görüşme yapm ışlar ve 
iki memleket arasında yapılabilecek bir ittifak antlaşm asının esas
larını görüşmüşlerdir. Her ne kadar görüşme zabıtlarında ortaya atı
lan fikirlerin şahsi olduğunun iki tarafça da belirtildiği görülmekte 
ise de, bu daha çok konuşulanların muhtevası ile ilgilidir ve her iki 
Hükümetin de bundan haberdar edilmeleri, Büyükelçilerin ve bilhas
sa Sarper’in görüş teatisinde bulunmak üzere yetkili kılınmış bulun
duklarının bilinmesi, görüşmelere de ister istemez bir ölçüde resmi 
mahiyet vermiş, hiç olmazsa bu, Türk Hükümetince böyle telâkki 
edilmiştir. Vinogradov’un bazı sözlerinden aynı şeyin kendisi ve 
Sovyet tarafı için de doğru olduğu anlaşılm aktadır, ve M olotofun 
daha sonra bu görüşmelerde daha çok Türk görüşünün belirlendiğini 
söylemesi de buna delildir.

5 M ayıs’ta, San Fransisko’da bulunan Haşan Saka Eden’le 
görüşmüştür. Eden Sovyetlerin tasarıları hakkında kendilerine 
hiçbir şey söylemediklerini, Boğazlar hakkında Ruslarla bildiklerimiz 
dışında bir şey görüşülmediğini ve kısa bir müddet içinde Rusların 
herhangi bir teklifleri olacağına ihtim al vermediğini belirtiyordu.

Saka 7 Mayıs’ta da Molotof’la görüşmüştür. Molotof, Vinogra- 
dov’la Sarper arasında görüşmeden haberdar görünmemektedir ve 
henüz bu meselede bir şey hazırlam adıklarını, Türk Hükümetinin 
de kendi telkinlerini bildirebileceğini söylemektedir. Saka’nm, Sovyet 
Hükümetinin yapacağı telkinleri beklemeyi tercih ettiğimizi söyle
mesi üzerine de ‘Feshedilen muahededeki hükümlerin bugünkü şart
lara uymadığı hususunda bizimle m utabıkmısm ız?” diye sormuştur. 
Saka, raporunda, “Bu sual ile bu noktaya hususi bir ehemmiyet at
fettiğini sezdim, sualini menfi karşılam adım ’ demektedir (*)

21 Mayıs günü Vinogradov Sarper’i Dışişleri Bakanlığında zi
yaret etmiştir. Amaç, tam amen şahsi olmak üzere, iki memleket ara
sında yapılabilecek şeyler üzerinde fikir teatisinde bulunmaktır. S a r
per, kişisel görüşüldüğüne göre kapalı sondajlar yapm aktan bir şey 
çıkmayacağını, açık görüşülmesini teklifle, kasdettiği şeyin Montreux 
sözleşmesi olup olmadığını sormuştur. Vinogradov buna “evet” de
yince, bu çok taraflı sözleşmeyi faydalı bir şekilde ele alm anın çok

(*) Molotof un önce Sarper'e, sonra Saka'ya sözünü ettiği, «Feshedilerf muahededeki 
hükümlerin bugünkü şartlara uymaması» nm ne anlama geldiği hususunda Sovyet tara
lının hiçbirşey söylememesi dikkati çekmektedir. Montreux konusunda ise Sovyetler nis- 
beten daha açık konuşmakta, mübalağa yoluylada olsa, mesela Japon İmparatorunun Sov
yetler kadar söz sahibi olmasından sözeimektedirler.
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zor olduğunu belirtmiştir. Vinogradov da aynı kanıda olduğunu, bu
nun içinden nasıl çıkacağını göremediğini ve önemli olan şeyin Sov- 
yetlerin güvenlik sorunu, yani Sovyetlerin Karadeniz güvenliği oldu
ğunu söylemiş, Sarper, Türkiye için de Boğazların bir güvenlik sorunu 
olduğunu, burasını tam olarak elde bulundurmaktan ve dilediğimiz 
gibi tahkim etmekten vazgeçilemiyeceğini ifade ettikten sonra “esa
sen bu geçidin müstahkem olarak bir dostunuzun elinde bulunması 
sizin de m enfaatinize uygundur, zannederim” demiştir.

Boğazların bir dost elinde olması şartıyla, Vinogradov da aynı 
görüştedir. îngilizleri şüpheye düşürmiyecek bir hal şekli bulmanın 
zorluğundan bahsederken, Montreux beynelmilel bir konu olarak ele 
alınıncaya kadar tarafım ızdan şimdiden tek taraflı bazı vaadlerde bu
lunma olanaklarını soruşturur şekilde konuşmuştur. Sarper’in güven 
uyandıran bir politikadan ayrılmamızı istemesinin yerinde olmadığını 
söylemesi üzerine Vinogradov, şüphelenmeye yer olmadığını, her türlü 
tem inatı vermeye hazır olduklarını söylemiş ve “kendileri için Kara- 
denizin emniyeti dediği şeyin Montreux’ye temas etmeden acaba baş
ka türlü formüle etmenin mümkün olup olmıyacağmı araştırır gibi 
bir sual” sormuştur. Sarper konuşmanın bundan sonraki kısmını şöyle 
naklediyor :

“— Meselâ bir ittifak muahedesi ile mi? demek istiyorsunuz” 
dedim.

Bu sözlerim üzerine Vinogradov beklemediğim bir alâka ile dur
du ve :

“— Evet bu olabilir” dedi.

“— Kime karşı” dedim.

—- Hiçkimseye karşı” dedi.

“— M ütearrıza karşı m ı” dedim.

“— Evet, isterseniz m ütearrıza karşı diyelim” dedi.

“— Karadenizin emniyeti diye tavsif ettiğiniz mesele bu mudur” 
dedim.

“— Evet, budur. Bir de teferruat olarak Türk ve Sovyet gemile
rinden başka Karadenize gidecek diğer deniz kuvvetleri meselesi var
dır” dedi.

— Bu nokta İngilizlerle aranızda olan ihtilaflar zümresine bir 
ihtilaf daha ilave etmez m i?” dedim.
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Bu sözüme karşı Vinogradov, istical ile reaksiyon göstererek, 
İngilizlerle aralarında ihtilaf olmadığını ve olmayacağını, ihtilaf diye 
bahsedilen şeyin bir takım görüş farklarından ibaret olduğunu ve bun
lara da bir hal çaresi bulunacağını söyledi. Bunun üzerine ben :

“O halde, şu anda fikrim i yukarıda bahsettiğimiz ittifak fikrine 
bağlayarak diyebilirim ki, ideal hal çaresi İngiltere ile Türkiye ve 
İngiltere ile Rusya arasındaki ittifak m ünasebetlerini üçlü bir ittifak 
haline koymak veya sizinle yapacağımız bir ittifaka İngiltere lehine 
bir ihtirazi hüküm koymaktan ibarettir” dedim.

Bu telkin karşısında Vinogradov fazla istekli davranmadı ve 
sözü karıştırdı. Münasebetlerimizin tanzimi konusunda yeni bir mev
zua temas ederek ileride beynelmilel meselelerde birbirimizi takviye 
etmenin ne kadar faydalı olacağını söyledi”. Bu nokta üzerinde kar
şılıklı birkaç cümle teatisinden sonra Sarper, şunları söylüyor :

“Bu tarz, konuşmaya yanlış açıdan başlam aktır. Birbirimizi 
alâkadar eden meseleler karşısında alacağımız vaziyeti, henüz tanzim 
edilmemiş olan münasebetlerimizin mahiyeti ve seviyesi tayin eder.”

Görüşmenin sonunda, tam amen kişisel olduğu karşılıklı olarak 
tekrarlanan bu konuşm alardan îngilizlere haber verilmemesinde 
mutabık kalınmıştır.

Moskova’ya dönecek olan Sarper ertesi gün veda etmek m aksa
dıyla Vinogradov’u ziyaret etmiştir. Sarper’in, bir gün önceki görüş
medeki fikirleri ve özellikle ittifak fikrini nasıl bulduğunu sorması 
üzerine Vinogradov, bunu çok ilginç bulduğunu ve “m uhtelif im kân
lar etrafında biraz daha araştırm a ve görüşme yapmanın faydalı 
olacağını söyledikten sonra, en önemli sorun olarak, Montreux söz
leşmesini karıştırm adan Sovyetlerin Karadeniz emniyetinin sağlan
masının şeklini daha iyi anlam ak istediğini söylemiştir.

Sarper, bu konudaki görüşlerini söylemeden önce, sözleşmenin 
işe sokulmamasmm faydası olarak, iki taraflı çözümlenmesinin hu
kuken imkânsız olduğu, İngilizlerin şüphesini yok yere çekme tehli
kesi yaratabileceğini ve son olarak da, yeni Antlaşma Montrö hüküm
leriyle biraraya geldiğinde iki tarafın  m enfaatlerini daha iyi sağla
yabileceğini belirtm iştir.

Sarper’in Karadeniz emniyetini sağlam ası konusunda ileri sür
düğü görüşler ise şöyle özetlenebilir:

Sulh zamanı için ortada Sovyetleri rahatsız eden bir durum 
yoktur. Savaş zamanında ise, Sovyetlerin x devleti ile savaş duru-
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mımda olduğu düşünülürse, Türk-Sovyet antlaşm asına, bu devletin 
gemilerinin Karadenize geçirilmeyeceğini dair bir hüküm konursa 
Sovyetlerin sadece Karadeniz güvenliği değil, daha fazlası sağlanmış 
olur.

Vinogradov, tatm in olmuş gibi görünmüş ve şu soruyu sormuş
tur. “Ancak, Akdeniz’deki x bahri devleti ile sizin de bir ahdi m üna
sebetiniz ve bir takım ahdi vecibeleriniz olursa, bunları derpiş etti
ğimiz hükümlerle telif etmek için bir çare aklınıza geliyor m u?” Vin- 
ogradov’un isim söylememesine rağmen kasdettiği “bahri devletin” 
İngiltere olduğu anlaşılm aktadır ve Sarper cevabını İngiltere örneği 
üzerinden vererek “yapılacak ittifak antlaşm ası hükümlerine göre, 
İngiliz deniz kuvvetleri Türk ülkesinden geçmiyecek ve Karadeniz’de 
de sizin emniyetinizi tehdit eden bir vaziyet hasıl olm ıyacak” de
miştir.

Vinogradov, İngiltere’nin müsaade olmamasına rağm en geçmek 
istemesi durumunda ne olacağını soruşturduğunda, Sarper “Benim 
fikrim e göre herhalde protesto etmekle iktifa etmiyeceğiz” dedikten 
sonra, Vinogradov’un ısrarı üzerine, “yani şu demek ki, o devlet Tür
kiye’nin bitaraflığına karşı m ütearrız vaziyetine düşecek ve Türkiye 
de politikasının ve prensiplerinin sizce de malum olan seciyesi icabı 
olarak vazifesini yapacak ve bundan tahaddüs eden vakıanın veya 
vekayi silsilesinin mesuliyeti de m ütearrızda kalacak” şeklinde ce
vap vermiştir.

Vinogradov’un ilgilendiği üçüncü nokta Sovyet Karadeniz kuv
vetlerinin Akdenize çıkması konusunun nasıl görüldüğüdür. Sarper, 
mevcut kuvvet oran ve denge karşısında, Sovyet donanmasının, Ak
deniz’e çıkm ak değil, sıkı sıkıya kapanm ak zorunda olmak sebebiyle 
bunun gerçekte ortaya çıkacak bir sorun olmadığını söylerse de, 
Vinogradov, bunun şimdi söz konusu olmasa bile, ilerde belirecek 
durumlarla bir sorun halini alabileceği görüşündedir.

Sarper bu ihtimali hiç düşünmediğini, Sözleşmeye göre çıkışta 
Türkiye’nin bazı takdir hakları bulunduğunu, bunları iki m üttefik
ten birinin aleyhine olmamak suretiyle kullanarak iki tarafa  da 
faydalı hizmetler yapabilecek durumda olduğunu söyliyerek, bu 
nokta üzerinde fazla durmamıştır.

Vinogradov, Sarper’e, Moskova’ya döndüğünde, bu sorunlarda 
konuşmayı Molotofla devam etirm enin tabii olduğunu söyleyince, 
Sarper, “aramızda bir kaç kere tekrar edildiği gibi, bu görüşmeleri
mizin tamarniyle hususi mahiyette olduğunu ve görüşmeler hakkın
da kendisi tarafından haberdar edilmesi tabii bulunan M. Molotof
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tarafından kendisine cesaret verici bir açıklam a olmadan bunları 
M. M olotof resen açm aya mütemayil olmadığını ve esasen m üzake
reye girişmek için talim atı olması gerektiğini, halbuki şimdi bu ta 
limatı olmadığını” belirtmiştir.

Vinogradov’un özür dileyerek öğrenmek istediği son bir nok
ta da, İnönü’nün de Sarper’le aynı düşüncede olup olmadığıdır. Sar- 
per bunu şöyle cevaplandırdığını kaydediyor :

“— M aalesef bu sualinize her hangi bir cevap vermeye mezun 
olmadığımı zannediyorum : fakat sizin yerinizde olsaydım bu husus
ta m üsterih olurdum”.

Sarper — Vinogradov görüşmelerinin önemi ve yapıldığı tarihte 
de aynı önemle karşılandığı şüphesizdir. (*) Gerçi hem Sarper, hem 
de Vinogradov görüşmenin hükümetlerinden aldıkları talim ata da
yanmadığını söylemişlerdir. Buna karşılık ikinci görüşmede Sarper, 
Hükümetin bu konularda tarafları bağlayıcı olmasa dahi, görüş tea
tisi için kendisine yetki verdiğini 21 Nisan 1945’de Vinogradov’a söy
lem iştir ve Vinogradov da bunu Moskova’ya bildirmiştir. Şu halde, 
görüşmelerin tamamen resmiyetten uzak olduğunu iddia etmek ve 
hiç olmazsa o tarihte buna iki Büyükelçi arasında afaki bir zihin tem
rininden daha ileri bir m ahiyet verildiğini ve bunun böyle olmasının 
da normal olduğunu söylemek mümkündür.

Görüşmelere atfedilen öneme gelince, birinci noktanın, Sovyet- 
lerin Antlaşmayı yenilemeye hakikaten niyetleri olduğunu göster
mesi ve yenileme şartı olarak da Boğazlar statüsünün değiştirilmesi
nin ileri sürüleceğinin anlaşılmasıdır. Vinogradov’un meseleyi K ara

(*) Molotof'un Pctsdam Koniercmsmm 22 Temmuz 1945 tarihli toplantısında bu görüş
meler üzerinde verdiği açıklama, Amerikan zabıtlarına göre şeyledir :
«Molotof Meselenin kaynağını açıklamak istiyor. Türk Hükümeti Moskova'daki Türkiye 
Büyükelçisi vasıtasıyla teşebbüse geçerek bir ittifak teklif etti. Bu konu Ankara'daki 
Sefirlerine de (Vinogradov) açıldı ve tekrar Moskova'da, Mayıs sonunda Türkiye Büyük
elçisi tarafından öne sürüldü. Haziran başlarında Türkiye Büyükelçisi ile iki konuşması 
olmuş. Türk tekliflerine cevap olarak, bazı şartlar yerine getirilirse, Sovyet Hükümetinin 
bir ittifak antlaşmasına itirazı olmadığını söylemiş »
Bak : F.R. of the U.S. Conference of Berlin, 1945 VoTîî S. 257 Molotof'un sözünü ettiği 
ilk görüşme herhalde. Dostluk antlaşmasının feshi görüşmesidir. Bu ve bundan sonraki 
görüşmede Türkiye'nin ittifak teklif ettiğini söylemek, Sarper'in raporları karşısında, ya  
çok büyük bir anlaşmazlıktan, ya da olayları olduğundan farklı göstermekten ileri gel
mektedir. Molotof'un ısrarla, Türk Hükümetinin yeni görüşmeler için, eski anlaşma ye
rine yenisinin konması için istek izhar etmesi gerektiğini söylemesi ve tekliflerin hed 
bizden gelmesini sağlam aya çalışmasının amacı, Polsdam Konferansında konuları sunuş 
tarzından anlaşılmaktadır. Öyle görülüyorki, Molotof, isteklerini Amerika ve İngiltere'ye 
munis göstermek için belirli bir taktiği sadakatle takip etmektedir.
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deniz emniyeti açısından ele alması ve bir itifak fikrini hiç de tuhaf 
karşılam am ası cesaret verici unsurlardır. Mevcut durum ve şartlar 
altında görünüşte, Vinogradov’un da hakikaten bir hal şekli bulm a
ya çalışması, da şüphesiz iyimserliği arttırm ıştır. Boğazlar ve K ara
deniz güvenliği üzerinden bir itifak antlaşmasının, işin tarihçesi ba
kımından hiç de gerçek dışı bir düşünce olmadığı, 1935, 1936 ve 1939 
yıllarında Sovyetlerle yapılan tem aslar sırasında görülmüştü. 1939 
yılında Dışişleri Bakanı olarak Moskova’ya giden Saraçoğlu, şimdi 
Başbakandır, fakat Türkiye Sovyetler Birliğinin karşılıklı kuvvet du
rum ları ile savaşın sonunun geldiği 1945 vpzmdaki dünya durumu 
birbirinden çok farklıdır.

Şu halde Sovyetlerle Haziran 1945’e Aadar yapılan tem aslardan 
çıkan sonuç özellikle Molotof’un, Dostluk Antlaşm asının iyileştirilm e
ye m uhtaç olduğu yolundaki sözlerinin ışığı altında Sovyetlerin esas
ta, daha ileri bir anlaşm ayı olumsuz karşılamayacaklardır.

Tabiatıyla mevcut dostluk antlaşm asının yerine aynı seviyede 
bir başka anlaşm a konacaksa mevcudun feshine lüzumu kalmaya
cağına göre, önemli sorun bu “iyileştirm e” nin Sovyetlerin gözünde 
ne m anaya gelebileceğini kestirmektedir. Sarper’in gerek Moskova’
da yaptığı tem aslar, gerek Vinogradov’la görüşmeleri ise Sovyetlerin 
Montreux ve Karadeniz emniyeti konusunda durmakta olduklarını 
göstermektedir. Montreux beynelmilel bir mukavele olduğuna göre 
prensip olarak değiştirilmesi kabul, edilmiş olsa bile bu ancak bey
nelmilel bir konferansta yapılabilirdi. Bunun güçlükleri ve tarafları 
tatmin edecek bir anlaşm aya varılm ası olanağı bir yana, Sovyetler ko
nuyu bir Karadeniz sorunu ve herşeyden önce Türkiye ile kendi ara
larında bir sorun olarak görmektedirler. Türkiye ise, M üttefikleri ve 
Amerika ile arasının bozulmasını göze almadan, Ruslar yararına 
ikili bir taahhüt veya vaadede bulunamazdı. Zira bu, Türkiye’nin harp 
sonrasında tam anlamıyla tecridi demek olacaktır. Böylece kara- 
deniz güvenliği konusunda Montreux’nün m illetler arası bir konfe
ransta veya ikili olarak değiştirilmesine girişmeksizin, sözleşmenin 
(Türkiye harp halinde olduğu veya harbi yakın addettiği takdirde) 
verdiği takdir hakkından yararlanarak Sovyetlerle Karadenize düş
man harp gemisi sokulmaması ve Sovyet gemilerine giriş çıkış hakkı 
verilmesi esası üzerinden bir anlaşm a yapılması bir alternatif ola
rak ortaya çıkm akta idi.

Bu anlaşmanın tek yönlü bir taviz olmaması için de, Türkiye’
nin Sovyetlere tanıyacağı ilâve hakların doğuracağı savunma risk
lerine karşı bir denge olmak üzere anlaşm aya Boğazlar ve Karade
niz bölgesine bağlı karşılıklı yardım yükümlülüğü taşıması, yani sı
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nırlı çerçeveli bir ittifak antlaşm ası olmasının düşünüldüğü anlaşıl
maktadır. Bunun bir ek faydası da 1939’da yapılamayan şeyin, Türk- 
İngiliz ve Türk-Sovyet antlaşm alarının dengeli bir biçimde birbirine 
bağlanmasıdır.

Feshedilen dostluk antlaşm asının yerine, bu şartlarla bir ittifak 
antlaşması konmasının Sovyetleri tatm in edecek bir çözüm yolu ol
duğuna tarafım ızdan inanılmış görünülmesi bugün hayret uyandı
rabilirse de aslında itifak antlaşm ası denen şeyin mahdut çerçeve ve 
kapsamlı bir karşılıklı yardımlaşma teahhüdünden ibaret olması 
ve Sovyetlerin ötedenberi üzerinde durdukları bir bölgesel güvenlik 
sorununa karşılık teşkil etmesi bakımından o tarihlerde böyle bir tek
lifte bulunulmasını aykırı karşılam am ak gerekir. Bu şekliyle sözko- 
nusu tasarı, vaktiyle Litvinof tarafından teklif edildiğinde tarafı
mızdan, Türkiye’nin Akdeniz güvenliğini açıkta bıraktığı ve tek ta 
raflı taviz olacağı düşüncesiyle kabul edilmemişti. Şimdi Akdeniz 
güvenliği sorunu, İtalyan tehlikesinin kalkm ası ve İngiliz antlaşm ası 
ile karşılandığından kabul edilebilir görünmüş, fakat bu sefer de, 
Türkiye’den savaşa girmemesinin karşılığını ister görünen Sovyetler- 
ce kabul edilmemiştir.

Sarper Haziran 1945 başında Moskova’ya hareket ettiğinde 
“dostluk” veya “ittifak” antlaşm asının müzakere veya imzaya hazır 
olduğu şeklinde kesin ifadeler ise gerçek duruma aykırı düşmekte
dir. Nitekim, Saraçoğlu’nun Sarper’e verdiği alağıda yazılı talim at
ta da bu konuların görüşülmesi ihtimalinden söz edilmektedir. Bu 
şekilde beyanların yukarıda esaslı kısım ları zikredilen Sarper-Vinog- 
radov görüşmelerine dayandığı anlaşılm aktadır. Bir Sovyet Sefiri
nin kişisel görüşü olarak bile, Hükümetinden hiç olmazsa ön talim at 
almadan itifak gibi önemli bir konuda söz etmesinin Sovyet diplo
masi ananesine uygun olmadığı kanısıyla Vinogradov’un sözlerine 
şahsi olmanın ötesinde bir önem atfedilmiş olması çok kuvvetle 
muhtemeldir.

Başbakan Saraçoğlu, Sarper’e, Moskova’ya hareketinden önce 
23 Mayıs 1945 tarihinde, yazılı olarak ayrıntılı talim at vermiştir. Bu 
önemli belgeyi olduğu gibi alm ak uygun olacaktır :

Selim Sarper

Moskova Büyükelçisi ^

Sovyet Büyükelçisi Vinogradov’îa  21 Mayıs 1945 ve 22 Mayıs 
1945 tarihlerinde yapmış olduğunuz iki görüşmeye ait zabıt hülasa
ları incelendi; bu görüşmeler esnasında söyledikleriniz ve umumiyet 
itibariyle de takip ettiğiniz hareket hattı tasvib olundu.
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Moskova'ya avdetinizde Sovyet Hükümeti ile aynı mevzu etra
fında görüşmelere devam olunması ihtimaline binaen buna dair ta 
limatınız aşağıdadır :

1 —- Aramızdaki dostluk muahedesinin feshini arzu ettiklerini 
ve bu muahedeyi ciddi surette iyileştirmenin lüzumunu bildiren Sov
yet tebliğine cevap olarak verdiğimiz ve dünyaya ilan ettiğimiz ce- 
vapta aram ızdaki muahedeyi iyileştirmeyi kabul eylediğimizi bil
dirmiştik. Bu iyileştirmeyi tahakkuk ettirm ek için Sovyetlerle bir it
tifak muahedesi akdetmeye kadar ilerlemeye prensip itibariyle Cum
huriyet Hükümeti mütemayildir.

2 — Montrö muahedesi beynelmilel bir akid olması dolayısiyle 
bu muahedenin tadili maksadiyle meseleyi Sovyetlerle iki taraflı 
olarak ele almamız hukuken mümkün olmadığı gibi, Siyaseten de 
İngiliz-Sovyet ve Türk-İngiliz m ünasebetleri üzerinde yapacağı fena 
tesir bakımından hatalı olur.

3 — Bununla beraber herhangi bir ihtim al muvacehesinde 
Sovyetlerin Karadeniz’in emniyeti meselesi üzerinde hassasiyet gös
term ekte olm aları dolayısiyle biz de bu hassasiyete karşı anlayışla 
hareket ederek onların bu endişelerini bertaraf ve bize karşı itim at
larını takviye etmek üzere, prensiplerini görüşmeye salahiyettar ol
duğunuz ittifak muahedesine, Karadeniz emniyeti mevzuunda bir 
harp halinde Türk ülkesinden Sovyetlere düşman kara ve deniz kuv
vetlerinin geçmesine müsade edilmiyeceğine dair bir hüküm kon
masını telkin edebilirsiniz.

4 — Yine bir harp halinde Karadeniz’den Sovyet deniz kuvvet
lerinin Akdenize çıkması meselesini, Montrö, Muahedesinin bize bı
rakm ış olduğu takdir hakkını müttefikimiz olan İngiltere’nin aleyhi
ne kullanm am ak suretiyle, Karadenize girişi menedeceğimize mu
kabil bir muvazene tesisinin im kânları etrafında araştırm alar yap
manız muvafık olur. Esasen Sovyetlerle bir ittifak muahedesi akdi
ne muvafık olursak, bu muahedenin İngiltere’ye karşı tevcih edildiği 
şüphesini davet etmek, ne Sovyetlerin ve ne de bizim menfaatimize 
uygun olur.

5 — İngilizleri şüpheye düşürmenin bizim ve Rusların m enfa
atine uygun olmadığı noktasından hareket ederek, böyle bir ittifak 
muahedesine İngilizlerle olan itifakımızda Rusya’nın lehine olan 
hükme benzeyen ve bu kere İngiltere lehine bir hüküm ilavesi de 
doğrudur.
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6 — Umumiyet itibariyle Sovyetlere anlatm ak lazımdır ki, biz 
kendilerine karşı bir kombinezona girmeye mütemayil değiliz. Hüs
nüniyetimizle ve samimiyetimizle kendilerini temin etmeye fırsat 
düştükçe çalışılmalıdır.

7 — Dikkatle üstünde durulacak noktalardan biri, İngiltere ile 
Sovyetler arasında bir harp zuhuru halinde bizim İngiltere’ye karşı 
harekete sürüklenmemizi intaç edecek bağlardan ictinab etmek lâ
zımdır. (Akdedilecek muahedede Sovyetlere düşman kuvvetlerin 
memleketimizden geçmelerine mani olan hükme rağm en Boğazlar 
zorlanırsa tarafım ızdan gösterilecek mukavemet neticesinde hadis 
olacak vaziyet bu kayıddan tabii müstesnadır.)

8 — Biz böyle bir ittifak akdini mümkün gördüğümüz zaman 
İngilizlerin m uvafakatini istihsale çalışacağız ve onlarla olacak 
müzakere safahatından sizi ve icap ettikçe Sovyet Hükümetini ha
berdar edeceğiz.

9 — Moskova’daki işinizi alakalandıran malumat size Merkez
den muntazaman verilecektir.

10 — Vaziyeti icabına göre, Merkezden ayrıca talim at istersi
niz.

11 — Moskova’daki İngiltere ve Amerika Büyükelçilerinin siz
den malumat istem eleri ihtim ali karşısında Cumhuriyet Hüküme
tince bu memleketlere verilecek ve size de hemen bildirilecek m alû
mata göre kendileriyle görüşürsünüz.

12 — Bu talim atın bir nüshası Dışişleri Bakanlığına tevdi olun
muştur.

Başbakan
■ • r . • ' Ş. Saraçoğlu

Sarper Moskova’ya döndüğünde, 7 Haziran günü saat 18.00 de 
Molotof tarafından kabul edilmiştir.

Alışılmış “nezaket tem ennileri teatisinden sonra’’ Molotof, Sar- 
per’in Hükümeti ile temasından herhalde faydalı sonuçlar almış ol
duğunu söyleyince, Sarper, Vinogradov’la yaptığı görüşmelerden 
herhalde kendisinin bilgisi olduğunu ve bunlar hakkmdaki görüşle
rini büyük bir ilgi ile öğrenmek istediğini söylemiştir. Molotof bun
ları görmüş ve ilgi çekici bulmuştur. Ancak bunlarda daha çok Türk
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görüşleri belirtilmiştir. Türkiye ile bir ittifak antlaşm ası yapılmasın
dan önce iki memleket arasında mevcut pürüzlü sorunların çözüm
lenmesi gerekir. Bu sorunlar Molotof’a göre, şunlardır :

Birinci sorun “aramızda 1921 tarihli muahedenin ihdas etmiş 
olduğu durumdur. . . 1921 tarihli Muahede Sovyetlerin zaif oldukları 
bir zamanda akdedilmiş ve bir takım arazi değişiklikleri meydana 
getirmiştir. Evvel em ir’de bu meseleyi düzeltmek lâzımdır.”

Sarper bu sözlerle Türkiye’nin doğru hudutlarında bazı deği
şikler yapılmasını mı kasdettiğini sorunca, Molotof “evet” ................
haksızlıkların tam irini kastediyorum”, demiştir. Sarper, 1921 Ant
laşm asının Sovyetlere kuvvetle kabul ettirilmiş bir antlaşm a olma
dığını, tam iri gereken haksızlıklara gelince, bunları aram ak için hiç 
bir olumlu sonuca varm adan memleketimiz arasındaki tarihi bağ
lantılara inilebileceğini, kaldı ki, 1921 Antlaşm asının getirdiği duru
mun haksızlık değil, haksızlığın tam iri olduğunu belirtmiş ve “bu 
haksızlığı bizzat Lenin müşahade ve tam ir etm iştir.” şeklinde cevap 
vermiştir.

Molotof, yine 1921 yılında Polonya ile Sovyetler arasında imza 
edilmiş olan haksız bir antlaşm anın feshi ile Sovyetlerle Polonya ara
sında uzun süreli bir dostluğun kurulabildiğini söyliyerek iki antlaş
ma ve iki durum arasındaki benzerliği belirtm ek isteyince, Sarper 
“A nkara’dan buraya büyük ümitlerle gelmiştim. Sizi temin ederim 
ki Hükümetimin niyetleri gayet temiz ve samimidir. Fakat şunu da 
itiraf ederim ki, şu anda bu ümitlerimi kaybetm ek üzereyim.” dedik
ten sonra hiç bir Türk Hükümetinin Türk kamuoyuna böyle bir tek
lifi anlatamayacağını, Sovyetlerin ne istenen küçük toprağa, ne de 
oradaki nüfusa ihtiyaçları olmadığını belirtmiş ve “bununla temin 
etmeyi düşündüğünüz m enfaat, bütün Türk Efkârı umumiyesinin 
sempatisini feda etmekle karşılaştırıldığında konuşmaya bile değ
mez . . .  Bu arzunuzun tahakkuku için hiç bir ihtimal yoktur. Bu iti
barla konuşmaya devam etmiyerek, bu noktanın bir tarafa  bırakıl
m asına samimiyet ve hüsnüniyetle Mr. M olotof un müsaadelerini ri
ca ederim.” demiştir.

Bunun üzerine Molotof “ (............. ) mevzuu görüşmiyelim; fa 
kat aramızda bütün pürüzlü meseleleri de halletmiş olmayız. Ko
nuşmamıza devam ederiz” şeklinde konuşmuş ve bu nokta böylece 
bırakılmıştır.

Molotof, ikinci pürüze geçmiştir. “. . . sıkışık zamanlarımızda 
Karadeııizdeki emniyetimizle alakadar olmak mecburiyetinde kal-
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dik. Bu endişemizde yanılmış olabiliriz ve Türkiye’nin tavır ve ha
reketi netice itibarile bu mevzuda bir m üşkülata m üncer olmadı.- 
Fakat ne de olsa Boğazlar meselesinde 200 milyonluk bir insan kitle
si Türkiye’nin iradesine tabidir. Yalnız iradesine değil, aynı zam an
da im kânlarının ihdas edebileceği vaziyetlere tabidir. Türkiye’nin 
hüsniniyetinden eminiz. Ve fakat Boğazları müdafaa hususunda eh
liyet ve im kanlarından emin olamayız.”

Bu sözlerin nereye varacağını kestiren Sarper şu müdahalede 
bulunmuştur. “Bu mevzuda da konuşmaya devam etmezden evvel 
bir noktayı derhal tavzih etmeme Mösyö Molotof’un müsaadelerini 
rica ederim. Eğer Türkiye’nin m üdafaa im kânlarından, im kânsızlık
larından çıkardıkları netice Boğazlarda Sovyetlere üs verilmesi me
selesi ise, hemen söyliyeyim ki 1921 muahedesi m ünasebetile arazi 
tadilâtı meselesi gibi Boğazlarda üs verilmesi de mevzubahis dahi 
olamaz; görüşmelerimizde bir neticeye varırız veya varmayız. Fakat 
her halde bu iki mesele şimdiden bertaraf edilmeden konuşm aları
mızdan pek faide ummuyorum.” —

Bu cevap üzerine Molotof bu şartlar altında Karadeniz emni
yetinin nasıl sağlanabileceği üzerinde “uzun uzadıya tereddütler iz
h ar” ettikten ve 20-30 sene sonra Alm anya’nın tekrar kuvvetlenebi
leceği ve İtalya gibi bir m üttefiki olabileceğinden sözettikten sonra 
“sulh zamanında Boğazlarda üs vermek istemediğimize göre, harp 
zamanında mı bunu nazarı dikkate almayı teemmül ettiğimizi” sor
muştur.

Sarper cevaben, böyle birşey söylemediğini, fakat yapılması 
söz konusu ittifak antlaşm ası gereğince Türkiye savaşa girdiği ve 
Sovyetlerin yanında çarpıştığı zaman ne gibi zorunluklarm ortaya 
çıkacağını şimdiden tesbit etmek mümkün olam ıyacağım  ve bunun 
için yetkisi ve bilgisi de olmadığını, kaldı ki böyle bir durum ortaya 
çıktığında Türkiye herhalde savaşı kazanm ak istiyeceğine göre, bu 
noktanın şimdilik kendisi ile Molotof arasında değil, o zaman Genel
kurm aylar arasında görüşülecek bir konu olduğunu ifade etmiştir.

Molotof sözü değiştirerek Cumhuriyet Flükümetinin iyi niyet
lerinden şüphe etmemekle beraber “bu m üdafaa im kânları mevzu
unda ne gibi bir tem inat verebileceğimizi veya emniyeti hangi şekil
de ve tarzda temin edebileceğimizi öğrenmek” isteyince, Sarper şu 
cevabı verdiğini kaydediyor :

“Hukuken muahedeyi imza etmekle ve fiilen de icap ederse Bo
ğazları m üdafaa etmekle bunu temin edeceğiz, şayet imkânlarımızı 
dar görüyorsanız ve sizden talep edersek bize silah ve malzeme sa
tınız, bu suretle mevcut im kânlarım ızı o nisbette takviye ederiz.”
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İVÎolotofun değindiği üçüncü nokta ise Montreux sözleşmesinin 
değiştirilmesi konusudur. Moîotof ittifak antlaşm ası görüşmeleri ile 
aynı zamanda sözleşmenin değiştirilmesi için de görüşülmesini tek
lif etmiştir. Sarper bundan hiçbir fayda beklemediğini, İngiltere’nin 
şüphesini çekmenin ne Türkiye’nin ne de Sovyetlerin yararına oldu
ğunu söylemiştir. Molotof, iki dost ittifak antlaşm ası akteder ve bu
nun gereği olarak bir konuyu görüşmek isterlerse buna kim engel 
olabilir diye sorunca da, Sarper “ahdi vecibelerimizden başka hiç 
birşey” dedikten sonra, söylemek istediğinin şüpheyi davet m esele
si olduğunu, karşı tarafın  sesini çıkarm am asının hakikaten şüphe 
etmediği anlam ına gelmiyeceğini tekrarlam ıştır.

İttifak müzakeresinin usulü sözkonusu olduğunda Sarper, ön
ce bir proje hazırlanarak sorunların maddelerinin teker teker gö
rüşülmesi sırasında ele alınm asını teklif etmiştir. Motolof aynı gö
rüşte değildir ve önce sorunların çözümlenmesi gerekeceğini ondan 
sonra da antlaşm anın sözkonusu olabileceğini söylemiştir. Bu suret
le, Sovyetleriıı 3 büyükler toplantısından önce Boğazlar meselesini 
olup bittiye getirm ek istedikleri anlaşılm aktadır.

Görüşmelerin devamı konusunda da, Sarper, birkaç gün sonra 
tekrar görüşme isteyebileceğini bildirmiştir.

Raporunun sonunda Sarper, kişisel görüşlerini bildirirken özel
likle Sovyetlerin görüşmeleri keseceklerini zannetmediğini, Arazi 
değişiklikleri üzerinde İsrarla duracaklarını tahmin etmediğini, esa
sen Molotof’un bunu diğer noktalarda bir taviz koparmak için ileri 
sürdüğü hissini edindiğini, sulh zamanı için Boğazlarda üs elde et
mek için ısrar edecek gibi görünyorlarsa da, muhtemel bir savaşta 
Karadenizin güvenliği bakımından Boğazların ortak savunması gibi 
somut tem inat sözleriyle tanım lam ak istedikleri şekilde bir formüle 
tekrar döneceklerini tahmin etiğini belirterek “Mevzuları daha ilk 
görüşme esnasında gösterdiğimiz katiyet ve hassasiyet m uvacehesin
de m ülâhazat silsilesinden geriye kalan noktaları, yani tahminime 
göre dahilî işlerimize müdahaleye benzeyen talepleri de artık  serde- 
deceklerini tahm in etmiyorum’’.

Son olarak da Sarper, tasarlanan antlaşm aya göre beraberce 
savaşa girmek söz konusu oldukça, Karadeniz güvenliği ve Boğazla
rın savunması bakımından “kendi ifadeleriyle yalnız hüsniniyetimiz- 
le değil, maddî ve teknik imkânlarımız bakımından da kendilerini 
tatm in edebilecek ne gibi bir teklifte’’ bulunabileceğimiz konusunda 
talim at istemekte ve “işin ve görüşmelerin arasını pek uzatıp so
ğutmamak için’’ talim atın acele gönderilmesi tavsiyesinde bulunmak
tadır.
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Dışişleri Bakanlığı, Sarper’in telgrafı üzerine, İnönü ve Sara
çoğlu’nun tasvibinden geçen talim atı göndermiştir. Oldukça kısa 
olan talim atın iki esas noktası şunlardır.

a — “Sovyetlerle aktedilecek yeni, bir antlaşm a münasebetile 
tarafım ızdan arazi terki, üs verilmesi gibi taleplerin hiç bir surette 
müzakere mevzuu olmasını kabul edemeyiz.

b — “M illetlerarası bir muahede olan Montreux antlaşm asının 
sadece iki devlet arasında tadilini istihdaf edecek konuşm alar ise 
hiçbir önemli netice vaadedemez.

Böyle başlayan görüşmede müsbet anlaşm a ümidi zayıftır.”

Bundan sonra, Sarper’in raporundan, Molotof’un düşüncelerinin 
esas kısmını bildirerek bizden cevap bekler duruma geçtiği intibaı 
alındığı kaydedilerek, “yukarıdaki iki maddenin havası içinde nok- 
tai nazarımızı bildirmekle iktifa ederek, Molotof’un vereceği cevap
lardan müsbet neticeye doğru bir gelişme olup olamayacağına teşhis 
koymaya çalışırsınız.

Teşhisiniz müsbete doğru yürüdüğü takdirde konuşm alara de
vam edersiniz” denmektedir. (*)

Talim atın önemli bir noktası’da “İsrar etmeleri halinde vahim 
neticeler tahaddüs etmesi ihtim aline binaen şimdiden İngilizlerle te
masa geçmiş bulunuyoruz” denmesi ve bu noktanın gizli tutulması 
isteğidir.

Sarper, cevabında, bir müddetten beri durmuş olan basın kam 
panyasının Molotof’la görüşmesinden sonra yeniden başladığını, tek
rar Molotof’la görüşmediğini bildirmekte ve İngilizlerle görüşmeler
den bilgi verilmesini istemektedir.

Sarper’e gönderilen talim atta her ne kadar İngilizlere durum
dan bilgi verileceği kaydedilmiş ise de, Başbakan Saraçoğlu’na ön
ceden kararlaşm ış bir randevu ile ilk ziyaretini yapm akta olan yeni 
Amerikan Sefiri W ilson’da durumdan kısaca haberdar edilmiştir. 
Wilson, harp sonrası durumun düzenlenmesi konusunda A m erika’
nın tutumundan söz ederken Sovyetler’ie olan bağlantılarım ızı sor
muş, Saraçoğlu, bağlantılarım ızın iyi olduğunu ve ikinci bir savaş 
çıkmaması isteğinde bulunduğumuzu söylemiştir. W ilson kendileri
nin de Ruslarla anlaşm ak kararında olduklarını ve bunu elde etmek

(*) Kaîıbi Umumi Vekili Emin M i Türkgeldi tarafından konan notta şunlar kayıtlıdır. 
«Reisicumhur Hazretlerine arz edilmiştir. Başbakan telgrafın sonuna «teşhisiniz miisbeîe 
doğru yürüdüğü takdirde konuşmalara devam edersiniz» cümlesinin ilâvesini emir etli.»
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için uğraştıklarını belirtmiştir. W ilson’un sözü yine Sovyetlerle 
bağlantılara aktarılm ası üzerine Saraçoğlu, fikir teatisinde 
bulunmak talimatiyle Moskova’ya dönen Sarper’den, malûmat 
geldiğini, bunun bizde hiç iyi bir intiba bırakmadığını, tersine “çok 
fena koktuğunu”, örneğin Montreux sözleşmesini bizimle konuşmak 
istediklerini, halbuki bu uluslararası belge üzerinde ikili görüşme
nin bir sonuç veremiyeceğini söylemiştir. W ilson’un, “resmî olmadan 
de görüşmek istemez misiniz?” sorusuna karşılık olarak da, “eğer bi
ze böyle bir görev verirlerse yaparız fakat iki m üttefik olan Rusya ile 
İngiltere arasında kağıt taşımamız faydasız olmaz m ı?” şeklinde ce
vaplandırmıştır. Wilson ayrılırken bu konuyu dikkatle takip etmesi 
için talim atı olduğunu belirterek müzakere ve konuşmalardan ken
disinin de haberdar edilmesini rica etmiştir. (*)

Dışişleri Bakan Vekili olan N. E. Sümer de, İngiliz Büyükelçisi 
Sir Maurice Peterson’u İstanbul’da görerek Sarper-Molotof görüş
mesini anlatmış ve kendisine bir de m uhtıra vermiştir. Peterson, şah
sen Sarper’in verdiği cevapları tam amen yerinde bulduğunu ve kısa 
zamanda da hükümetinin resmî cevabını getireceğini belirtmiştir. 
Türk Hükümetinin tutumu hakkında görüşlerini söylerken “tamamen 
tasvip ederim, Sovyetlere karşı “ferm e” olmak lâzımdır. Bu daha iyi
neticeler v e re b ilir , Sovyetlerin tehlikeli olan (bir) tarafları
şimdiye kadar düşündüklerini saklam ayı ve beklemeyi bilmeleri idi.” 
Demiştir. (*)

(*) Saraçoğlu'nun 12.6.1945 tarihli görüşme proseverbali.
i*) Sümer, bu konuşma sırasında, Sarper'in, sınır düzeltmesi konusunda Molotof'un 
fazla İsrar eimiyeceği tahminini yürütürken şöyle demektedir :
«Müteakiben Selim Sarper'in muhatabının bu metalibatı serdederken konuşma tarzından 
Sovyetlerin bu gün için henüz malum olmayan bir başka talebi tahakkuk ettirmek gaye- 
sile bu isteklerinden vaz geçmeleri intibaını edinmiş olduğunu da ifade eyledim. 
Büyükelçi hemen aşikâr bir surette ilgilenerek bu yeni talebin yani 4.cü talebin ne ola
bileceğini pek merak ettiğini söyledi ve bu hususta benim herhangi bir tahminde bulunup 
bulunamıyacağımı sordu.
Cevaben bize müteallik olarak esas taleplerini ifade etmiş olduklarına göre bu yeni ve 
hakikaten merak edilecek isteğin belki Türkiye'nin diğer devletlerle olan münasebetlerine 
ve beynelmilel politikadaki vaziyetlerine taallûk edebileceğini, bir tahmin olarak, düşün
mekte olduğumu söyledm,»
18 Haziran 1945 günü, Amerika'nın Londra'daki Büyükelçisi Vinant'm Vaşington'a gön
derdiği telgrafta, Sümer'in bu tahmini şu şekli alıyor :
«Türkiye hakkındaki Sovyet talepleri üzerinde müşahadelerde bulunan Foreign Office 
memuru, Molotof'un Moskova'daki Türkiye Büyükelçisine, diğer 3 talebi lüzumsuz kıla
bilecek bir dördüncü talep olduğunu söylemiş. For off. memuru bu noktada «Molotof çe
kingendi» dedi. Türkler bu 4. talebin Türk - İngiliz Antlaşmasının feshi (ki for.off. buna 
ihtimal vermiyor.) veya Türk siyasi rejiminin Romanya ve Bulgaristan gibi «yeniden yön 
alabilmesi»ni sağhyacak şekilde» değiştirilmesi olduğunu tahmin ediyorlar. (Bak. Foreign 
Relations of the United States Vol. VUI, S. 1236)
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Sarper’iıı telgarafm a N. E. Süm er’in talim atı ile gönderilen ce
vapta ise “mevzubahis ettiğimiz teşebbüsler ve tesanüt tezahürleri 
(*) şark hudutlarımızdaki arazi meselesi hakkmdaki taleplerini bi
rinci plana almış olm aları intibaını uyandırm aktadır” demekte ve 
Sovyet talepleri hakkında İngiliz Büyükelçisine ayrıntılı bilgi ver
diği, şahsen cevaplarımızı tasvip ettiği, konuya ilgi gösterdiği için, 
Amerikan Büyükelçisine de aynı bilgilerin verilmesinin kararlaş
tığı bildirilmektedir.

Bu arada, Sovyet basını bilhassa Türkiye ile Yunanistan ara
sındaki yakınlaşm a havasını tenkit eder görünmekte, Türkiye’yi 
Balkanlardaki “Sulh Havasını” bozmaya çalışm akla itham  etm ek
tedir.

18 Haziran 1945 günü Sümer, Amerikan sefiri W ilson ile gö
rüşerek Sarper-Molotof görüşmesi hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir.

Wilson, Molotof’a verilen cevaplar ve Hükümetin “ferm e” tu
tumu ile tam amen mutabıktır, ve son zam anlarda Trieste ve Polon
ya sorunlarında uzlaşma yolu tutmuş olan Sovyetlerin bu sorunda 
bu kadar aşırı bir tutuma girmiş olmasının izahının güç olduğunu 
belirtmektedir. Ayrıca, Amerikan Hükümetinin bu konu ile yakından 
ilgileneceğine emin bulunduğunu söylerek ve kendisine devamlı bil
gi verilmesini rica etmiştir.

Aynı gün, Hükümetinin cevabını getiren İngiltere Büyükelçisiy
le N. E. Sümer arasında uzun bir görüşme yapmıştır. S ir Maurice 
Peterson sonradan, 20 Haziran günü yazılı olarak da teyid ettiği İn
giliz görüşlerini şöyle bildiriyordu :

1) İngiliz Hükümeti, Sovyet taleplerine, Türk Hükümetinin esa
sen vermiş olduğundan farklı bir cevap verilemiyeceği görüşündedir.

2) İngiliz hükümeti, yakında yapılacak Üç Büyükler toplan
tısından önce, Londra’nın Moskova nezdinde bir teşebbüste bulun
masına Türk Hükümetinin bir itirazı olup olmadığını bilmek ister. 
Amerika’nın da bu teşebbüse katılm ası muhtemeldir.

3) İngiliz Hükümeti, Türk Hükümetinden şunları rica eder.

a — Molotof’un sözünü edip m ahiyetini açıklamam ış olduğu 4. 
nokta üzerinde belirli bilgi edinmeye çalışılması;

(*) Sarper, bir telgrafında, basm kampanyası île birlikte San Fransisko Ermeni Komitesi 
île Sovyet devlet adamlarının teşanüt tezahürlerinde bulunmuş olmasına değinmektedir.
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b — Yeni bir Antlaşmanın müzakeresi için Moskova’ya müm
kün olduğu kadar somut tekliflerde bulunulması.

Sümer, Türk Hükümetinin, 2. ci nokta yolundaki bir teklifi esa
sen beklemekte olduğunu belirterek, böyle bir teşebbüsün yapılma
sını derhal kabul ediyordu.

Konuşma sırasında Büyükelçi, Sovyetlere yapılabilecek somut 
tekliflerden 11e kastettiğini bir örnek vererek belirtiyor : “Meselâ, 
menfi kalmamanız için Montreux’nün tadili meselesini diğer ilgili 
devletlerle birlikte (Romanya, Bulgaristan ve Japonya hariç, Ame
rika dahil) ele almak, fakat aynı zamanda bir dostluk muahedesi
nin müzakeresini muvazi olarak yürütmek fikrini telkin etmek isti
yorum”. (*)

Sümer, Molotof’un 4. cü noktası üzerinde bir bilgi gelmediğini, 
fakat Doğu sınırlarımız etrafında Sovyetlerin yeni askeri tedbirlerinin 
haber alındığını ve Hükümetin de ihtiyaten iki sınıfı askere almayı 
kararlaştırdığını söylemiştir. Peterson irkilmiş, durumu bu derece 
kesin bir karara yol açacak kadar ciddi görmediğini Ataşem iliteri 
ile görüştükten sonra bu konudaki fikrini verebileceğini belirt
miştir. (*)

Peterson’un bu görüşmede, Sovyet siyasetinin İngiltere ve Ame
rika üzerinde uyandırdığı intiba üzerinde söyledikleri ise eleştirici 
ve oldukça karam sardır. (*)

{*) 18 Haziran 1945 tarihli görüşme proseverbali.

(*) Amerikan kaynaklarına göre, Ateşemiliter General Arnould, Doğu hudutlarımızda 
eskisine nazaran yığmak olmadığı, fakat motorize edilmeler sebebiyle hareket kabiliye
tinin arttığını söylemiştir. Buna karşılık Ingilizler, Bulgaristan'da Sovyet tahşidatmm  
arttığını haber vermektedirler.

(*) Sir Maurice Peterson'a verilmek üzere hazırlanan cevabımızda İngiliz hükümetinin 
ilgisine teşekkür edildikten ve İngiliz Hükümetinin Moskova nezdinde yapmayı tasarla
dığı teşebbüsün büyük faydası olacağına inanıldığı belirtildikten sonra, İngiliz muh
tırasının üçüncü paragrafında geçen telkinlerle ilgili olarak, Sarper'e gerekli talimatın 
verildiği bildirilmektedir.

Ancak 23 Haziran günü, ikinci Sarper - Molotof görüşmesinin raporu geldiği için 
Peterson 21 Haziran'da verilen cevap bunun ışığı altında değiştirilmiş fakat Montreux 
üzerinde bir nevi ikili görüşme hazırlığı talimatı yine de Sarper'e verilmişse de bunun 
ikinci görüşmeyi esasen yapmış olan tarafından tatbiki için artık imkân ve Moîolof'un 
şartlarında ısrarı karşısında yeni bir teşebbüsün anlamı da kalmamıştır.
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Bu arada, Sarper’iıı M olotof la yaptığı 18 Haziran tarihli gö
rüşmenin raporu gelmiştir. (*)

Molotof, bir ittifak antlaşm ası söz konusu olacak ise, “Sovyet 
Hükümetinin bu taleplerde serdedeceği daha bazı m ülahazaların 
Cumhuriyet Hükümetince tetkik edilmesi lâzım geldiğini” söyle
miştir.

Sarper, 7 Haziran tarihli görüşmeden sonra artık arazi ve üs 
talepleri gibi konuların müzakere mevzuu olmaması icap ettiğini 
hatırlatınca, Molotof, aynı şeyleri tekrarlayarak talepler nazarı iti- 
bare alınm adıkça kendileriyle bir ittifak antlaşm ası yapılmasının 
düşünülemiyeceğini tekrarlam ıştı. Bunun üzerine Sarper susarak 
beklemiştir. Bir süre sonra Molotof, itifak antlaşm ası fikri bir kena
ra, bırakılsa bileBoğazlar meselesi etrafında görüşüleceğini söyle
miştir. Sarper’in çok taraflı bir sözleşmeyi iki taraflı olarak görüş
mekten ne fayda beklediklerini sorması üzerine, M olotof un, daha 
önceki görüşmelerde Sovyetleriıı Karadeniz güvenliği konusunda 
anlayışla davranırken şimdi bundan cayılıyormuş gibi bir intiba 
edinmekte olduğunu hissettiren sözler sarfetm esi üzerine, Sarper, 
Boğazlar sorununu Montreux çerçevesinde değil ittifak antlaşm ası 
çerçevesinde ele alm ayı derpiş ettiğimizi, halbuki, antlaşm a için Sov- 
yetlerce üs ve toprak şartı ileri sürülünce anlaşm a temelinin yıkıldı
ğını belirtmiştir.

Molotof yine, Boğazlar meselesinde ayrıca bir sözleşme yapıl
ması im kânlarını telkine çalışarak, harp zamanında üs verip vermi- 
yeceğimizi sormuş, Sarper üs meselesindeki cevabımızda sulh veya 
harp zamanı diye bir ayırım yapmadığımızı, mesele Boğazların sa
vunması konusu olduğuna göre, yapılacak antlaşm aya dayanarak 
bunun gereklerinin savaş zamanında Genelkurm aylar arasında ka- 
rarlaştırılabileceğini ilk görüşmede söylediğini hatırlatm ıştır. Molo
tof “bu noktayı şimdi daha ziyade vuzuhla anladığını ifade ettikten 
sonra yine aynı mevzu üzerinde” durmuştur.

(*) Bu arada İngilizler, Sovyetler nezdinde ortak bir teşebbüs yapılması veya hiç oi- 
massa kendi teşebbüslerini desteklemeleri için Amerikalıları iknaya çalışmaktadır. An
cak, 23 Haziran da Amerikan Hâriciyesinden Vaşingion'daki İngiliz sefaretine verilen 
muhtıra, proiesto'nun erken olacağı ve Sarper-Molotof görüşmelerine lüzumundan fazla 
önem vermek anlamına geleceği, Sovyetlerin Türkiye'den resmen yapılmış talepleri ol
duğuna dair bilgi bulunmadığı. Amerikan Hükümetinin üç büyükler toplantısından önce 
bu konuda bir karara varmış gibi görünmesinin yerinde olmadığı belirtilmiştir. Wilson'a 
verilen talimatta da, ABD'nin tarafların birbirlerinin fikirlerine «saygılı» ve Birleşmiş 
Milletler prensiplerine uygun olarak müzakereler yapacakları temennisinin Türk Hükü
metine bildirilmesi isteniyor.
(Bak. F.R. The U.S. 1945, Vol I. S. 1027 - 1029)
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Sarper fikrini tekrar açarak, Hükümetinin Karadeniz ve Sov- 
yetierin emniyeti meselesini sözleşmeden ayrı olarak, ayrı bir ittifak 
antlaşm ası çerçevesinde düşünülmesinin mümkün olabileceğini zan
netmiş olduğunu ifade etmiş ise de, Molotof ısrarlıdır. “Sovyet talep
leri yerine getirilmedikçe itifak Antlaşm asının sözkonusu olamaya
cağını tekrar” ile Sarper’e, “bu vaziyete göre A nkara’dan elleriniz 
boş olarak döndünüz” demiştir. Sarper, Türkiye’nin Karadeniz gü
venliği için Sovyetlerin yanında savaşa girmesini, kan akıtm asını 
öngören bir antlaşm a teklifinin eli boş olarak dönmek diye nitelen
diriliyorsa söylerek fazla birşey kalmadığını ifade etmiştir.

Bunun üzerine Molotof “Hakkınız var. Fakat . . . ” diye başlıya- 
rak eski delillerini tekrarlam ıştır. Konuşmasının sonuna doğru te
mas ettiği bir noktayı Sarper şöyle veriyor :

“Söz bir aralık yine arazi terki meselesi üzerine intikal ettiği 
bir sırada Molotof Sovyet Cumhuriyetlerinin büyük ve kuvvetli bir 
memleket olduğunu, fakat küçük Erm enistan ve Gürcistan Cumhu
riyetlerinin haklarını feda hususunda bunun bir sebep teşkil ede- 
miyeceğini söylemesi üzerine, ben, Moskova’ya büyük ümitlerle gel
miş idim. Memleketimiz arasındaki m ünasebetleri tanzim ve ıslah 
edebilmek yolunda mesai sarf etmek fırsatını şahsım için büyük bir 
şeref ve sevinç kaynağı bilmiş idim. Fakat bu olamıyorsa emin olu- 
nuşki hüsniniyet fıkdanından değildir. Bizi imkânsızlık karşısında 
bırakmış olmanızın neticesidir. Bundan dolayı şahsen derin teessür 
duymaktayım” dedim. Bu sözlerden sonra iki taraf da biraz bekledi 
ve nihayet ayağa kalktı. Molotof ayakta : “bu iş karşısında . . . bir 
defa daha düşünürseniz çok iyi olur” dedi. Ben : “beraberce düşü
nelim, siz de biraz düşünün ve bundan bir faide hasıl olacağını bir
likte tetkik edelim, “dedim. Teşekkürle ayrıldık.”

20. 6. 1945 günü Vinogradov Süm er’i ziyaret etmiştir. Moskova’
dan yeni haber alıp almadığını sorunca, Sümer ikinci görüşmeden 
de olumsuz intiba alındığını ve A nkara’da iken Büyükelçinin Sar- 
per’le konuşmalarından çıkan intiba ile, Moskova’da söylenenler 
arasında büyük aykırılık olduğunu “bu şartlar altında takip etmek
te olduğumuz dostluk ve anlayış yerine uzaklık ve soğukluk başgös- 
termesinin tabii olacağını” anlatm ıştır. Sümer raporunda Vinogra- 
dov’un uysal göründüğünü ve “arazi bahsindeki itirazlarım ıza ver
diği cevaplarda ısrarlı görünmediğini” kaydediyor. (*)

(*) Amerikan belgelerine göre Sümer, Vinogradov'un Molotof'un arazi konusunu bir 
kenara bıraktığı yolunda beyanda bulunduğunu söylemiş. Sümer'in raporunda böyle bir 
açık iîade yoktur.
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A nkara’nın, ikinci Sarper-Molotof görüşmesinden çıkardığı so
nuç Molotof’un tutumunun daha da sertleştiği yolundadır. Toprak 
isteklerini tekrarlam ası bir yana ileri sürdüğü, ittifak antlaşm ası 
için Sovyet taleplerinin gözönüııde tutulması şartı, sık sık Polonya ile 
mukayeseler yapmak suretile Sovyetlerin 1921 antlaşm asından kök
lü bir şikâyetleri olduğunu sezdirmesi ve nihayet itifak yapılması 
bir yana bırakılsa bile, Boğazlar konusunda iki taraflı görüşme ve 
tavzide ısrar etmesi görüşmelerin devamı için çok az hareket serbes- 
tesi bırakmıştır.

Dışişlerinin Sarper’e verdiği talim at, ortaya çıkan yeni durum 
karşısında olsa olsa bir dostluk antlaşm ası yapılabilmesinin düşünü
lebileceğini, bunu niçin de Sovyetlerin arazi ve üs isteklerinden açık
ça caym aları gerekeceği görüşü üzerinde durmaktadır.

Dışişlerinin bir ihtim al olarak gördüğü bir yol da, Peterson’un 
tavsiye ettiği gibi, “dostluk Muahedesine muvazi olarak Montreux 
mukavelesinin akidler arasında konuşularak tediline yardım etm ek
tir. Tabiatıyla bunun da şartı “Türkiye’nin tamamiyet, selâmet ve 
emniyetinin’ esas olaması ve İngilizlerin de m uvafakatinin alınabi
leceği bir şekil bulunmasıdır.” Sarper’den bu yolda çalışm ası iste
niyordu.

Sarper’in telgrafı alınır alınmaz San Fransisko’da bulunan Dı
şişleri Bakanı Haşan Saka’ya tem aslardan bilgi verilerek Amerikan 
Hükümeti ile temas aram ası ve dönüşünde de Londra’da İngilizlerle 
tem asa geçmek talim atı verilmiştir. Ancak vakit darlığı dolayısiyle 
Saka, Vaşington nezdindeki teşebbüsü Büyükelçi Baydur’a bırakm ak 
zorunda kalmış ve dönüşünde Londra’da Eden’le görüşmüştür.

26 Haziran günü Wilson Amerikan cevabını getirmiştir. Ameri
kan Hükümeti konuşm aları “dostane ve tehditsiz” bir hava içerisin
de geçmiş olmasını memnunlukla kaydetmiştir ve ilerdeki görüşme
lerin de iki tarafın  görüşlerine “saygı” içinde, ABD’nin destekle
meyi taahhüt ettiği m illetlerarası emniyet teşkilâtı (B.M.) prensiple
rine uygun olarak yapılması temennisinde bulunmaktadır.

Yukarıda da değinildiği gibi, Amerikan görüşü, üç büyükler 
toplantısından önce kesin bir tutum almış olmamak endişesinden ile
ri gelmektedir. Ancak bu sebebin yanında, aslında A m erika’nın, Rus
ya’nın Japonya’ya karşı savaşa girmesi ile ilgilenmesi sebebiyle bu
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konuda StaİhTden kesin söz alınmadan doğrudan doğruya Sovyet
lerle karşı duruma girmek endişesinin büyük payı olduğu söy
lenebilir. (*)

Amerikan kaynaklarına göre Sümer, VVilson’a Türkiye'den, 
topraklarından bir parçasını ve Boğazlar üzerinde üsler vermesini 
ileri süren görüşlere “saygı” beslenmesinin beklenemiyeceğini söy
lemiş, fakat memleketinin M.G.T. ilkelerine aykırı bir harekette bu
lunm ayacağını da temin etmiştir. Aynı görüşmede geçen ilgi çekici 
nokta da W ilson’un Sarper-Molotof görüşmelerinin kaynağı teşkil 
eden, Sarper’in yaptığı “İttifak teklifi” hakkında bilgi istemiş olma
sıdır. Gerçekten, Savaş süresince birkaç defa sözü edilen “Türk - 
Sovyet bağlantılarının iyileştirilm esi ve birşeyler yapılm ası” konu
larındaki tem aslardan ne İngilizlere n ede A m erikalılara ya hiç bil
gi verilmemiş ya da çok sathi bilgi verilmiştir. Bunun sebebi şüp
hesiz çok alınganlık gösterdikleri ötedenberi bilinen Sovyetler nez- 
dinde, Türkiye’nin îngilizlerin telkini veya bilgisi ile hareket ettiği 
intibaının verilmesinden çekinilmesidir. Tahran da Stalin artık t e 
şebbüsü İngiltere’ye bırakm ış olmasına rağm en bu durum 1945’e 
kadar devam etmiştir. Buna karşılık, 28 Haziran günü Vinogradov’- 
un W ilson’a “Türkiye Sovyetler’den ittifak istedi. Biz de şartlarım ı
zı bildirdik. Size ne oluyor?” gibi bir hava ihsas eder şekilde konuş
ması, Sovyetlerin Türkiye ile başbaşa kalm ak taktiğinin icabında

(.*) 195S da yayınlanan vesikalara göre. Haziran 1945 teki Amerikan değerlendirmeleri.
Boğazlar sorununu bir İngiliz-Rus rekabet alanı olarak görmektedir ve buna Amerika’nın 
doğrudan doğruya karışmaması öngörülmektedir. Binaenaleyh asıl ilgili üç memleket 
arasında bir anlaşırsa olursa Amerika'nın bunu kabul edeceği anlaşılmaktadır. Ancak, 
bu Amerika'nın Türkiye'nin emniyeti ile ilgisiz kalması anlamına gelmemektedir, ve aynı 
vesika nın sonundaki ¡iadeler açık tır:
«Eğer M.G.T. (Milletlerarası güvenlik Teşkilâtı) başarısız kalırsa (ki Türkler bu konuda 
kötümserlerdir) Türkler hem Doğudan hem de Batıdan zor bir baskı devresinin geleceğini 
tahmin etmektedirler. Bu durumda, bu hükümetin Dünya sulhu ile ilgisi bakımından, 
Türkiye'nin ya her iki yönde ittifaklar olması, yada hiç ittifakları olmaması tercih edilir 
görünmektedir.

Bu hükümet. Hükümet başkanları toplantısında, herhangi bir memleketin M.G.T 
ilkelerine aykırı olarak Türkiye'nin bağımsızlığına ve bütünlüğüne karşı tehdide sessiz 
kalamayacağını ve kalmayacağını çok açık bir şekilde belirtmelidir. Buna ilâveten, uy
gun bir zamanda, yukarıdaki tutum Türk Hükümetine ve bu işle ilgili diğer devletlere 
açıkça anlatılmalıdır.» (Bak. F.R. Of the U.S. Conferences of Berlin, 1945 Vol. I. S. 1071i. 
Binaenaleyh, Amerikan desteğinin çok sonra ve bir soğuk harp taktiği olarak çıktığı şek
lindeki görüşlere uymamaktadır. Buna karşılık Boğazlar meselesi üzerindeki Amerikan 
siyasetini kolaylıkla tesbit edilemediği görülmektedir.
Dışişleri Bakanı Vekili Grew'un tesbit ettiği, Potsdam'a kadar ihtiyatlı tutum takınma 
politikası da yukarıdaki ilkeye uygundur.
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m aksatlı kullanılm aya da müsait olduğunu göstermektedir ve Pots- 
dam’da Molotof, aynı taktiği kullanacaktır. Eğer bu kadar ileri ta 
leplerle başlayan Türk-Sovyet m üzakereleri devam etmiş olsa idi, 
Molotof’un bunları 3 büyükler toplantısına ne şekilde sunacağını 
tahmini güç değildir.

Amerikan tebliğinin bir unsuru da, İngilizlerin Moskova’da ya
pacağı teşebbüsü desteklememek yolundaki tutumlarıdır.

W ilson’un, Amerika nHükümetinin konu ile yakından ilgili ol
duğu yolunda söylediklerine rağm en Amerika'nın, İngiltere’nin ak
sine bu şekilde ortalam a ve genel ifadelerle bir cevap vermesi, An
k ara ’da bölge politikasında şimdiye kadar yakından ilgisi bulunm a
yan bu memlekette, konunun iyi anlaşılmadığı intibaını yaratm ıştır. 
Amerikan resmi şahsiyetlerinden dolaylı yollardan alm an haberler
den ve bazı ajans haberlerinden de, Molotof’un arazi ilhakından bah
setmediği, sadece birkaç sınır taşının yer değiştirmesini öngören leh
te ve aleyhte değişikliklerin söz konusu olduğu şeklinde işin hafifle- 
tildiği görülmüştür.

Wilson, daha fazla bilgi edinmek için 2 Temmuz günü Başba
kan Saraçoğlu’nu görmüştür. Saraçoğlu dostluk antlaşm asının fes
hinden beri geçen olayları ve Sarper’in raporlarını teferruatı ile an
lamıştır. Wilson, A m erika’da hiçbirşeyin değişmediği kanaatm da ol
duğunu, ancak işi üçler konferansından önce akam ete uğratacak bir 
tutum takm m aktansa “aynı neticeyi üçler içtim am da alm aya çalış
manın daha iyi olacağı kanatm dan ileri geldiğini’’ tekrarlam ıştır. 
Wilson San Fransisko’da alm an prensip kararlarına Amerika/da, 
aynı zamanda Amerikan Hükümetinin “hususi m alı” olarak bakıldı
ğını ve bu prensiplere aykırı bir karar alınm asına kesinlikle karşı 
koyacaklarını temin etmiştir.

W ilson’un sorusu üzerine, Saraçoğlu, Sovyet davranışları hakkm- 
daki kişisel kanılarını şöyle belirtmiştir.

“Ruslar bir taraftan  teklifleri yapm akla beraber, diğer tara f
tan sonuna kadar ricat etmek yollarını açık bırakm ışlardır. Onun 
için bana öyle geliyor ki, eğer İngiltere ve Amerika devletleri Tür
kiye’nin aldığı tavrı tam amen benimserlerse Ruslar, kanaatim e gö
re, bu taleplerini nihayete kadar geri alacaklardır. Fakat böyle ol
mazsa . . . .  bunun neticesi Türkiye’nin akibetini çok fenalaştıra- 
caktır. Şundan emin olunuz ki, bu akıbet ne kadar feaa  olursa ol
sun bizim derhal silaha sarılmamız için bir mani teşkil etmiyecektir. 
Yalnız Dünya politikası bakımından bu akibet, diğer devletler ve 
m illetler için de çok büyük felaketler tevlit edecektir.”
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6 Temmuz günü, İngiltere Sefiri Peterson, Cevat Açıkalm ’ı g ö 
rerek ,  5 Temmuzda İngiliz Hükümetinin Sovyet Hükümeti nezdinde 
yapmış olduğu teşebbüsten bilgi vermiştir.

İngiliz teşebbüsünde, Yalta Konferansında alm an karara  göre, 
Sovyetlerin Montreux Sözleşmesinin değiştirilmesi hakkmdaki dü
şüncelerini önceden İngiliz Hükümetine bildirmesi gerektiği halde, 
bunu yapmadan ileri sürdüğü belirtildikten sonra, “bu gibi şartlar 
tek taraflı olarak ileri sürülemez ve İngiliz Hükümeti bu meselenin 
yakında yapılacak üçler toplantısı gündemine alınması gereğine inan
m aktadır” denmekte, Sovyetlerin Sözleşmenin değiştirilmesinin dı
şında kalan talepleri üzerinde de şu ifadeler kullanılm aktadır :

“Toprak taleplerine gelince, bu sorunlar San Fransisko şartı 
alanına girdiklerinden bütün imza eden devletleri iligilendirirler. (*)

İngiltere’nin Moskova’daki Orta Elçisi Roberts’in Sarper’e söy
lediğine göre, bu teşebbüs, Sefir tarafından Molotof’a yazılan bir 
mektup şeklinde, bizzat Churchill’in emri ile yapılmıştır.

Bu arada Açıkalm bazı suçluların iadesi işini görüşmek üzere 
Vinogradov’u çağırmıştır. Söz, bilinen konuya geçmiş ve uzun bir 
konuşma olmuştur. Açıkalm ’m edindiği intiba, Vinogradov’un, 
iki mesele (yani Sözleşm enin değiştirilmesi ve üsler) bir çözüme 
bağlanırsa,, üçüncü konuda, yani toprak meselesinden vazgeçileceği 
hissini vermeye çalışm akta oluşudur. Fakat Vinogradov yine de te
zini Küçük Erm enistan ve Gürcistan Cumhuriyetlerinin toprak ih
tiyaçları ile desteklenmekten geri kalmamıştır.

Londra’ya gelen Haşan Saka, 11 Temmuz günü, Eden’le uzun 
bir görüşme yapmıştır. Eden Montreux sözleşmesinin değiştirilmesi 
dışındaki konular hakkında Sovyetlerin şimdiye kadar hiçbir bilgi 
vermediklerini, hele 4. cü nokta üzerinde hiçbir fikri olmadığını be
lirtmektedir. Ve daha çok Türk Hükümetinin tutumunu öğrenmek is
temektedir. Saka, 3’ler toplantısında durumu iyice anlam adan daha 
fazla birşeyler yapm aktan çekindiklerini, fakat feselemizi sempati 
ile kavradıklarını belirtiyor. Saka’nm ve Sarper’in üzerinde durduk
ları bir nokta da A m erika’nın desteğinin sağlanm asına çalışılm ası
dır.

Sarper, Molotof’la iki görüşmesinin bir muhasebesini yapm akta 
ve özellikle, Sovyetlerin hakiki niyetleri üzerinde tahminlerde bulun
maktadır. Bu görüşmelerden sonra Sarper, birkaç defa Molotof’a

(* ) G Temmuz 1945 tarihli m ülakat proseverbali,
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rastlam ış “ihtiyatlı ve nazikâne” selâm laşm ışlar fakat “Molotof ko
nuşmayı uzatmak ister gibi tavır” almamış ve Sarper de üzerinde 
durmamıştır.

Sarper, Sovyetlerin toprak isteği üzerinde bu kadar önemle dur
m alarının sebebini araştırırken konuya sağlam bir teşhis koyabil- 
diğinden emin olamadığını belirterek, istihbaratına ve özel fikirlerine 
göre şu tahm inleri yürütmektedir :

1921 Antlaşm asının haksızlığı gibi sebepler ciddi değildir. Buna 
karşılık., bu arazinin stratejik  önemi sebebiyle istekleri genellikle 
Türkiye’nin Doğusunda ve İran ’daki niyetleriyle ilgili olabilir. Mos
kova’daki İran Ateşem iliteri de, Sovyetlerin İran ’dan çıkm aya niyetli 
olduklarına dair bir işaret bulunmadığını, hatta Irak ’a doğru kayma 
niyetlerinin sezildiğini, söylemiştir. Ancak, bütün bu büyük planlar 
arasında, bizimkinin konunun bir parçasını teşkil etmesi sebebiyle, 
bu düşünceler bir tarafa  bırakılırsa, Sarper’e göre, Sovyetlerin am a
cı olarak, “bizimle daima m ünazaaya m üncer olabilecek bir vesile 
elde bulundurmak memleketimizin şarkında kendilerine daha m üsa
it bir stratejik  hudut çizmek arzuları ve nihayet Boğazlar işinde bi
ze karşı bir tehdit ve pazarlık mevzuu ihzar eylemiş olm aları ihti
mali de akla gelebilir.”

Boğazlarda, ayrı bir mukavele im zalam ak arzuları da, ilk el
de, ’’beynelmilel alâkayı . . . .  celbeden meseleyi arazi terki m esele
sinden ayrı olarak hallettikten sonra diğer mevzuda bizi yapayalnız 
kalmış bir halde ileride karşılarına alm ak ihtim aline” bağlanabilir.

Bir itifak antlaşm ası için Sovyet şartlarının bu kadarla kalaca
ğını tahmin etmemektedir. Nitekim Molotof’un “bunlar ve serdede- 
ceğimiz daha bazı m ülâhazalar” demesi de buna delildir.

Sarper burada , şunu da ilâve ediyor :

“Evvelce de arzetmiş olduğum gibi Molotof” “bunlar ve serdede- 
ceğimiz daha bazı m ülâhazalar” demek suretile daha söyleyecekleri 
olduğunu ihsas etmiş ve bir kaç defada memleketimizle Polonya ara
sında m ukayeseler yapmış idi.

Hatırlardadır ki 19 M art 1945 tarihinde Molotof aram ız’daki 
muahedenin feshi ihbarında bulunduktan iki gün sonra Sovyet M at
buatında bu fesih ihbarına m üteallik olarak çıkan re^mi tebliğin 
tefsirinde Sovyetlerin bizimle olan m ünasebetlerinden bahsolunurken 
misal olarak yine Polonya Çokeslovakya ile olan m ünasebetleri ileri 
sürülmüştü. Bu mukayeselerin üzerinde ısrarla durduklarına bakı
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lırsa, son zam anlarda itiyat edindikleri gibi “rejimimizin demokrat
laştırılm ası” diye tavsif edecekleri ve dahili işlerimize müdalıbleyi 
mutazammm bir iki taleple karşım ıza çıkm ak istemiş olduklarını 
da tahmin ediyorum.”

Sarper İttifak Antlaşması için ileri sürdükleri şartlara baka
rak, böyle bir antlaşm ayı istemedikleri kanısına varm aktadır. Bizim 
teklif etiğimiz şekilde bir ittifak antlaşması, Sovyetlerin Karadeniz 
güvenliğini tam amen sağlam akla beraber, koymayı derpiş ettiğimiz 
İngiliz rezervi Sovyetlerin bir taarruz savaşma girişmesi durumun
da, onlar için bir ayak bağlı olacaktır. Zira böyle bir savaş halinde, 
Sovyetler donanm alarını icabında İngiltere’ye karşı da istedikleri 
zaman Akdenize çıkartm ak isteyecekler ve sıkıştıkları zaman da 
Boğazların arkasına çekip Türkiye ile İngiltere’yi başbaşa b ıraka
caklardır. Tabiatıyla bu, İngiltere ile bir ittifak antlaşm ası olan Tür
kiye’nin işine gelmemektedir. Şu halde Sarper’in deyimiyle, bu du
rumda “bilhassa İngiltere’nin lehine konacak bir ihtirazı hüküm do
layısıyla bizi bir peyk olarak yürütemezlerse, böyle bir muahede ken
dileri için faide temin etmek şöyle dursun bir engel olabilir.”

Sovyet talepleri karşısında takip edilecek taktik konusunda ise 
Sarper şunları belirtm ektedir :

“. . . biz Ruslarla olan ihtilaflı meselelerimizi bir kül halinde 
m ütalea etmiyerek parça parça halletm ek yoluna gidersek, bizim ha
yatî m enfaatlerim ize m üteallik bir çok meseleler üzerinde beynelmi
lel alâkayı toplayabilmek im kânlarından mahrum kalırız fikrin
deyim.”

Bu arada, 17 Temmuz 1945 tarihinde Potsdam Konferansı top
lanm aktadır .

Potsdam Konferansında 24 Temmuz Tarihinde Boğazlar meselesi 
görüşülmüştür.

Başkan Truman, Boğazların, üç büyük devletin de katılacağı 
m illetlerarası bir otorite tarafından kabul ve garanti edilecek ser
bestliği esasını savunmuştur.

Stalin, bu teklifin Boğazlarda üs talepleri yerine ikame edile
meyeceğini belirtmiş ve meselenin henüz olgunlaşmadığını beyan 
ederek inkıtaa uğramış olan m üzakerelerin devam edeceğini söyle
miştir.

Bu arada, Başkan TrumanTn Boğazlarla ilgili beyanatı dolayı
sıyla Türkiye, Amerika Hükümeti nezdinde teşebbüslerde bulunmuş
tur. Başkan Trum an’®. beyanatı şöyle idi ;
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“Şu yollarının bencil kontrolü, Avrupa’da son iki asrın sürüp 
giden harp sebeplerinden biri olmuştur. Bu sözlerimle Tuna, K ara
deniz Boğazları, Ren, Kiel Kanalı ve iki veya daha fazla Devlet arazi
si arasına sıkışmış diğer bütün iç su yollarını kastediyorum. Ame
rika Birleşik Devletleri bu iç su yollarının hiçbir takyide tabi olma
dan serbest denizciliğe açılm asını teklif etmiştir. Biz bu hal tarzı
nın barış ve dünyanın gelecekteki güveni için önemli olduğu düşün
cesindeyiz. Aynı suretle, seyrüseferin uluslararası otoriteler m arife
tiyle düzenlenmesini de teklif ettik. Bu ajansların  vazifesi su yolla
rının kullanılm asını geliştirmek ve bütün m illetler için eşit muam e
le sağlam ak olmalıdır. A janslar, Amerika Birleşik Devletleri, Büyük 
Britanya, Sovyetler Birliği ve Fransa ile su yolları üzerindeki Devlet
lerden kurulu olacaktır.”

W ashington Büyükelçisi Hüseyin Ragıp Baydur, Amerikan hâri
ciyesine şu hususları işaret etm iştir :

“Yaz tatilinden dönen Hariciye erkânından Mr. A llen’e dün bir 
nezaket ziyaretinde bulunmuştum. Bir müddet afaki görüştükten 
sonra, Ben bu meselede Am erika Hükümetince takip edilen hattı ha
reketin beni tatm in edecek m ahiyette olmadığını ve bu işin başından 
beri gevşek davranmış olduklarını söyledim. Rus taleplerini müteakip 
ve Berlin Konferansından evvel İngilizlerin Moskova’da yaptıkları 
teşebbüse A m erika’nın iştirak etmemiş olması m anasını anlayam a
dığımı zikrettim. Berlin Konferansında bizi kâfi derecede tutumamış 
olm alarından şikâyet ettim.

Boğazların serbest bir geçit olmasını isteyen A m erika’nın böyle 
bir faideyi istihsale çalışır iken Türkiye’ye bu yüzden gelebilecek za
rarı önleme tedbirleri de düşünmesi ve temin etmesi lâzım olduğunu 
ve bunun manevi bir borç ve m ecburiyet teşkil ettiğini, Amerika Cum
hurbaşkanı Trum an’in Boğazlar, Tuna nehri Ren nehri ve K iel’den 
bahseden nutkunda su geçitlerinin sahipleri tarafından istimal tar
zını “selfish” sözü ile ifade ettiği Boğazlara taalluk eden kısmından 
müteeessir olduğumu, çünki bizim Boğazları hotbin bir surette kul
lanmadığımızı Boğazların umuma açık bir geçit olduğunu ve harp es
nasında şayet M üttefik gemileri Boğazlardan geçmemişlerse bunun 
bizimle bir alâkası olmayıp Boğazlara müntehi su yollarının Alman
ların kontrolü altında bulunmasından mümbeis bulunduğunu ve yine 
Cumhurbaşkanının nutkunda su geçitlerinden bahsedilir iken Boğaz
larla Tuna, Ren ve Kiel’in hep bir arada zikredilmiş olcluğunu, hal
buki bunlardan birincisinin harbin başından beri M üttefikler safının 
içinde olan ve M üttefikler davasına kendilerininde itiraf ettikleri mü
him hizmetlerde bulunmuş olan Birleşmiş M illetler azasından Tür
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kiye’ye, diğer geçitlerin ise M üttefiklerle harbetm iş olan Almanya’ya 
ve Rom anya’ya ait olduğunu ve bu üç memleketin bir arada zikredil
mesini de anlayamadığımızı söyledim. Bu düııya’da hadiseler çok ça
buk unutuluyor. Alman ordusunun bütün Balkanları zaptettikten son
ra Türk hududuna kadar gelmesi turistik bir maksada m atuf değildi. 
Türkiye’den geçip Süveyş Kanalına ve K afkaslara gitmek niyetinde 
idi, geçse idiler harbin talihi bugünkünden farklı olurdu. Almanları 
Trakya’da Türkler durdurdu, dedim, A m erika’nın tarzı hareketi hak
kın daki sözlerime devam ederek A m erika’nın vaktile Moskova’da 
İngiliz teşebbüsüne iştirak etmemiş ve bir kısım meseleler için Berlin '
de bizi Ruslarla müzakereye bırakm ak suretile meseleyi esasından 
halledecek tarzda hareket eylememiş olm am alarını tenkit ederek 
A m erika’nın hatalı bir yolda gitmekte olduğunu, söyledim. Dostluğa, 
kabul ve ilân ettiği umumi prensiplere uygun olarak hareket etmesi 
lâzım geldiğini ve bunun için de müsellâh ihtilâflar çıktıktan sonra 
önlemeye değil fakat çıkm am asını temin etmeğe gayret etmesi lâzım 
geldiğini, siyasetin tababete benzediğini ve tababette ilk merhalenin 
tedavi olmayıp hastalıkların çıkm asına mani tahaffuzi tedbirleri a l
mak olduğunu A m erika’nın işbu gevşek hareketile, Alm anlar Çekos
lovakya’ya göz dikdikleri zaman M üttefiklerin Münih Konferansında 
gösterdikleri ve ne gibi zararlı neticeler verdiği malum olan gevşek
liğin aynını tekrar etmekte olduklarını söyledim. Başkan Trum an’ın, 
Dışişleri Bakanının nutuklarından ve notalarından A m erika’nın şar
ki Avrupa memleketlerinde Rus nüfuzunun yerleşmesinden memnun 
olmadıklarını gördüğümü, bununla beraber Rusların tazyikine iki 
seneden beri mukavemet etmekte olan Türklere daha müsbet bir tarz
da müzaheretin, Amerikan teşebbüslerinden çıkan m antıki bir netice 
olmak lâzım geldiğini ilâve ettim.

Ailen beyanatım ı dostane ve m uhabbetkârane bir tarzda ve de
diklerimin bir çok noktalarını kabul ve tasvip edici ve bazı noktalarda 
hareketlerini justifier etmeği arzu eder tarzda dinledi. Sözlerinin baş
lıca noktaları aşağıd ad ır: Mümaileyh, anladığıma göre tarzı hareke
timizden memnun değilsiniz dedi, tasdik ettim, ve Hükümetimin de 
hissiyatı bu yolda olduğunu anlatm ak için Sayın Başbakan’m Ameri
ka Sefiri ile temmuz iptidasında vaki olan mükalemesini hatırlattım . 
Ailen, evet hatırlıyorum, dedi. Mumaileyh Boğazlar haricindeki me
seleleri Rusya ile Türkiye arasında doğrudan doğruya bir müzakere 
mevzuu addetmiş olmalarının, Rus talepleri üzerine olan görüşmelerin 
hepsinin de dostane bir surette vuku bulmuş olmasından ileri gel
diğini söyledi. Burada sözünü keserek, bizden toprak istediler, böyle 
bir talep dostane m üzakerelere mevzu olur mu? dedim. Ailen bunun 
dostane bir surette vuku bulduğunu Türkiye Dışişleri Bakan Vekili
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söylemiş, Biz, 26 Haziran, tarihli cevabımızda bunu yalnız tekrar et
tik, dedi. Gerek Dışişleri Bakanının gerek Grew’nun gerek Ailen in 
ve gerekse görüştüğüm bu mesele ile alâkadar diğer Dışişleri Erkâ
nından aldığım intibaa göre bu mesele hakkmdaki hattı hareketlerini 
tayin ederken Am erikalıların zihniyetine şu iki nokta hakim olmuştur:

a) Türkler Ruslarla bir ittifak muahedesi yapmak için Mosko
va’ya m üracaatta bulunmuşlar, Ruslar da bu hususta şart
larını bildirmişlerdir.

b) Türkler kendi teşebbüslerde vaki olan bu müzakereyi dos
tane bitaraf bir m ahiyette addediyorlar.

Meseleyi bizim teşebbüsümüzle vuku bulmuş iki taraflı dostane 
bir görüşme addederek hareketlerini bu telakkinin icabatm a uydur- 
duklarna dair Allen’in sözlerine cevaben Başbakanın Amerika Sefirde 
cereyan eden yukarıda zikredilen görüşmesini ileri sürdüm.

Ailen, bizim meselemiz karşısında A m erika’nın asla gevşek ol
madığında ısrar etti. Amerikanın Birleşmiş M illetler M isakm a ilti
hakının m anası çok ciddi olduğunu söyledi. Türkiye’ye karşı Am erika
nın alâkasızlığını kabul etmedi. Rusların arazi talebini bizim m ü ra
caatım ız üzerine serdedilmiş bir tashihi hudut meselesi halinde anla
dıklarını söyledi. Hayır, böyle değildir, dedim.

Ailen su geçitlerinin istim ali hakkında kullanılan selfish tapi
rinin Boğazlara da teşmil edilmesinden mütevellit teessürüme iştirak 
etti. Başkan Trum an’m nutkunu biz de sizinle beraber okuduk. Evvel
ce haberimiz yoktu. Fakat sizi temin ederim ki bu Boğazlar ve Tür
kiye düşünülmeksizin umumî olarak ve rastgele kullanılm ış bir ta 
birdir dedi. Boğazların düşman m em leketlere ait olan diğer üç su 
geçiti ile beraber zikredilmiş olması hakkmdaki tenkidime karşı da 
samimi bir anlayış gösterdi. Fakat bunun düşünerek kasden vaki ol
mamış, hatıra gelen su geçitlerinin hep birden zikredilmiş olmasından 
ileri gelmiş olacağından emin bulunduğunu beyan ve kendilerinin 
nutkun birinci kısmından da evvelce haberdar olmamış olduklarını 
tekrar eyleyen Ailen, M ütefiklerin harp esnasında Boğazlardan ne 
için geçmemiş olduklarının sebebini çok iyi bildiklerini, Türkiye’nin 
bu harp esnasındaki vaziyetinin doğruluğunu gayet iyi anladıklarım  
ve Türkiye’nin M üttefiklere yapmış olduğu hizmetlerin kıymetli ol
duğunu ifade etti  Ailen, Boğazlar hakkında kullanılm ış olan ‘iıı-
ternationalisation” tabirinden hoşlanmadığını söyledi. Montreux Mu
kavelesinin serbest m ürura m ani bulunmadığını zikretti.
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Ailenle Boğazların o serbestisine mukabil bizim hakimiyet ve em
niyetimizin temini bakında ne düşündüklerini sordum, daha takar
rür etmiş hiç bir fikirleri olmadığını müşahade ettim. Türkiye’nin ha
kimiyeti tabii bir keyfiyettir dedi. Emniyetin Birleşmiş M illetler Teş
kilâtından verilmesi düşünülebiliceğini söyledi. Bu teşkilât şimdi daha 
ziyade nazari bir şeydir dedim.

Benim gördüğüm m anzara şudur : Amerika büyük bir kuvvetle 
dünyanın idaresinde birinci derecede söz söylemek vaziyetine ve za
ruretine gelmiştir. Bu arada işlerinin arasında bizim Boğazlar Me
selesinin de karışm asından Amerika hem bizim mesele ile meşgul 
olmak zaruretinde bulunm akta hem de yapacağını kendisi de pek iyi 
bilmemektedir ”.

Dışişleri Bakanlığına davet edilen Amerika M aslahatgüzarı Mr. 
Packer ile şu görüşme yapılmıştır :

Bugün Amerika M aslahatgüzarı Mr. Packer’i Bakanlığa davet 
ettim. Reis Trum an’m 12 tarihli ajanslarda çıkan bir m atbuat konfe
ransındaki beyanatının m anası hakkında beni tenvir etmesini rica et
tim.

M aslahatgüzar bu hususta Sefaretin de gazetelerde çıkandan 
başka bir m alum ata sahib olmadığını, bizim Notamızın Dışişleri B a 
kanı tarafından Reis Trum an’a belki gösterilmemiş olduğunu veyahut 
da Reisin herhangi bir veçhile buna temas etm ekten im tina için kas- 
den böyle konuşmuş olabileceğini, fakat bunların hepsinin tahminden 
ibaret olduğunu beyan etti.

M uhatabım a bir çok zam anlardan beri çok mühim hatta hayatı 
m ahiyette telâkki etiğimiz bize ait olan mevzu hakkında habersiz 
kaldığımızı, hatta Notamız da cevapsız kaldığı için Reis Trum an’m 
sarfettiği cümlelerin belki hakiki m analarını sezmemiş olduğumuzdan 
dolayı,ve yukarıda da dediğim gibi hiç bir indication’a m alik olma
dığımız için, açık söylemek lazım gelirse, bizde bir az inquiétude uyan- 
dırmakdan hali kalmadığını söyledim. M. Trum an’m ifadesinde biz 
iki m âna sezdik. Biri derpiş edildiği veçhile controle’u yapacak olan 
“autorité internationale” formülünün bizim telakki tarzlarım ıza uy- 
mıyacağı, İkincisi ise bizimle evvela görüşme, Rusların hoşuna git
meyeceği mülahazası ile bunun Amerikalılarca mahzurlu telakki edil
miş olmasıdır. Velhasıl uzun zamandan beri süren sükûtun içinde 
işittiğimiz bu cümleler zihnimizde Türkiyeyi “léser” edecek bir formül 
karşısında kalm ak endişesini tevlid etmiştir. Bunu samimiyetle size 
söylüyoruz.” dedim.
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Muhatabım, yine kendilerinin de gazete haberlerinden başka 
bir şey bilmediklerini beyan ettikden sonra, hemen W asington’a telg
ra f çekeceğini söyledi ve şunları ilâve eti. :

Şahsi kanaatım ca ne Amerika, ne İngiltere Türkiye’nin zararına 
olabilecek bir şekli kabul edemiyeceklerine göre Türkiye’nin aleyhine 
olacak bir formülü kendilerinin teklif etmelerine hiç ihtim âl veremem. 
Mr. Packer’e bizim de bunu böyle bilmek istediğimizi ve hatta kani ol
duğumuzu, fakat Türkiye işlerinin görüşülmesine tahsis edilen 24 
Temmuz tarihli Potsdam görüşmeleri hakkında bize îngilizlerin bildir
diği m alûm attan sonra hiç bir haber alamadığızdan dolayı böyle ha
yati bir meselede hassasiyet ve endişemizi anlam ak lâzımgeldiğini söy
ledim.

M aslahatgüzar tasdik etti ve hemen W ashington’a telgraf çe
keceğini tekrarladı.”

2 Kasım 1945 tarihinde verdiği nota’da Amerikan Hükümeti, 
Boğazlar rejim inin günün şartlarına uydurulması bakımından şu 
önerileri ileri sürüyordu :

‘‘1 — Boğazlar her zaman bütün m illetlerin ticaret gemilerine 
açık bulunmalıdır.

2 — Boğazlar her zaman Karadeniz’de sahil sahibi Devletlerin 
harp gemilerinin transit geçişine açık olmalıdır.

3 — Barış esnasında ve müşterek m utabakat yolu ile tesbit edi
lecek sınırlı bir tonaj dışında, Boğazlar, Karadeniz’de sahile sahip 
olmayan Devletlerin (harp gemilerine, sahil sahibi Devletlerin muva
fakatleri veya Birleşmiş M illetler otoritesi altında hareket etmeleri 
halleri dışında, kapalı tutulmalıdır.

4 — Sözleşmede, Milletler Cemiyeti sistemi yerine Birleşmiş 
M illetler Sisteminin ikamesi ve Âkit Devlet olarak Japonya’nın ant
laşmadan çıkarılm ası gibi, Montreux rejim ini günün icaplarına uy
durmağa m âtuf bazı değişiklikler yer alm alıdır.”

Türkiye bu esaslarda m utabık bulunm am akla beraber, ‘‘Ege
menlik ve güvenliğini” ihlâl etmeyecek bir görüşmeyi prensip itiba
riyle kabul edeceğini belirtm iştir.

Bilindiği gibi, 1945 sonlarında ve 1946 yılında, Sovyetler toprak 
taleplerini, Gürcü Profesörlerinin ‘‘tarihî incelem eleri” ne dayanan 
propagandalar ile devam ettirmişlerdir.

8 Ağustos 1946 tarihinde Sovyetler, Türkiye’den talepleriyle il
gili notayı Dışişleri Bakanlığına tevdi etmişlerdir.

Boğazlarla ilgili olarak teati edilen notaların m etinleri şöyledir:
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BOĞAZLAR HAKKINDA BİRİNCİ SOVYET NOTASI

Sovyet Sosyalist Şuraları İttihadı Dışişleri Bakanlığı Türkiye 
Hükümetine aşağıdaki hususları bildirmekle şeref kazanır :

Geçen harp esnasında v uku bulan hâdiseler Boğazlar’a müte
allik olarak 1936 tarihinde Montrö’de im zalanan Montrö Anlaşm a
sının tesis ettiği Karadeniz Boğazları rejim inin Karadeniz Devletleri
nin güvenlik m enfaatlarm a tekabül ve Boğazlar’m Karadeniz Dev
letleri aleyhine kullanılm asına mani olabilecek şartları temin etmedi
ğini açıkça ispat eylemiştir.

Mihver Devletlerinin bu harp esnasında harp ve muavin gemi
lerini Bogazlar’dan Karadeniz’e ve aksi istikam ette geçirdiklerine d a
ir birçok misal zikretmek mümkündür ki bu haller zamanında Sov
yet Hükümetinin Türkiye Hükümeti nezdinde teşebbüs ve protesto
larda bulunmasını mucip olmuştu.

9 Temmuz 1941 tarihinde Alman komutanlığı Boğazlar’dan K ara
deniz’e “Seefalke” adlı Alman sahil m uhafaza gemisini geçirmiş ve 
Boğazlar’a dair anlaşm anın ağır bir şekilde ihlâli demek olan bu 
keyfiyet Sovyet Hükümetinin Türk Hükümeti nezdinde teşebbüs bu
lunmasını mucip olmuştu.

Ağustos 1941 ayında Türk M akam ları “Tarvisio” adlı İtalyan 
muavin harp gemisine Boğazlar’dan Karadeniz’e geçmek müsaadesi
ni vermişlerdi ki bu da Sovyet Hükümetinin mezkûr muavin gemi
nin Karadeniz’e geçmesi keyfiyetinin Boğazlar’a m üteallik Anlaş
manın ihlâli demek olacağı hususunda Türk Hükümetinin nazarı 
dikkatini celbeden bir teşebbüs yapmasına sebep olmuştu.

4 Ekim 1942 tarihinde Sovyet Hükümeti, Alm anya’nın cem ’an 
yekûn 140.000 tona baliğ olan muavin harp gemilerini ticaret gemisi 
şeklinde Boğazlar’dan Karadeniz’e geçirm ek niyetinde olduğuna da
ir Türk Hükümetinin tekrar nazarı dikkatini celbetmişti. Bu gemiler 
Mihver Devletlerinin silâhlı kuvvetlerinin ve harp malzemesinin Ka
radeniz’e nakline tahsis olunmuştu. Teşebbüsünde, Sovyet Hüküme
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ti “yukarıda mezkûr gemilerin Boğazlar’dan Karadeniz’e müruruna 
müsaade keyfiyetinin, bu gemiler Alman Hükümeti emrine verilmiş 
bulunduğundan ve esasında muavin harp gemileri demek olduğun
dan, Boğazlar rejim i hakkında Montrö’de im zalanan Anlaşmanın 
sarih bir surette ihlâlini tazammun edeceğini’’ tebarüz ettirm iştir.

Haziran 1954 ayında Sovyet Hükümeti Karadeniz’de askeri ha
rekâtı iştirak etmiş bulunan “Em s” tipi (8 tane) ve “Kriegstransport” 
tipi (5 tane) m uhtelif tonajda alm an harp ve harp muavin gemisinin 
Mayıs ayı sonlarında ve Haziran ayı başlarında Kardeniz’den Ege 
denizine Boğazlar’dan geçmeleri hâdiselerini protesto etmiştir.

Yukarıdaki hâdiselerde Almanya ve m üttefiklerine karşı ya
pılan son harp esnasında, Boğazlar’a m üteallik Anlaşm anın düşman 
devletlerin Boğazlar’ı Sovyetler Birliği ve diğer m üttefik Devletler 
aleyhinde harp gayeleri için kullanm alarına mani olmadığı anlaşıl
m aktadır ki böyle bir vaziyetten dolayı Türk Hükümeti gayrı mesul 
bulunamaz.

Bu sebepledir ki Temmuz ve Ağustos 1945 aylarında Berlin’de 
yapılan üç Devlet - Büyük Britanya, Birleşik Amerika ve Sovyetler 
Birliği - Konferansında, Sovyet Hükümeti Montrö Anlaşm asının te
sis ettiği Boğazlar rejim inin bugünkü şartlara uymadığı ve yeni bir 
Boğazlar rejim i tesisi icap eylediği meselesinin m ünakaşasını teklif 
etmiştir.

Berlin’deki üç Devlet Konferansının aşağıdaki kararı aldığı m a
lûmdur :

A) Üç Hükümet, Boğazlar’a m üteallik olarak M ontrö’de im za
lanan Anlaşmanın, bugünkü şartlara tekabül etmemesi hasebile, tâ 
dil edilmesi lâzım geldiğini kabul eylemiştir.

B) Üç Hükümet, müteakip merhalede, bu meselenin üç Dev
letin her birile Türk Hükümeti arasında doğrudan doğruya görüşme
lere konu teşkil etmesini kararlaştırm ıştır.

Bu hususta Britanya Hükümeti tarafından 21 Kasım 1945 tari
hinde Türk Hükümetine verilen Notanın muhtevası da Sovyet Hü
kümetince malumdur.

Sovyet Hükümeti, de kendi namına, Boğazlar için aşağıdaki 
esaslara müstenid yeni bir rejim  tesisini teklif etmektedir :

1 — Boğazlar bütün m em leketlerin ticaret gemilerinin geçişi
ne daima açık olmalıdır,
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2 — Boğazlar Karadeniz Devletlerinin harp gemilerinin geçi
şine daima açık olmalıdır.

3 — Karadeniz’de sahili bulunmıyan Devletlere ait harp gemi
lerinin Boğazlar’dan geçmesi, hususî surette derpiş edilen haller 
müstesna, memnudur.

4 — Karadeniz’e girmek ve Karadeniz’den çıkm ak için tabii su 
yolu olan Boğazlar’a m üteallik rejim in tesis Türkiye’nin ve Karade
niz’e Sahili bulunan diğer Devletlerin selâhiyeti dahilinde olmalıdır.

5 — Boğazlar’da ticarî seyrüsererin serbestisini ve Boğazlar’m 
güvenliğini temin hususunda en fazla alâkadar ve bunu icraya en 
kadir olm aları sıfatiyle Türkiye ve Sovyetler Birliği, işbu Boğazlar’m 
Karadeniz’de sahili bulunan Devletler aleyhine diğer Devletler ta ra 
fından kullanılm asının önüne geçmek için bunların m üdafaasını 
müşterek vasıtalariyle temin ederler.

Sovyet Hükümeti bu Deklarasyondan Birleşik Amerika ve Bü
yük Britanya Hükümetlerini haberdar eder.

8 Ağustos 1946

BOĞAZLAR HAKKINDA TÜRK CEVABÎ NOTASI

Cumhuriyet Hükümeti Sovyet büyük elçiliğinin boğazlar me
selesi hakkında Dışişleri Bakanlığına tevdi ettiği 7 Ağustos 1946 ta 
rihli notayı en büyük ilgi ile incelemiştir. Bu nota, beynelmilel öne
mine ancak Türk millî bakımından arzettiği hayatî m enfaat üstün 
gelen bir mesele hakmdaki Sovyet görüşünü izah ettiğinden cum
huriyet hükümetince bir kat daha dikkatle etekik olunmuştur.

Bu notanın m ütalâasından anlaşıldığına göre, îkinci Cihan h ar
bi esnasında vuku bulan hâdiseler, Sovyet hükümetinin fikrince, 
Montreux sözleşmesinin tesis etmiş olduğu rejim in Karadeniz dev
letlerinin güvenlik m enfaatlerine uymadığını ve boğazların K ara
deniz devletleri aleyhine kullanılm asına mâni olabilecek şartları te
min etmediğini açıkça göstermiştir. Bu tezi teyiden nota, Boğazlar
dan her iki istikam ette “seefalke” ve “tarvisio” gibi mihverin harp 
ve yardımcı gemileri ile asker nakline mahsus gemilerinin geçişlerini 
hatırlatm aktadır ki, Sovyet hükümetinin kanaatm ca bu vakıaların 
heyeti mecmuası boğazların Sovyetler birliğine ve diğer m üttefik 
devletlere karşı düşman devletler tarafından kullanılabilm esi imkâ»
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fi ma delil teşkil etmektedir. Türkiye hükümetinin bu yolda vaki is
tifadeden gayrı mesul olduğunu beyan edemiyeceği hususu da nota
da ilâve olunmaktadır.

Nota, müteakiben, Potsdam’da Temmuz ve Ağustos 1945 ayla
rında Boğazlar hakkında cereyan eden ve neticesinde ilgili üç devlet 
tarafından :

a — Montreux sözleşmesinin bugünkü şartlara uymadığı için 
tadil edilmesi,

b — Bu meselenin üç devletin her biri ile Türkiye hükümeti 
arasında doğrudan doğruya görüşmelere konu teşkil etmesi,

K ararm a varılan İngiliz Amerikan - Sovyet görüşmelerinin kı
sa bir hülâsasından sonra, yeni bir boğazlar rejim i tesis için Sovyet 
tekliflerini irae etmektedir.

Bu teklifler aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir :

1 — Boğazlar bütün m em leketlerin ticaret gemilerinin geçişi
ne daima açık olmalıdır.

2 — Boğazlar Karadeniz devletlerinin harp gemilerinin geçi
şine daima açık olmalıdır.

3 — Karadeniz’de sahili bulunmıyan devletlere ait harp gemi
lerinin boğazlardan geçmesi, hususî surette derpiş edilen haller müs
tesna, memnudur.

4 — Karadeniz’e girmek ve Karadeniz’den çıkmak için tabiî su 
yolu olan boğazlara m üteallik rejim in tesisi Türkiye’nin ve Karade
niz’e sahili bulunan diğer devletlerin selâhiyeti dahilinde olmalıdır.

5 — Boğazlarda ticarî seyrüseferin serbestisini ve boğazların 
güvenliğini temin hususunda en fazla ilgili ve bunu icraya en ziyade 
kadir olm aları sıfatiyle, Türkiye ve Sovyetler Birliği, işbu Boğazların 
Karadeniz’de sahih bulunan devletler aleyhine diğer devletler tara 
fından kullanılm asının önüne geçmek için bunların m üdafaasını 
müşterek vasıtalariyle temin ederler.

Sovyet teşebüsünün şekil ve esası hakkında her hangi bir in
celemeye girişmeden evvel Dışişleri Bakanlığı montreux sözleşmesi
ni tesirsizliğini teyid ve bundan Türk hükümeti aleyhine söz de bir 
mes’uliyet çıkarm ak için anılan notada zikredilen, bazı mihver ge
milerinin boğazlardan geçişi keyfiyetleri üzerinde durmağı lüzumlu 
addetmektedir.
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Harp filoları salnamesinde mukayyed buİunmıyaıi ve Âİmaıi 
ticaret bandırasını taşıyan 37 tonilâtoluk “seefalke” raotörü 6 Tem
muz 1941 tarihinde Çanakkale Boğazının önüne gelerek Köstence’ye 
gitmek üzere boğazlardan geçiş talebinde bulunmuştur. Motor silâh
la mücehhez değildi ve içinde bü3ûik bir can kurtaran simidi ile bir 
tahlisiye sandalından başka bir şey bulunmıyordu. Harp gayeleri 
yolunda kullanılacağını tahmin ettirebilecek hiç bir emareye deste- 
res olunmamıştır. Montreux sözleşmesinin harp gemilerinin tarif, 
tonaj ve hususiyetlerine m üteallik 2 num aralı lâhikasm da zikrolu- 
nan vasıflardan hiç birini haiz bulundurmadığı cihetle işbu motörün 
boğazlardan geçmesine müsaade edilmiştir.

“Tarvisio” adlı İtalyan petrol gemisi meselesinde ise vakalar 
şu şekilde cereyan etm iştir :

“Tarviso” Haziran 1941 de ticaret gemisi olarak boğazlardan 
geçmiştir. Sözü edilen gemi, İtalya harp filosu muavini gemileri liste
sinde de kayıdlı bulunduğu cihetle, geçişinin hileli bir fiil teşkil ettiği 
hususunda Dışişleri Bakanlığının nazarı dikkati celbedilmişti. İtalya 
Büyük Elçiliğinden izahat istenilmesi üzerine mezkûr Büyük Elçilik 
“tarvisio” nun muavin gemiler listesinden çıkarılm ış bulunduğunu 
ve sırf ticarî m aksatlarla seferler yaptığını katiyetle ifade etmiştir. 
Buna rağm en Cumhuriyet Hükümeti, yetkili m akam lara, bir daha 
geçmek teşebbüsünde bulunduğunda “tarviso” yu durdurmaları em
rini vermiştir. Filhakika 9 Ağustos 1941 de “tarvisio” ikinci defa ola
rak  Çanakkale Boğazının önüne gelmiş fakat geçmesine müsaade 
olunamamıştır. İtalya Büyük Elçiliğinin ısrarına rağm en Cumhuriyet 
Hükümeti, harp zamanında, muavin gemileri ticaret gemisine kal- 
betmek hakkını tanım am ak hususundaki ııoktai nazarını değiştir
memiştir. “tarvisio” telsiz cihazları mühürlü bir halde 25 gün Çanak
kale limanında kaldıktan sonra 2 Eylül tarihinde Akdenize dönmüş
tür.

Sovyet Büyük Elçisi 25 Ağustos 1941 tarihin de vaki ziyareti 
esnasında, Dışişleri Bakanına, Cumhuriyet hükümetinin bu mesele
deki kararı dolayısile Sovyet Hükümetinin m innettarlığını ifade ve 
Türk Hükümetinin muavin gemilerin ticaret gemisine kalbinin ka
bul edilemiyeceği hususundaki noktai nazarına hükümetinin tam a
men iştirak ettiğini teyid eylemiştir.

Sayın Büyük Elçilik, notasında, Almanya’nın Boğazlardan Ka- 
radenize doğru 140 bin tonilâto hacminde harp muavin gemilerin 
ticaret gemisi şeklinde geçirmek niyetinde bulunduğu hususunda 
Türk Hükümetinin dikkat nazarını çekmeğe m atuf 4 Kasım 1942 ta
rihli bir teşebbüsten de bahsetmektedir.
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İ942 senesinin Kasım ve Aralık aylarında hiçbir Alman ticaret 
gemisi söylenen istikam ette boğazlardan geçmemiştir. 1 Ocak 1943 
ten 1 Ocak 1944’e kadar mecmu hacim leri 19.476 tonilâto olan ve ticarî 
m ahiyetleri ilgili m akam larca şüphe götürmez bir şekilde müşahade 
edilen yalnız 10 adet Alman ticaret gemisi Karadeniz’e gitmek üzere 
Boğazlardan geçmiştir.

“Em s” ve “kriegstransport” tiplerindeki gemilerin Mayıs ve Ha
ziran 1944 aylarında Boğazlardan geçişlerine gelince vakalar şu şe
kilde hülâsa edilebilir :

“Em s” tipindeki gemilerin hacm i 100 tonilâtodan aşağı idi, si- 
lâzsızdılar, ticarî emtia am barları vardı ve geçişleri esnasında keres
te, kömür ve ot yüklü bulunuyorlardı. Alman büyük elçiliği bu ge
milerin özel seyrisefain şirketlerine ait olduğunu ve sırf ticarî ga
yelerle seyahat etmekte bulunduğu teyid eylemişti.

“Kriegstransport” tipindeki gemiler de ticaret gemisi evsafını 
haiz idiler ve Alman muavin gemileri listesinde kayıdları yoktu. 
Bunların anlaşm anın 2. inci lahikasındaki kategorilerin hiç birine id- 
hallerine de im kân bulunm am akta idi.

Büyük Britanya Büyük Elçiliğinin, İngiltere Hükümetinin gayet 
mevsuk istihbarlarına göre birkaçı Boğazlardan geçmiş bulunan 
mezkûr gemilerin donanma emrine tahsis edilmiş, veyahut da k ıta
at nakliyatı için kullanılm akta olduğunu Dışişleri Bakanlığına haber 
vermesi üzerine, Türk Deniz m akam ları, bu gruba dahil bulunup ge
çit isteyen Alman gemilerinden birini Boğazl a r ’m m edhalin’de dur
durmuşlardır. Ondan itibaren bu tipteki gemilere Boğazlardan ge
çiş müsaadesi reddedilmiştir.

Yukarıdaki izahattan anlaşılacağı veçhile, Montreux sözleşmesi
ne atfedilen kusur, rejim in tam am en hukukî çehresini tanzim ve 
olayları icapları karşısında kıymetini isbat eden öz hükümlerinden 
ziyade sözleşmenin sırf teknik zeylini teşkil eden harp gemilerinin 
tarifini, evsafını ve tonajının hesaplanm asını isetihdaf etmektedir. 
Muhtelif şekillerinle harp zaruretleri, taktik ve stratejik ihtiyaçlar, 
bazı muharipleri, savaş esnasında, evsaf ve tonaj ııoktai nazarından 
Montreux sözleşmesinin tarif ettiği harp gemileri tipinden tamamen 
uzaklaşan ve bu itibarla sözleşmenin tarif etiği harp gemileri tipin
den tam am en uzaklaşan ve bu itibarla sözleşmenin 7. inci maddesi 
şümulüne giren zararsız ticaret gemileri evsafını arzeden yeni tip 
gemiler kabulü sevketmiştir. Montreux sözleşmesi hükümleriyle mu
kayyet olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ise, Boğazlara gelen ge-
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m iierin İıarp veya ticaret gemisi vasfını elinde mevcut bu ahdi kıs
taslarla tayin etmiş ve ona göre geçiş müsaadesini ya reddetmiş ya
hut da vermiştir. Şu halde ona bu bakımdan tevcih edilecek hiç bir 
tariz olamaz. Diğer taraftan Boğazlardan transit geçen gemiler üze
rinde Türk m akam larının m urakabesi de, sözleşme mucibince bahis 
mevzuu gemilerin tâbi olabileceği yegâne kontrol nevinin “gece ve 
gündüz ve mümkün olduğu sür’a tje” yapılması lâzım gelen sıhhî 
kontrole inhisar etmesi dolayisiyle, bir kat daha güçleşmiş bulunu
yordu. Nezaret ve kontrolün fevkalâde güç şartları içinde, bir kaç 
nadir gemi sözleşmenin geçişe cevaz verildiği bir şekle bürünerek 
boğazlardan hile ile geçilebilmiş ise de, Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti daima hüsnü niyetle hareket ederek bu husustaki taleplerden 
haberdar olur olmaz, hilenin tekerrürüne mâni olacak tedbirlerin 
alınm asına m üsaraat eylemiştir. Sovyet Hükümeti, sırf özel m enfa
atlerine tam amen uygun düşen bir Boğazlar rejim ini elde edebilmek 
hususundaki bütün delillerini, Montreux sözleşmesile kurulan re ji
min boğazlanıl Karadeniz Devletlerine karşı hasm ane gayelerle kul
lanılm asını önleyen şartları temin etmediği iddiasına istinat ettir
mektedir.

Gerçekte, Sovyet Büyük Elçiliğinin teşebbüslerine mevzu teşkil 
eden hileli birkaç geçiş vak’asmdan başka, İkinci Dünya Harbi sıra
sında Sovyet Hükümeti bir defa bile Karadenizde kendi emniyetini 
tehlikeye koyabilecek bir durum için Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tine m üracaatta bulunmamıştır. Türkiye’nin dürüstlüğü hususunda 
esaslı bir derunî huzür hissinin mevcudiyetini gösteren bu hareket 
tarzı kolaylıkla anlaşılabilir, zira komşusunun asla inhiraf kaydet
meyen siyasî hareket tutumunu takip hususunda fevkalâde ilgili bir 
devlet sıfatile Sovyet Rusya, stratejik  ve taktik hedefler için Boğaz
ların serbestçe kullanılm asının arzettiği ölçülemiyecek derecede 
önemli faydalara rağmen, mihver devletlerin asla, harp gemilerini 
geçirmek üzere Boğazları zorlamaya cesaret edemediklerini en evvel 
müşahade eden memleket olmuştu. Boğazların serebestçe kullanıl
ması imkânının mihver devletlerince azımsanmasmdan ileri gelme
diği pek tabii aşikâr olan bu istinkâf keyfiyetini, Türkiye Cumhuri
yeti, tarihin kendisine tevdi ettiği Boğazların bekçiliği vazifesinin ifa
sında gösterdiği iktidar ve - hatta bazan bizzat kendi m enfaatleri 
aleyhine taassuba kadar varan - m utlak dürüstlükten mülhem ge
nel kanaatin en parlak delili olarak tebarüz ettirm eyi lüzumlu say
maktadır. Türkiye Hükümetinin bu husustaki dürüst durumu karşısın
da tarihin vereceği hükmü, hiç şüphesiz ki, ticaret vapurları şeklinde
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maskelenmiş bir iki mihver gemisinin Türk m akam larının iyi niyet 
ve istekleri haricinde hileli bir şekilde geçişleri değiştirmeğe kâfi ge
lemez.

Şu halde, bugünkü şartlara uymadığı şeklinde Montreux söz
leşmesine yapılan tenkidi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ancak, 
bu tariz sözleşmenin harp gemilerinin tarifine, vasıflarına ve tona
jına taalluk eden teknik kısmı ile transit olarak geçen gemilerin 
kontrolüne ait hükümlerini hedef tuttuğu ııisbette kabule değer gör
mektedir. Türk Hükümeti vakıalar karşısında eskiyen ve tecrübeler
le kusurları meydana çıkan yukarıda mezkûr tarif ve hükümlerinin 
bugünkü teknik m utalealara ve şartlara uygunlaştırılm ası gerektiğini 
teslim etmektedir. Ancak, m ünferit ve istinaî kalm aları zarurî bu
lunan bu vesikaların muvazeneli bir vesika olan sözleşmeyi ortadan 
kaldırm aya sebep teşkil etmesini ve hassaten, bunlardan kendisi 
aleyhine sözde bir m es’uliyet tevcih olunmasını kabul edemez. Türk 
Hükümeti, gayet mahdut olan ve esasen sür’atle tashih edilmiş bu
lunan, Boğazlardan hileli geçiş vak’alarm ın harp harekâtının umu
mî çerçevesi dahilinde Sovyetler Birliği’nin emniyetini haleldar 
edecek bir vüs’ati bulmuş olmasını tasavvur edemez. Türk Hüküme
ti, Montreux rejim inin tatbikinde, hüsnü niyetle ve m illetlerarası 
m es’uliyetleri üstün ölçüde müdrik olarak Boğazların m uhafızlığı
nı yapm akta asla fariğ olmadığını Dünya efkârı umumiyesi muva
cehesinde teyid ve icabında, bir tahkim  m ercii huzurunda is bat 
edebilecek durumda bulunduğuna kaildir.

Sovyetler Birliği Hükümetinin 7 Ağustos tarihli notasile temi
nini arzu ettiği amelî hedeflere gelince; Cumhuriyet Hükümeti, m ak
sudun, montreux sözleşmesinin 29. neu maddesinde derpiş olunan 
beş senede bir tadil prosedürünün tatbik mevkiine konulması oldu
ğunu tahm in etmektedir. İntihap edilen ihbar tarihi gibi teklif edilen 
tadil gerekçesinin ilâvesi de böyle bir tefsiri destekleri gözükmektedir. 
Sovyet Birliği Hükümetinin maksadı hakikaten bu ise, ileri sürülen 
tadil talebinin şayanı kabul olabilmesi için 29. uncu maddede mıı- 
sarrah bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Ezcümle 
sözleşmenin tadili bahis mevzuu maddeleri şu veya bu olduğuna 
göre, talebin âkitlerden bir veya ikisi tarafından desteklenmesi lâ
zımdır. Bu suretle desteklenen talebin, ayrıca, carî beş senelik dev
renin inkizasmdan üç ay evvel bütün âkid taraflara  tebliğ olunması 
inkiza eder. Sovyetler Hükümeti tarafından ifade olunan tadil ar
zusunu kaydetmiş bulunan ve diğer taraftan, su yollarının kullanıl
ması hakkında Amerikan umumî efkârının izhar ettiği temenninin 
tatminini arzu eden Cumhuriyet Hükümeti, Montreux sözleşmesile
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muayyen her tadil talebinin sözleşmeyi imzalamış bulunan devlet
lerin ve Birleşik Amerika Devletlerinin m uvafakatıyla bu devletler
den mürekkep olarak toplanacak olan uluslararası bir konferans
ta tatbik mevkiine konulmasına ve taleplerin hep birlikte incelen
mesine kendi hesabına hiç bir müşkilât göstermeği düşünmemek
tedir.

Ortaya atılan meselenin esasına gelince, Cumhuriyet Hükümeti, 
Sovyet tadil tekliflerini teşkil eden beş prensipten bilgi edinmiştir. 
Cumhuriyet Hükümeti, ilk üç noktada, Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti tarafından, Montreux sözleşmesinin bugünkü şartlara 
uygunlaştırılması hakkında 2 Kasım 1945 tarihinde yapılmış olan 
telkinlerin aşağı yukarı aynı ifadelerle tekrarlandığını müşahade 
etmektedir. Amerikan telkinlerine zamanında verdiği cevapta, Türk 
Hükümeti, ezcümle şunları bildirmiştir.

“Ticaret gemilerini ve harp gemilerini Boğazlardan geçiş serbes- 
tisi prensibinin, Türkiyenin egemenlik ve güvenlik haklariyle en iyi 
tarzda telifi, bizzat Montreux sözleşmesinin bünyesinde derpiş edil
miş bulunan, vaziülimza devletler arasında aktedilecek beynelmilel 
bir konferansa terettüp eder.

“Türkiye Hükümeti, Potsdam/da temsil edilmiş olan üç devletin 
Boğazlar meselesi hakkında tam noktai nazarlarını öğrenince, mese
leyi esaslı bir tetkike tabi tutm akta fariğ olmıyacak ve bunun neti
cesinde, tezini, yukarıda zikri geçen, devletlere bildirmeğe müsara- 
at edecektir.

“Bununla beraber Türk Hükümetinin Amerikan telkinlerini 
müsait surette karşılam akta olduğu ve, bu telkinlerin, bazı şartlar 
ve ihtirazı kayıdlar altında, müzakereye esas teşkil etmeğe lâyik 
bulunduğu şimdiden söylenebilir.

“Amerika Birleşik Devletlerinin mutasavver konferansa iştira
kine gelince, Türk Hükümeti bunu sade hararetli bir temenninin ta 
hakkuku olarak değil, aynı zamanda, m utlak bir m illetlerarası za
ruret olarak da mütalâe eder.-—-

Aynı cevap, bu gün Sovyet notasındaki ilk üç teklif hakkında 
da muteberdir.

Sözü geçen notanın 4’üncü ve 5’inci noktalarındaki, üzerinde 
daha derin düşünülmesi gereken teklifler için vaziyet aynı değildir.
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Hassaten 4’üncü nokta Sovyet Notası, diğer bütün ilgili devletlerin 
hariç bırakılm ası suretiyle, yalnız Türkiye ile Karadeniz’de sahili 
bulunan devletlerin tanzimine iştirak edecekleri, yeni esaslara isti
naden derpiş edilmiş yeni bir Boğazlar rejim ini ileri sürer görün
mektedir. Böyle bir telâkki, evvelemirde, en aşağı 1956’ya kadar sür
mesi lâzımgelen Montreux sözleşmesinin müddetini ve, umumî 
ahenk ve çerçevesi, Montreux rejiminden ayrılan bir rejim in tesisini 
esas itibariyle reddeden tadil prosedürünün, tadili ancak bazı hü
kümlere inhisar ettiren vasfını kale almaz gibi görükmektedir. Bun
dan başka, Müzakerelere ve muaddel metnin imzasına iştirake eşit 
hakları bulunan, ve bu m üzakerelere iştirak etmek arzularını en 
açık bir tarzda ifade etmiş olan sözleşmeyi imzalamış diğer devlet
lerin m enfaatlerinden tegafül eder görünmektedir.

Sovyet notasında ileri sürülen 5’inci prensibe gelince, cum huri
yet hükümeti bu teklife akdeniz’den her hangi bir tecavüze karşı 
boğazlar’m emniyetini m üşterek bir Türk - Sovyet m üdafaası tesisi 
suretile tanzimden başka bir m ana verilemiyeceğini müşahade et
mektedir.

İşbu sovyet teklifi, millî bakımdan Türkiye’nin hiç bir suretle 
feragat edemiyeceği ve takyidini kabul eyliyemiyeceği egemenlik 
haklarına ve güvenliğine aykırıdır. Aynı teklif uluslararası bakım 
dan da çok ciddi itirazlar davet etmektedir. Bu teklifin kabulü, Tür
kiye’nin boğazlar’da oynadığı muvazene ve irtibat unsuru rolünün 
sona ermesi ve karadeniz devletlerinin sözde güvenliğinin, Türkiye’
nin güvenliğinin imhası üzerine kurulm ası demek olacaktır. Tür
kiye Hükümeti, 7 Ağustos tarihli notada ileri sürülen yeni güvenlik 
sisteminin karşılayacağı Sovyet endişelerinin künhüne varam am ak
tadır. Cumhuriyet hükümeti, memleketi, nereden gelirse gelsin, her 
tecavüze karşı, var kuvvetile m üdafaa vazifesinin kendisine ait ol
duğu kanaatıııdadır. Tarih, Türkiye’nin dahil olup Türk Milletinin 
Memlekete karşı vazifesini yapmadığı hiç bir harp misali kaydetme
miştir. Binaenaleyh, memleketin güvenliğini dışardan gelebilecek 
her hangi bir tehdide karşı sağlam ak üzere bütün gerekli tedbirleri 
alm ak Türkiye’ye aittir. Şayet Türkiye, boğazlar üzerinde haiz oldu
ğu egemenlik haklarını kendi vasıtalariyle korumak iktidarında ol
masaydı, tarihin kaydettiği en büyük harpte, cümlesi tecavüze uğ
rayan veya askerî işgal altına giren komşularının akıbetinden kur
tulamazdı. Diğer taraftan, bütün dünya m illetlerinin,£bir barış ve 
emniyet devresi kurm ak için hisselerine düşeni yapmak hususunda 
birbirleriyle yarıştıkları şu sırada,, m uvaffakiyetle tecrübe edilmiş 
bulunan bir m üdafaa şeklini daha fazla takviyesini istemek, hem
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Birleşmiş M illetler andlaşmasınm mevcudiyetini ve am açlarını in
kâr etmek, hem de idealleri gelecek nesilleri harp musibetinden ko
rum ak olan işbu milletlere karşı Türkiye Hükümetinin sebebini 
anlayamadığı, bir itimatsızlık göstermek olacaktır. Sovyetler Birliği 
için karadeniz’de en sağlam emniyet garantisi, boğazlar’da bağımsız 
bir memleketin vakarı ve egemenlik haklarile telifi imkânsız, im ti
yazlı bir stratejik mevki aram asında değil, fakat, kendi hesabına, 
dostane ve itimada müstenit m ünasebetlerin ihyası uğrunda bütün 
gücü ile çalışm ağa azmetmiş olan, lâkin bu husustaki gayretleri ku
zey komşususunda gelecek, aynı iyi niyetle desteklenmeğe muhtaç 
bulunan, kuvvetli bir Türkiye ile kendi arasında böyle bir mesut 
devrenin kurulmasmdadır. Bundan başka, Türkiye’nin kendisi ta 
rafından verilen bu kuvvetli tem inat haricinde dahi Türk Hükümeti, 
San Fransisko andlaşmasınm Sovyetler Birliği gibi müşterek imza- 
laylcı sıfatiyle, harp halikındaki yeni telâkki tarzına göre her dev
letin güvenliğinin, sovyetler Birliğinin de Türkiye misillü üyelerinden 
olduğu Birleşmiş Milletlerin teşkilâtı emrine verdikleri m illetlerarası 
kuvvetlerin garantisi altında bulunduğunu düşünmekte kendisini 
haklı görmektedir. Şu halde, Sovyet Rusya’nın Karadeniz’deki mev
kilerinin boğazlar’dan geçerek Akdeniz’den gelecek bir tecavüz ne
ticesinde taarruza uğramasında endişe etmesi gibi tam am en gayrı 
muhtemel bir halde bile, Türk Hükümeti, kendisinin kuvvetle bağlı 
bulunduğu Birleşmiş M illetler teşkilâtının müessirliğine Sovyet Rus
ya’nın güvenmesi gerekeceği fikrindedir.

İşbu notanın birer sureti Montreux sözleşmesinin mumzilerine 
ve keza, Montreux sözleşmesinin tadili için toplanacak m illetlerarası 
bir konferansa iştirakinden Türkiye’nin bahtiyar olacağı Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümetine gönderilmiştir.

22 Ağustos 1948

(BOĞAZLAR HARKINDAKİ İKİNCİ SOVYET NOTASI)

Sovyet Hükümetinin Karadeniz Boğazları rejim i hakkındaki 7 
Ağustos tarihli notasına cevap teşkil eden Türk Hükümetinin 22 
Ağustos tarihli notasının Sovyet Hükümeti dikkatle incelemiştir.

7 Ağustos tarihli notasında Sovyet Hükümeti, son harp esna
sında, Sovyetler Birliği ile ve Sovyetler Birliğinin m üttefikleri ile 
harp halinde bulunan Devletler tarafından Boğazların defaatla kul
lanılm ası hadiselerine işaret eylemişti. Bu notada yalnız 1941 - 1942
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ve 1944 seneleri zarfında Sovyet Hükümetinin Türk Hükümeti nez- 
dinde hususi teşebbüs ve protestolarına m eaııet teşkil etmiş bulunan 
vakalar mevzubahs idi ki bu, Almanya ve İtalya’nın harp gemilerini 
ve harp muavin gemilerini Karadeniz’e ve aksi istikam ette geçirmek 
için Boğazlardan istifade ettikleri bütün vakaları muhtevi değildir. 
1942 ve 1943 de Alman seri çıkarm a layterlerinin m ükerrer defalar 
Boğazlardan geçmelerini ve buna benzer vakaları zikretmek kâfidir.

Türk Hükümeti bu hususta izahlarda bulunmuştur. M am afih bu 
izahat, 7 Ağustos tarihli Sovyet notasında belirtilen muayyen va
kalar hakkm daki beyanatı yalanlam ış değildir. Türk notasında, Tür
kiye’nin Büyük Britanya Hükümetinin talebi üzerine, Alman donan
ması hizmetine ve Alman kıtalarının nakline tahsis edilmiş bulunan 
Alman gemilerinin Boğazlardan geçmelerine m ani olmak için tedbir
ler aldığı hususuna atıf yapılm akla beraber bu gemilerden bazılarının 
Büyük Britanyam n mevzuubahis protestosundan evvel Boğazlardan 
geçmelerine müsaade olunduğunun teslim edilmesi, Boğazlar hak- 
kındaki sözleşmenin geçen harp esnasında düşman devletlerin Bo
ğazları m üttefik Devletler aleyhinde harp gayeleri için kullanm a
larına m ani olmadığı hususundaki Sovyet Beyanatının doğruluğu 
teyid etmektedir.

Bu münasebetle Sovyet Hükümeti, Türkiye,nin sözleşmenin 
24’üncü maddesi mucibince m ükellef bulunmasına rağmen, Türk 
hükümetinin harp esnasında, muharip Devletlere Boğazlarda gemi
lerin seyrüsefer gösteren raporlar tevdiini durdurduğu keyfiyetini 
kaydetmeği de lüzumlu telâkki eder.

22 Ağustos tarihli notada, Türk Hükümeti, kendi kanaatm ca, 
Boğazlarda kontrolü güçleştiren bazı hallere işaret etmektedir. Bu 
cümleden olarak harp filolaları yıllığında, harp esnasında Boğaz
lardan ahdî hükümlere aykırı olarak geçen harp gemileri ile harp 
muavin gemilerinin isim lerinin bulunmadığı tebarüz ettiriliyor. 
Halbuki, Türk Hükümeti, hassatan harp devresi esnasında, harp ge
milerinin ve evleviyetle muavin gemilerin tam listesini cami bulu
nan, resmî yıllıkların mevcut olmadığını her halde bilmez değildir. 
Türk hükümetinin notası, Sözleşme mucibince, Boğazlardan geçen 
gemilerin yagâne kontrol şeklinin sıhhiye kontrolü olduğuna da işa
ret etmektedir. Fakat diğer taraftan  Türk m akam larının, 25 Şubat 
1941, 6 Mayıs 1941 ve 27 Haziran 1942 tarihli denizci ilânlariyle, tran
sit geçen gemilere Boğazlarda m ecburî tevakkuf ve Türk klavuz ge
milerine m üracaat lüzumunu vazetmiş oldukları malûmdur. Güm
rük m akam ları da transit geçen gemileri m ürakabe etmekte idi.
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Eğer işbu kontrol tedbirleri dahi gayri kâfi idi ise, harp esnasında 
Türk Hükümetinin Boğazlardan geçecek gemilerin kontrolü tedbir
lerinin takviyesi gerektiği meselesini tek bir defa ortaya atmamış 
olduğunu müşahade etmek m ecburiyeti de vardır.

Türk Hükümetinin notasında, îkiııci Cihan Harbi esnasında Sov
yet hükümetinin Cumhuriyet Hükümetine Sovyet Birliğinin Karade
niz m m takasm daki güvenliğine karşı bir tehdidin mevcudiyeti hak
kında her hangi bir m üracaatta bulunmadığı bildirilmektedir. Anı
lan nota, bundan, Türkiyenin harp esnasında Boğazların muhafızı 
vazifesini ifa eylemiş olduğu ve Mihver Devletlerinin, Türkiye’nin 
durumu dolayısiyle Boğazlarda müesses rejim i ihlâli göze alm adık
ları neticesini çıkarm aktadır. Sovyet Hükümeti bu noktai nazarı 
doğru bulm am aktadır ve Sovyetler Birliğinin harp esnasında düş
man gem ilerinin Boğazlardan geçişi dolayısiyle Türkiye nezdinde 
yapmış olduğu m ükerrer teşebbüslerin bunun aksini isbat ettiğine 
Türk Hükümetinin dikkatini celbeder. Yukarıda anılan tehditlerin 
vüsatine gelince, Sovyet yüksek komutasının, harp esnasında düş
man harp gem ilerinin ve muavin harp gemilerinin Boğazlardan ser
bestçe geçişi hadiselerini gözönünde bulundurarak, Karadeniz ha
valisinin m üdafaası için mühim m iktarda askeri kuvvetleri harp 
sahnesinin başlıca bölgelerinden çıkm ak mecburiyetinde kaldığını 
hatırlam ak kâfidir.

Bütün bunlar Montreux Sözleşmesiyle tesbit edilen Boğazlar 
rejiminin, Karadeniz Devletlerinin güvenlik icaplarına uymadığını 
ve Boğazların Karadeniz Devletleri aleyhine kullanılm asına mani 
olabilecek şartları temin etmediğini teyid eylemektedir. Sovyet Hü
kümetinin fikrince, Türk Hükümetinin verdiği izahat bu neticeyi 
yalanlam am ıştır. Bu izahat Türk hükümetinin harp esnasında Bo
ğazlar rejim inin ihlâl edilmesi dolayısiyle üzerine düşen mesuliyet
ten ibra edilmesi için de kâfi değildir.

7 Ağustos tarihli notada Sovyet Hükümeti, Boğazlarda yeni 
rejim in tesisine temel teşkil etmek üzere teklif ettiği beş prensip 
hakkında fikirlerini bildirmiştir. 22 Ağustos tarihli Türk notasından 
anlaşıldığına göre, Türk Hükümetinin bu Sovyet tekliflerinin aşağı
daki ilk üç noktasının müzakere mevzuu olarak alınm asına hiç bir 
itirazı yoktur :

X _  Boğazlar bütün m em leketlerin ticaret gemilerinin geçişi
ne daima açık olmalıdır.

2  — Boğazlar Karadeniz Devletlerinin harp gem ilerinin geçi
şine daima açık olmalıdır.
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3 — Karadeniz’de sahili bulunmayan Devletlere ait harp gemi
lerinin Boğazlardan geçmesi, hususî surette derpiş edilen haller 
müstesna, memnudur. Sovyet Hükümeti, Türk Hükümetine ileride 
bazı ihtirazı kayıdlar yapmağı derpiş eylediğini bildirmiş olmasına 
rağmen, mezkûr hükümetin yukarıda anılan üç prensipi esas olarak 
kabule hazır bulunmasından dolayı memnuniyetini beyan eyler.

Türk Hükümeti, 7 Ağustos tarihli Sovyet notasının 4 ve 5İn ci 
noktalarında mündemiç Sovyet teklifleri hakkm daki özel görüşünü 
bildirmiştir.

4’üncü noktada Sovyet Hükümeti, Boğazlar rejim inin kurulm a
sının Türkiye ile diğer Karadeniz Devletlerinin selâhiyeti dahilinde 
bulunduğunun tanınm asını teklif eylemiştir. Mademki Türkiye Hü
kümeti bu teklife karşı nev’an ’ma itimatsızlık göstermektedir, Sov
yet Hükümeti bu mesele üzerinde daha ziyade durmadığı lüzumlu 
addetmektedir.

Bununla ilgili olarak Sovyet Hükümeti her şeyden evvel kapalı 
deniz olmak itibarile Karadeniz’in hususî vaziyeti üzerine Türk 
Hükümetinin dikkatini celbetmek ister. Bu vaziyet Karadeniz Bo
ğazlarının ancak mahdut adette Devletlerin yani bir kaç Karadeniz 
Devletinin sahillerine m üncer olan bir su yolu teşkil eylediğini ifade 
eder. Binaenaleyh Karadeniz Boğazları rejim in tesbiti işinde Sovyet 
Birliğinin ve diğer Karadeniz Devletlerinin en ziyade ilgili olmaları 
gayet tabiidir ve bu itibarla bu Devletlerin vaziyeti diğer Devletlerin 
vaziyetiyle mukayese edilemez. Bir kapalı deniz olan Karadeniz’e 
müntehi bulunan bu Boğazların rolü meselâ Cebelütarık veya Süveyş 
kanalı gibi adetleri mahdut Devletlere geçit vermeyip, bilindiği gibi 
cihanşümul mahiyette olan dünya su yollar minkinden farklıdır. Fil 
hakika bu kabil beynelmilel su yolları hakkında en fazla alâkalı 
Devletlerin iştirakiyle m illetlerarası bir kontral tesisi lâzımdır ki bu 
da esasen bugüne kadar henüz tahakkuk etmiş değildir. Kapalı bir 
deniz olan Karadeniz’e götüren Karadeniz Boğazlarına gelince, her 
şeyden evvel Türkiye’nin Sovyetler Birliğinin ve diğer Karadeniz 
Devletlerinin hususî durum larına ve güvenliklerine tekabül edecek 
bir Boğazlar rejim inin tesisi doğru görülmektedir.

Esasen bu husustaki kifayetsizliği aşikâr' olan Montreux Kon
feransı bile Boğazlar rejiminde Karadeniz Devletlerine rüçhalı bir 
vaziyet temin eylemiş bulunmaktadır. Diğer taraftan  Türk Hükü
meti 7 Ağustos tarihli Sovyet tekliflerinin Montreux Sözleşmesinden 
daha katî bir şekilde Karadeniz Devletlerinin Boğazlardaki hususî 
vaziyetini tanım akta olan iki üç noktasını esas olarak kabul eyle-
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iniştir. Bu tekliflerde bir taraftan  Boğazların bütün m emleketlerin 
ticaret gemilerinin geçişine açık bulundurulacakları ve diğer tara f
tan yalnız Karadeniz Devletlerinin harp gemilerinin Boğazlardan 
geçebilecekleri, halbuki Karadeniz’de sahili olmiyan Devletlerin 
harp gemilerinin hususî surette derpiş edilen ahval müstesna B o
ğazlardan geçmesine müsaade olunmayacağı zikredilmiştir. Bilin
diği gibi, diğer Devletlere nazaran Karadeniz Devletlerinin Boğaz
lardaki variyetini belirten bu prensipler -merî Montreux Sözleşme
sinde gereği gibi ifadesini bulmamış ise de bütün dünyada tamamen 
tanınm ıştır. Bu münasebetle Sovyet Hükümeti, Karadeniz Devletle
rinin Boğazlardaki hususî vaziyetlerinin ayrıca 16 M art 1921 tarihli 
Sovyet-Türk Muahedesi ile de tanınm ış olduğunu hatırlatm ağı lü
zumlu telâkki eder.

Bu muahedenin 5’inci maddesinde şöyle denilmektedir :

“Boğazların açık bulundurulmasını ve bütün m illetler arasında 
ticarî m ünasebetler için Boğazlardan serbest geçişi temin zımnında 
iki Âkid Taraf Karadeniz ile Boğazların beynelmilel statüsünün kati 
olarak ihzarım, konferansın alacağı kararlar Türkiyenin tam hü
küm ranlığına ve Başkenti İstanbul halel iras etmemesi şartiyle, sa- 
hildar m em leketler M urahhaslarından mürekkep özel bir Konferansa 
tevdi hususunda m utabıktırlar.”

Böylece 1921 tarihli Türk-Sovyet Muahedesi, Karadeniz ile Bo
ğazların m illetlerarası statüsünün tanzimi vazifesinin yalnız sahil- 
dar mem leketler mümessillerinden müteşekkil bir konferansa tevdii 
lüzumuna istinat etmektedir. Türkiye ile Güney Kafkas Sovyet 
Cumhuriyetleri arasında 13 Ekim 1921 de akdolunan Mushede ile 
Türkiye ile Ukranya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti arasında 21 Ocak 
1922 de akdolunan Muahedede de buna benzer bir madde vardır. Bo
ğazlar rejim inin Karadenizde sahili bulunan m em leketler tarafından 
tesisi preıısipini muhtevi maddenin yukarıda anılan Muahedelere 
derci, bu prensipe mezkûr memleketlerin, Türkiye de dahil olduğu 
halde, ne büyük ehemmiyet atfettiklerini göstermektedir.

Bütün bunlar Sovyet Hükümetinin 7 Ağustos tarihli notasının 
4’üncü noktasında izah olunan teklifin Türkiye’nin imzalamış bulun
duğu yukarıda zikri geçen Muahedelere tamamiyle uyduğunu gös
termektedir. Karadeniz ve Boğazların m illetlerarası statüsünün tesisi 
için bu Muahedelerle derpiş edilen usulün tatbik safhasına vazmı 
daha talik haklı gösterilemez.

298



Diğer taraftan  geçen harbin tecrübesi gerek Türkiye gerek 
Sovyetler Birliği tarafından bu Muahedelerde kabul edilmiş bulu
nan Boğazlar rejim inin tesisi prensipinin filhakika Karadeniz Dev
letlerinin halkı m enfaatlerine tekabül etmekte olduğunu ve genel 
barışın istikrazı ve m illetlerin güvenliği ile ilgili diğer m emleketlerin 
m enfaatleri ile de tearuz etmediğini isbat eylemiştir.

Türk hükümeti Türkiye ile Sovyetler Birliğinin Boğazlarda ti
carî seyrüsefer serbestliğinin ve güvenliğin sağlanm ası ile en fazla 
alâkadar ve buna en kadir Devletler olmak sıfatiyle, Boğazların, di
ğer Devletler tarafından Karadeniz Devletleri aleyhinde hasmane 
m aksatlarla kullanılm asını önlemek üzere, m üşterek vasıtalarla 
m üdafaasını temin eylemelerini derpiş eden 7 Ağustos tarihli Sovyet 
notasının 5’inci noktasına keza itiraz etmektedir.

Türk Hükümeti, mezkûr Sovyet teklifinin Türkiyenin egemen
lik haklariyle gayri kabili telif olduğunu ve güvenliğini ortadan kal
dıracağını beyan etmektedir. Türk hükümeti Sovyet Hükümetinin 
bu konuya müsbet bazı m ülâhazalarını dinlemeden çok evvel hatta 
Sovyetler Birliğinin bu husustaki tekliflerini m üşterek bir tetkike 
tabi tutm ağa m atuf bir teşebbüste bile bulunmadan bu neticeye 
varm ıştır. Bir taraftan  Sovyetler Birliğinin ve diğer Karadeniz Dev
letlerinin güvenlik m enfaatlerine ayrılmaz bir şekilde bağlı bulunan 
bu önemli meseleyi Sovyetler Birliği ile müştereken incelemek hu
susunda her türlü im kânı toptan reddetmekle, diğer taraftan  da hiç 
bir esasa dayanmayan ve üstelik Sovyetler Birliğinin vekar ve hay
siyeti ile de gayri kabili telif bulunan bu nevi şübheler izharını müm
kün görmek suretiyle Türk hükümeti, Sovyetler Birliği ile yeniden 
itimada müstenit dostane m ünasebetler kurulması temennisine dair 
olan kendi beyanatiyle tam tezat halinde bulunmaktadır.

Sovyet hükümeti, Türk notasında ifade edilen görüş tarzına rağ
men, ancak Türkiye ile Sovyetler Birliğinin bir araya getirilecek va
sıtalarının Boğazlarda ticarî seyrüseferin serbestisini olduğu kadar, 
Boğazlarda güvenliği de temin edeceği mütaleasmdadır. Aynı za
manda Sovyet Hükümeti, yukarıda anılan Sovyet teklifinin tatbiki
nin Türkiyenin egemenliğini asla haleldar etmiyeceği ve Türkiye ile 
Sovyetler Birliğinin m üşterek tedbirleri bu Boğazların m uhafazasını 
Türkiyenin yalnız başına alacağı tedbirlerden çok daha geniş bir 
ölçüde sağlayacağından, Türkiyenin güvenlik m enfaatlerine daha iyi 
tekabül eyliyeceği kanaatindedir.

Türkiye’nin Boğazların m üdafaasını Sovyetler Birliği ile müş
tereken sağlam ağı reddetmesi Karadeniz Devletlerinin bu rnınta- 
kada lüzumlu olan güvenliği temin imkânından mahrum etmektedir.
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Son harp esnasında Mihver m em leketleri Sovyetler Birliğine 
karşı harp hareketlerinde Karadenizden faydalandılar. Bu hususa 
işbu Devletlerin Karadenize bazı harp gemileri ile yardımcı harp 
gemileri geçirebilmek im kânına m alik bulunm aları yardım etmiştir. 
Buna benzeyen diğer bir hadise olarak “Göben” ve “Breslua” isimli 
Alman kruvazörlerinin 1914 de ansızın Boğazlardan Karadenize ge
çerek Rus donanmasına ve Karadeniz lim anlarına taarruz etmeleri 
de pek iyi hatırlardadır. Boğazların Türkiye ile Sovyetler Birliği ta 
rafından m üştereken m üdafaası hakkmdaki teklifte bütün bunlar 
gözöııünde tutulmuştur ki bundan m aksat hem Türkiye’nin hem di
ğer Karadeniz Devletlerinin m enfaatine uygun olarak, yalnız Türkiye 
tarafından tam manasiyle sağlanam ayacak olan, Boğazların esaslı 
bir surette m üdafaasını temin etmektedir. Diğer taraftan, eğer Tür
kiye Sovyet teklifini reddettikten sonra Karadeniz’de sahili bulun
mayan bazı Devletlerle m üştereken Boğazlarda askerî tedbirler al
m ağa kalkacak olursa bunun Karadeniz Devletlerinin güvenlik 
m enfaatleriyle tezat teşkil edeceği aşikârdır. Karadeniz’de uzunluğu 
2100 kilometreye varan Sovyet sahillerinin memleketin en mühim 
m ıntakalarm a isal ettiğini ve bu sebeble bu sahillerin güvenliğinin 
Sovyetler Birliğinin Boğazların m üdafaasına doğrudan doğruya iş
tirakiyle sağlanması lüzumunun Sovyetler Birliğinin hayatî m enfa
atlerinden neşet ettiğini unutmak haksızlık olur. Bütün bunlar, Sov
yet hükümetinin ne için Boğazların m üdafaasının Türkiye ve Sovyet
ler Birliğinin müşterek kuvvetleriyle sağlanm asına ve budan bütün 
Karadeniz Devletlerinin güvenliğinin gaye ittihaz edilmesine lüzum 
gösterdiğini izah eder.

Türkiye hükümetinin Birleşmiş Milletler Teşkilâtına yaptığı 
atfa gelince, Sovyet Hükümeti 7 Ağustos tarihli notadaki teklifinin 
bu teşkilâtın prensiplerine ve gayelerine tamamiyle uygun olduğu
nu beyan etmeği lüzumlu görmektedir. Bu teklif sade m illetlerarası 
ticaretin genel m enfaatlerini sağlam akla, kalmayıp ayın zamanda 
Karadeniz Devletlerinin güvenliğinin idamesi için lâzım gelen şart
ları ihdas ve böylece genel barışın takviyesine yardım etmektedir.

Sovyet Hükümeti, Montreux Sözleşmesinin tadili usulüne mü
tedair olarak Türk Hükümeti tarafından serdedilen m ülâhazaların, 
Montreux’de aktedilen Boğazlar Sözleşmesinin ,yeni şartlara uyma
ması dolayısiyie, tadili gerektiği yolunda Berlin’de üç Devlet konfe
ransında verilen kararları nazarı itibara almamış bulunduğunu kay
dettirmeği lüzumlu sanmaktadır. Boğazlar rejim i hakkmdaki konfe
ransa gelince, Sovyet Hükümeti bu konferansın toplanmasından 
evvel, aynı kararda derpiş edilmiş bulunduğu veçhile, Hükümetler
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arasında doğrudan doğruya m ükâlem eler yoliyle bu meselenin müm
kün olduğu kadar geniş şekilde görüşülmesi gerektiği mütalea- 
smdadır.

24 Eylül 1946

(BOĞAZLAR HAKKINDA İKİNCİ TÜRK NOTASI)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Monreux Sözleşmesinin m uh
temel tadili meselesi hakkında, geçen 22 Ağustos tarihli Türk No
tasına cevap teşkil eden, Sovyet Hükümetinin 24 Eylül 1946 tarihli 
Notasından bilgi edinmiştir; işbu belgenin inceden inceye tetkiki 
neticesinde vasıl olduğu görüş ve m ülâhazaları aşağıda arza mü- 
saraat eyler.

Sovyet Notası, birinci kısmında, Boğazların Mihver m em leket
lerine ait gemiler tarafında sözde kullanılm ası konusunu yeniden 
ele alm akta ve 22 Ağustos tarihli Türk Notasında bu hususta ileri 
sürülen redde karşılık olarak, Sovyet iddiasının doğruluğunu bir 
kere daha teyid için, 1942-43 yıllarında Alman süratli çıkarm a lay- 
terlerinin geçişi olaylarını anmaktadır.

22 Ağustos tarihli cevabî Notasında Türk Hükümeti, Sovyet 
Hükümetine, Türkiye’nin, son derece çetin olan bütün İkinci Cihan 
Harbi esnasında Montreux Sözleşmesi gereğince üzerine almış bu
lunduğu ödevi ne kadar dürüst bir şekilde yerine getirmiş olduğu 
hakkında en geniş izahları vermişti .Sovyet şikâyetlerini mucip olan 
birkaç hileli geçiş vakasının, haddi zatında, Sözleşmenin tariflere, 
vasıflara ve tonajların hesabına m üteallik ikinci Ekindeki eksiklik
lerden ileri geldiğini; bu sebepten dolayı anılan Ekin bugünkü şart
lara ve m ûtâlara uydurulması lüzumunu gösterdiğini; mamafih, bu
na rağm en Sovyet Hükümeti, Montreux Sözleşmesinin tatbikatı hak
kında şikâyetler ileri sürebileceğine kani bulunuyorsa, Türk Hükü
metinin, kendisine tevdi olunan Sözleşmenin tatbikatının mükem
melliğini sağlam ak için, ne kadar iyi niyet ve doğrulukla gayret 
sarfeylemiş olduğunu, icabında bir hakem heyeti önünde isbata 
âmade bulunduğunu, açık bir şekilde tebarüz ettirmişti. Bu sebeple 
vakıaların takdir ve tefsiri hususunda iki tarafça alm an kesin du
rum lar dolayısile Cumhuriyet Hükümeti diplamasi alanında tartış
mayı tükenmiş saym akta fayda alacağını düşünmekte ve Sovyet 
Hükümeti dilerlerse hakeme gitmeğe hazır bulunmaktadır. Hele, 
Boğazlardan geçişleri, Sözleşme hükümlerinin ihlâli diye gösterilen
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Alman layterlerine gelince, bunların Tuna’da Alman kontrolü a ltın 
daki tezgâhlarda inşa edilmiş olduklarına dikkat nazarını çekmek 
kâfidir; bu sebeple Karadeniz’de bulunmuş olm aları Cumhuriyet 
Hükümetinin iradesi ile ilgili değildi. Diğer taraftan  bahis mevzuu 
gemiler Boğazlardan geçebilmişlerse bu da yardımcı veya harp ge
milerine has vasıflardan hiç birini taşım adıklarından ileri gelmiştir.

Aynı fikirler cümlesinden olarak, Sovyet Notası, Montreux Söz
leşmesinin 24’üncü madesi hükümleri gereğince Boğazlarda gemile
rin seyrüseferini gösteren raporlar vermek mecburiyetinde bulunan 
Türk Hükümetinin, harp esnasında., muharip Devletlere bu rapor
ların tevdidjmi kestiğine de işaret eylemektedir.

Bu hususta ilk önce şunu tebarüz ettirm ek lâzımdır ki bahis 
mevzuu raporların 24’üncü madde hükümlerine göre, muharip Dev
letlere değil, Montreux Sözleşmesini imzalayan Devletlere ve Millet
ler Cemiyeti Umumî Kâtipliğine verilmesi gerekmektedir. Bunların 
tevdi edilmemesi keyfiyetine gelince, Türk Hükümetinin, bir taraf - 
dan, m uhasımlarm  harp gemilerinin geçiş yasağı prensibini gözö- 
nünde bulundurarak ve diğer taraftan  da hiçbir tarafsız Devletin, 
m uhasam alarm  devamı müddetince, Boğazlara harp gemisi gönder
meyi düşünmiyeceği derpiş ederek, muıiızı Devletlere ve M illetler 
Cemiyeti Umumî Kâtipliğine verilecek yıllık, rapor muhtevasında, 
bu itibarla, en önemli bilgilerin eksik olacağı mütalâa.smda bulun
muş olduğuna işaret kâfidir. Rapora konulacak olan ticarî seyrü- 
safere m üteallik istatistikler hususunda ise, Türk Hükümeti, mu- 
lıassam alar dolay sile son derece azalmış olan bu seyrüsefere ait 
bilgiler yayınlandığı takdirde, bunun m üttefik m em leketlerin harp 
gayretleri üzerinde, mukabilinde herhangi bir fayda sağlanmaksı- 
zııı, ancak menfi bir tesiri olacağını düşünmüştür. Bu yüzden Türk 
Hükümeti, raporu m untazaman hazırlam akla beraber, bunun gön
derilmesini durdurmaya karar vermiştir. Üstelik., 1941 yılı raporu 
için Şubat 1942 tarihinde, 1942 raporu içinde Şubat 1943 tarihinde 
keyfiyeti Milletler Cemiyeti Umumî Kâtipliği ile Montreux Sözleş
mesini im zalayan Devletlerin bilgisine arzetmiştir. M uhasam alar 
1945’de sona erdiği için, 1941 - 1944 senelerine m üteallik yıllık rapor
lar 29 Ocak 1946 tarihinde ilgili Devletlere tevdi ve tevzi edilmiştir. 
Burada, Montreux Sözleşmesini imzalayan Devletlerden hiçbirinin 
Türk Hükümetinin bu hareket tarzı hakkında asla itirazda bulun
mamış olduğunu kaydetmek de faydalıdır. Türkiye Hükümeti bu 
yolu, tutm aya sevkeden özel mahiyette diğer bir m ülâhaza da, bahis 
mevzuu yıllar zarfında, Sovyetler Birliği de dahil olduğu halde, Ka
radeniz’de sahili bulunan Devletlerin, her yılın 1 Ocak ve 1 Temmuz
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tarihlerinde Karadeniz’deki filolarının mecmu tonejm ı Türk Hükü
metine bildirmeleri gerektiği hususunda Montreux Sözleşmesinin 
18’inci maddesinin (b) fıkrasile konulan hükme uymak istememeleri 
keyfiyetidir. Halbuki bu mecburiyet dolayısile bildirilmesi gereken 
rakam lar Türk Hükümeti tarafından hazırlanacak yıllık rapordaki 
bilgilerin esasını teşkil edecekti. Moskova’nın harp devresi esnasın
daki bu ihtirazı tam am en anlaşılabilir. Ve bundan dolayı Sovyet 
Hükümetinden şikâyetçi olmak Türkiye’nin asla hatırına gelmemiş
tir. Türkiye Hükümeti de, karşılık olarak, aynı devre zarfında yıllık 
raporların gönderilmesinin, yukarıda gösterilen sebepler dolayısile 
durdurulmuş keyfiyetinin, bundan böyle Sovyetler Birliği tarafın 
dan Karadeniz’deki güvenliğine zarar getirdiği şeklinde telâkki edil- 
miyeceğini unmaktadır.

Bundan sonra Sovyet Notası, 22 Ağustos tarihli Türk Notasın
da, Boğazların kontrolünü güçleştiren sebepleri açıklam ak için gös
terilen diğer bazı delillerin bir esasa müstenid olup olmadığının tar
tışm asına geçmektedir. Bilhassa, harp devresinde zarurî olarak ek
sik bulunan harp filoları resmî yıllıklarının isbat edici m ahiyetini 
reddetmektedir. Diğer taraftan, transit geçen gemilerin tâbi tutu
labileceği yegâne kontrol şeklinin, Sözleşmeye göre, sadece bir sıhhî 
kontrole inhisar ettiği keyfiyetine dayanan Türk deliline karşılık 
olarak Sovyet Notası, Türk Hükümetince Boğazlarda konulan m ec
burî durak ve kılavuzlara m üracaat usulleriyle, transit geçen ge
m ilerin Türk Gümrük M akam ları tarafından m urakabasım  hatır
latm aktadır. Nihayet Nota, bütün bu kontrol tedbirlerinin heyeti 
mecmuası yetersiz sayılmış olsa bile, Türk Hükümetinin, harp esna
sında, âkid Devletlere bu tedbirlerin kuvvetlendirilmesi için hiçbir 
m üracaatta bulunmadığını ilâve eylemektedir.

Transit geçen gemilerin harp veya tictret gemisi olarak ayırd 
edilmesi hususunda asıl zorluğun Sözleşmenin II num aralı Ekindeki 
noksanlardan ileri geldiğini kuvvetle ifade etmiş bulunan Türk Hü
kümeti bunu, yeniden tebarüz ettirir. 22 Ağutos tarihli Türk Nota
sında mevcut diğer bütün delillerin tek gayesi bu iptidaî ve açık 
hakikati teyidden ve Türk M akam larının, bu hususta az çok yetki'i 
olabilecek her kaynağa başvurarak, Boğğaziardan geçit isteyen 
gemilerin hakikî m ahiyetini tesbit için ne derece şuurlu ve tedbirli 
bir dürüstlükle gayret sarfettikleriııi vaka ve misalleri® gösterm ek
ten başka bir şey değildir. Resmî yıllığa m üracaat, işte bu zaviyeden 
m ütalâa edilmelidir. Mecburî durak ve kılavuzlara m üracaat keyfi
yetlerine gelince, bu tedbirlerin transit geçen gemilerin Boğazların 
giriş noktalarında bulunan ağlara düşmekten korunm alarından
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başka bir maksadı bulunmadığı aşikârdır. Bunlar, ahdî hükümler 
karşısında, herhangi bir kontrol gayesi taşıyamazdı; o halde, bahis 
mevzuu mesele ile de hiçbir rabıtaları yöktur. Keza, Gümrük M a
kam larının transit geçen gemileri mürekabe ettikleri iddiası da hiç
bir esasa dayanmamaktadır. Zira, Montreux Sözleşmesi hükümleri 
gereğince, anılan m urakabe hiçbir zaman bir gümrük muayenesi 
mahiyetini iktisap edemeyip, kaçakçılık teşebbüslerini önlemeye m a
tuf bir ihtiyatî tedbire inhisar eylemekte idi. Nihayet, transit geçen 
gemilerin kontrolü tedbirlerinin kuvvetlendirilmesini âkit taraflar
dan istemediği hususunda Türkiye’ye yapılan târiz de kabule şayan 
değildir, çünkü, bu bilhassa mumzi Devletlerin iki düşman zümreye 
ayrılmış bulunduğu bir harp esnasında, ne Montreux Sözleşmesinin 
tadâli için derpiş edilmiş bulunan usulü, ne de, bugün yetersiz diye 
ortaya atılan kontrol meselesinin harp esnasında, bu formaliteye 
müteallik hükümlerin iyileştirilmesi ihtiyacını duymuş olabilecek 
âkit Devletlerin hiçbir isteğine mevzu teşkil eylemediği keyfiyetini 
hesaba katm am aktadır.

Daha evvel verilmiş bulunan izahlara, katılan yukarıdaki bütün 
bu delili açıklama, Cumhuriyet Hükümetinin Boğazlardaki tarih î gö
revinin ifası hususunda göstermiş olduğu dürüstlük ve uyanıklığı te- 
yid etmektedir; o dürütlük ve uyanıklık sayesindedir ki, Sovyetler 
Birliği, bütün harp süresince, Karadeniz’de, Akdeniz’den gelebilecek 
her türlü Mihver taarruzundan masun kalabilm iştir. Objektif olan 
herkesin memnunlukla teslim eylediği bu hakikat, m ünferit vakalar 
ve zahirî delillerle örtülemez. Bu hakikat, aynı zamanda, Sovyet 
Notasına, göre, Mihver Devletlerine ait harp gemilerinin Boğazlar
dan sözde serbest geçişi dolayısiyle vuku bulmuş kıtaat hareketle
rine m üteallik Sovyet iddiasını da ortadan kaldırm ak için kâfidir. 
Filhakika, Nota, Mihverin Boğazlardan serbestçe faydalanm asının 
Sovyet Hükümetini, önemli m iktarda askerî kuvvetleri harp sahne
sinin başlıca bölgelerinden çekerek Karadeniz havalisinin savunma
sına tahsis ettiğini beyan eylemektedir. Türk Hükümetinin kanaatm - 
ca, bu suretle vuku bulan kıtaat hareketlerinin hakikî sebebi böyle 
gözükmektedir. Harp olaylarının ışığında ve sırf askerî plân üze
rinde geriye bakarak hüküm vermek icab ederse, Karadeniz hava
lisine kıtaat tahsisi, aşağıdaki sebepler dolayısiyle, Türkiye’nin Bo
ğazlardaki tavır ve hareketleri ile hiçbir irtibat arzetmemektedir :

1 — Karadeniz’deki Sovyet sahillerinin güvenliğine karşı ha
kikî tehdid, bu deniz kıyılarının büyük bir kısmının Alman orduları 
tarafından işgal edilmesinden, Rumen ve Bulgar filolarına Alman-
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iarm  el koymuş olm alarından ve Karadeniz lim anlarına demiryolu 
ile veya Tuna üzerinden gönderilmiş bulunan Alman ve İtalyan ge
milerinin mevcudiyetinden ileri gelmekte idi.

2 — Karadeniz havalesine kıtaat tahsisi, m uhasam alar başlar 
başlamaz ve hele 1942 yılı ilkbaharlarından itibaren bu deniz kıyı
ları boyunca yapılan Alman taarruzuna karşı koymak mecburiyeti 
ile izah edilir. Bu taarruz, muhtemel inkişafları bakımından Türki
ye’nin duyduğu endişenin ve Karadeniz kıyılarında alm ak zorunda 
kaldığı savunma tedbirlerinin de sebep ve menşeini teşkil etmiştir.

Gerek bu Notanın, gerek, bunun tam am lam akta olduğu, 22 
Ağustos tarihli Notanın mutaleası, Karadeniz Devletlerini makul ve 
muvafık bir şekilde tatm in için Montreux Sözleşmesinde hakikaten 
tadili gereken şeyin ne olduğunu tayine yeter. Evvelâ, bugünkü şart
lar ve teknik hatâlar hesaba katılarak, 2 num aralı Ek tâdil edilme
lidir. Sonra, Montreux Sözleşmesindeki Milletler Cemiyetinin rolüne 
ve müdahalesine dair olan hükümler, yerlerini, dünya barışını ko
ruma görevinde,. Birleşmiş M illetler TeşkÇâtmm koyduğu usule bı
rakmalıdır. Nihayet, Japonya âkit Devletler listesinden çıkarılm alı 
ve tadili metinde Amerika Birleşik Devletleri mumzi olarak bulun
malıdır. Cumhuriyet Hükümeti Mon freux Sözleşmesinin muhtemel 
bir tadilini işte bu çerçeve içinde tasavvur etmektedir. Ve Cumhu
riyet Hükümeti, kendisine yapılan davetlere icabetle, Boğazlardan 
geçişe mütedair hükümlerin tâdili ile ödevli bir konferansta kendini 
temsil ettirmeğe m uvafakatini verdi ise, onun bu hareketinde, sade
ce, Türkiye’nin egemenlik haklarını ve güvenlik icaplarını genel 
m enfaat ile telif edebilecek her teşebbüs karşısında takdire değer bir 
m illetlerarası işbirliği zihniyetinin tezahhüründen başka bir şey 
görmemek gerekir. Bu sebeple ve yukarıda anılan iki Notadaki izah
lara ve muhakemeye dayanarak Cumhuriyet Hükümeti, Montreux 
Sözleşmesini akteden Devletlerin ve Amerika Birleşik Devletlerinin 
m uvafakati ile, Sözleşmede tasrih edilmiş bulunan tadil isteklerinin 
bu Devletleri toplayan bir Konferansta tatbik mevkiine konmasına 
herhangi bir güçlük çıkarm am ak hususundaki kararını tekrarlar. 
Fakat, bu tadili, İkinci Cihan Harbi sırasında Boğazlar rejim inin 
sözde ihlâli yüzünden kendisine yükletilmek istenilen mevhum bir 
mesuliyete dayanarak haklı göstermeye çalışan esassız şikâyetleri 
kabul edemez.

Türk Hükümeti, Sovyet Notasının 4’üncü noktası hakkında ve
rilen tam am layıcı izahları da en büyük bir ilgi ile incelemiştir. Bu
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Hükümet, ehemmiyeti dikkat gözönünden kaçm am ası lâzımgeien bu 
noktanın tam bir surette anlaşılabilm esi için gösterilen nezaketten 
dolayı Sovyet Hükümetine teşekkür eder.

Bu izahlardan anlaşıldığına göre, Sovyet Hükümetinin fikrin- 
ce, Boğazlar rejim inin kurulması, aşağıdaki sebepler dolayısile mün
hasıran Türkiye ve Karadeniz’de kıyısı bulunan diğer devletlerin 
yetkisi dahilinde olmalıdır :

1 — Kapalı bir deniz olmak itibarile Karadeniz’in özel bir du
rumu vardır. Bu sebepten Boğazlar, ancak Karadeniz’de mahdud 
sayıda bulunan Devletlerin kıyılarına götüren bir deniz yolu teşkil 
etmekte ve bu yüzden Cebelitarık ve Süveyş Kanalı gibi evrensel 
mahiyette olan deniz yollarından, farklı bulunmaktadır. Şu Halde 
Boğazlar rejim inin kurulmasında sahildar Devletlerin en fazla ilgili 
bulunm aları tabiidir.

2 — Montreux Konferansı esasen sahildar Devletler lehine bir 
rüçhan rejim i kurmuştur. Üstelik, Sovyet tekliflerinin ilk üç notasını 
tartışm a esası olarak kabul etmek suretile de, Türkiye, Karadeniz 
Devletleri için “çok daha kesin bir rüçhan rejim i” tanımış bulun
maktadır.

3 — 16 M art 1921 tarihli Türk - Sovyet Sözleşmesinin, Karade
niz ve Boğazlar rejim i m illetlerarası statüsünün serbest seyrüsefer 
esası dairesinde hazırlanm asını Karadeniz’de kıyıları bulunan mem
leketler temsilcilerinden müteşekkil bir Konferansa tevdi etmek hu
susunda iki âkit tarafın  m utabakatını tesbit eden 5’inci maddesile 
dahi Türk Hükümeti Karadeniz’in özel durumunu tanıştır. Bu mad
de hükmüne dayanan Sovyet Notası, bu şekilde derpiş edilmiş bu
lunan ve diğer m emleketlerin m enfaatleriyle asla tearuz etmeksizin, 
Karadeniz’de sahili olan m emleketlerin haklı m enfaatlerini karşıla
yan tesviye usulünün daha fazla vakit geçirmeden, tatbik mevkiine 
konulması gerektiğini beyan etmektedir.

Cumhuriyet Hükümeti yukarıda hülâsa, edilen noktaların ge
rektirdiği cevapları aşağıda açıklam ağa m üsaraat eyler :

1 — Sovyet Hükümetinin fikrince, kapalı bir deniz olmak iti
barile, Karadenizin, ilgisini sade onun sahildarı bulunan Devletlere 
inhisar ettiren özel bir durumu vardır.

Bu tartışm aya, esasen Karadeniz’i açık bir deniz saym akta bir
leşmiş görünen dotrinin otoritesini karıştırm aksızın, Türkiye Hükü
meti, Boğazlar hakkında, Rusya’nın da katılm asiyle bugüne kadar
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yapılmış olan m illetlerarası m ahiyetteki bütün tesviye tarzlarının, 
sahildar olan ve olmayan Devletlerin geçiş serbestliğine az veya çok 
sıkı bir surette takyidler konulmasını ancak, genel m enfaat gayesile, 
diğer ilgili Devletlerle uygunluk halinde olarak, Türkiye’nin kendi 
rızasiyle m uvafakat ettiği, istisnalar şeklinde kabul etmiş olduğuna 
sadece işaretle iktifa eyler. Kapamanın istisnaî mahiyetidir ki bu 
aynı kaideyi Avrupa amme hukukunun genel bir prensip.: haline 
getirmek için 19’ncu yüzyılın ortalarına doğru Çar Hükümeti tara
fından yapılan gayretleri izah eder. Yukarıda açıklanan görüşü des
teklemek üzere, yalnız en yeni sözleşmelerden örnek göstermiş olmak 
için, M illetlerarası Andlaşmalarm koyduğu ve Babı Âli’inin sulh 
halinde buluduğu müddetçe yabancı Devletlere Boğazlara girmeği 
daima yasak etmiş olan eski Osmaıılı İmparatorluğu kaidesinden 
ayrılarak, aynı zamanda Karadeniz’de de seyrüsefer serbestliğini 
tazammun eyleyen, Boğazlardan serbest geçiş prensipini kabul et
miş bulunan Lausanne ve Montreux Sözleşmelerine m üracaat kâfi
dir. Yukarıda anılan Sözleşmelerin, serbestlik prensibinde Karade
niz’de kıyısı bulunan Devletler lehine yaptüğı istisnalar, bugün yü
rürlükte bulunan rejim in bazı hükümlerinin değiştirilmesi için ya
pılması düşünülen görüşmelerden sahildar olmıyan Devletlerin dı- 
şarda bırakılm asını değil, fakat tâdili, meselenin makul bir surette 
halledilmesinde m enfaati bulunan bütün Devletlerin m utabakat ve 
m uvafakatm a istinad ettirm ek gerektiğini ispat eylemektedir. Bu 
genel yetki çerçevesinden ayrılmak, bir Devletin, ancak Âkit tara f
ların m uvafakatiyle bir sözleşmenin taahhütlerinden kurtulabileceği 
veya onun bazı hükümlerini değiştirebileceği hakkmdaki Devletleri 
Umumî Hukukunun esas prensipinin inkârından başka bir m âna ifa 
de edemez. Bu sebepten, m ünakaşa edilen nokta Türk Boğazlarından 
geçiş rejimine m üteallik olduğundan ve Montreux Sözleşmesi de 
mumzî Devletlere bu vesika hükümlerini ancak âkit Devletleri top
layan bir m illetlerarası konferansta ve Sözleşme metninin derpiş 
ettiği usule uyarak değiştirebilmek m ecburiyetini yüklendiğiden, 
Sovyet görüşünü Devletler Hukukunun prensiplerde uzlaştırm ak 
güçtür. Hiç şüphesiz Türkiye, Boğazlarda serbest seyrüseferin, Ka
radeniz’de kıyısı bulunan mem leketler için gösterdiği hayatî m en
faati en başta takdir ve teslim eden Devlettir. Esasen bu sebepledir 
ki, bir tâdil konferansında kendisini temsil ettirmeği müşkülâtsız 
kabul etmiş bulunmaktadır. Fakat Türkiye aynı meselenin âdilâne 
bir surette tesviyesi hususunda diğer Devletlerin ilgilerini de tanı- 
mamazlık edemez. Türkiye kendisinin bir Karadeniz Devleti oldu
ğunu pek iyi bilmektedir. Ancak o, bir Akdeniz memleketi olduğunu
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da unutamaz. Çok nazik bir coğrafî durum dolayısile, Boğazların dar 
alanının ayırdığı iki dünya arasında irtibatı sağlam akla görevlen
miş olan Türkiye, bu durumun, etrafını çeviren iki denize karşı, 
kendisine yüklediği ödevleri müdrik bulunmaktadır. Bu sebeplerden 
ötürü Türk Hükümeti, Karadeniz ve Boğazlar meselesini yalnız bu 
denizde kıyısı bulunan Devletleri ilgilendiren bir mesele sayamaz.

2 — Türk Hükümeti, Montreux Sözleşmesinin, Boğazlara mü
tedair Lausanne Sözleşmesinden de ileri giderek, Karadeniz’de kı
yısı bulunan Devletler lehine sarih bir rüçhan sistemi koymuş oldu
ğu hususunda Sovyet Hükümeti ile mutabıktır. Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti tarafından ileri sürülen ve sonradan Sovyet 
Hükümetince ele alm an üç prensip! Montreux Sözleşmesinin tadili 
için derpiş edilen m illetlerarası Konferansta tartışm a esası olarak 
kabul etmekle Türkiye, Büyük Britanya ve Amerika Hükümetleri, 
bir uzlaşma zihniyeti ile hareket ederek Sovyet isteklerini daha ge
niş şekilde tatm in im kânını nazarı itibara alm ağa m uvakafat et
mişlerdir. Bu duruma göre, Türk Hükümetince, Sovyet Notasında 
ileri sürülen delil, daha ziyade, Sovyet isteklerinin Boğazlar rejim i
nin tâdili hususunda başlıca ilgili Hükümetler tarafından tam bir 
iyi niyetle karşılandığını belirtmeğe yaram aktadır; fakat bu delil, 
aynı Devletlerin ve Montreux Sözleşmesinin diğer mumzilerinin, tâ
dil usul ve muamelesinin, yalnız lehlerinde yapılması düşünülen ta
vizlerden büyük bir kazanç elde edecek olan Karadeniz Devletleri
nin değil, aynı zamanda derpiş edilmekte olan önemli toplantılar 
esnasında sözünü duyurmaya ve m enfaatlerini korumaya yetkili 
bütün Devletlerin de meşru m enfaatlarm  dahilinde olarak açılıp 
m uvaffakiyetle sona ermesini görmek hususundaki hak ve ilgilerini 
ortadan kaldıramaz.

3 — Sırf hukuk bakımından m ütalâa edilince, 16 M art 1921 
tarihinde Moskova’da, im zalanan Türk - Sovyet Andlaşmasmm 5’ 
inci maddesi bir taahhüt ifade eder. Gerçekte ise, iki Âkit Taraf bu
nu başka türlü uygulamış ve bu husustaki iradelerini temamile zıd 
bir şekilde, ilk önce çok genişlemiş m illetlerarası bir çerçeve dahi
linde Boğazlar rejim i hakkında Lausanne’da girişilmiş olan müza
kerelere fiilen katılm ak suretiyle, ifade eylemişlerdir. Gerçi, bu hu
sustaki görüşmeler sırasında Boğazların kapalı kalm ası prensipini 
hareret ve belâgatla m üdafaat etmiş olan Sovyet Başdelegesi Mösyö 
Çiçerin “bu deniz kıyılarının güvenliğini müessir bir şekilde koru
yacak karşılıklı şartların tesbiti içi nbir konferans toplanmasını K ara
deniz Devletlerine teklif” niyetinde olduğunu bildirmekten geri kal
mamıştır. Bununla beraber bu proje Konferansta hazır bulunan de-
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legasyonlarm hemen hepsinin itirazları ile karşılaşm ıştı. Bu konu
da yapılan demeçlerden Sovyet görüşünün diğer sahildar Devletlerin 
görüşlerini hesaba kakmaz gibi göründüğü anlaşılm aktadır. Haki
katen bu Devletlerin tem silcileri Sovyetler Birliğine kendi adlarına 
söz söylemek hakkını tanımamış, ve dünya barışının idamesi ile 
Karadeniz kıyılarındaki topraklarının güvenliği hususundaki fik ir
lerinin Sovyet Hükümetinin fikirlerinden esaslı bir şekilde farklı 
olduğunu ilâve etmişlerdir. Diğer taraftan, aynı demeçler Sovyet 
teklifinin iki deniz arasındaki geçidin m illetlerarası bir yol sayılm a
sı gerektiği hakkmdaki Devletler Hukuku prensibini nazarı itibare 
almadığını ve Konferans tarafından kabul edildiği, Sovyetler Birli
ğine Karadeniz’de istisnaî ve haksız olarak rüçhanh bir mevki ba
ğışlamış bulunacağını ve Boğazların harp gemilerine açık bulundu
rulmasının en kuvvetli deniz Devletinin lehine olacağı yolundaki 
Sovyet delilinin, Karadeniz’in kapanm asının diğer sahildar Devlet
leri en fazla kara kuvvetlerine m alik olacak deniz Devletinin, başka 
bir tâbir ile, bizzat Sovyetler Birliğinin arzusuna tâbi kılacak yo
lundaki mukabil delil karşısında bütün kuvvet ve değerini kaybet
tiğini meydana çıkarm ıştır.

Boğazlar rejim inin tanzimi kadrosu hususunda Türkiye ve Rus
ya’nın hareket hatlarm daki aynı değişiklik, ikinci olarak, gösterdiği 
büyük m aharetle Hükümetinin görüşünü m üdafaa edip haklı çıkar
tan seçkin Sovyet Delegesi Mösyö Maksim Litvinof’un da iştirak et
tiği uzun ve yorucu tartışm aların mahsulü olan ve Montreux re ji
mini kuran konferansa iki memleketin yetkili tem silcilerinin katıl
m alarında da görünmektedir. Mösyö Litvinof, konferansın son genel 
oturumunda elde edilen mükemmel sonuçlardan dolayı memnunlu
ğunu boş yere izhar etmiş değildir. Konferansın kapanış oturumun
da söz alarak dinleyicilere şu heyecanlı hitapta bulunması da keza 
boş yere olmamıştır : “Büyük Devletlerin emperyalist savaşlarına 
iştirak ve yeni toprak fütuhatının gerçekleşmesi için Karadeniz’i bir 
üs olarak kullanm ağa çalışan eski emperyalist Rusya’nın yerine bu
gün, Karadeniz’in en büyük kısmını işgal eden, ilk hareketlerinden 
biri emperyalist emellerden tam amile vaz geçmek olan ve o zam an
dan beri değişmez ve sistemli bir şekilde bir barış politikası günden, 
yalnız kendi güvenliği değil fakat yakın ve uzak bütün komşuların 
güvenliği hakkında da kıskanç davranan yeni bir Sovyet Sosyalist 
Devleti vardır .... ..... Konferansa iştirak eden herkes buradan mem
nun bir halde ayrılacak ve memnun olmıyan kimse kalm ayacaktır.”

Doğruluğu nisbetinde realist olan, söyleyen Hükümet için şeref 
teşkil eden ve dinlemek fırsatına nail olanların kulaklarında halâ
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çınlayan bu sözler ki Cumhuriyet Hükümeti bunları hatırlatm akla 
zevk duymaktadır - fazla olarak, Montreux toplantısına önayak olan 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Hükümetinin, 1936 da, 
artık Boğazlar meselesinin halli için yalnız Karadeniz Devletlerine 
m ünhasır bir Konferansın toplanmasını 1921 de derpiş eyledikleri 
sıradaki durumda bulunmadıklarını ispat etmek maziyetini de haiz
dir. Hiç şüphesiz, Devletler arasında bir anlaşm aya esas teşkil eden 
hükümler, eski taahhütlerin yerine geçecek olan ve usulü dairesinde 
imzalayıp tasdik edilen yeni hükümleri taşıyan daha sonraki bir 
Sözleşmenin akdi gününden itibaren yürürlükten kalkar. Boğazlar 
rejim inin tanziminde yetki çerçevesi de hassaten bu mahiyettedir. 
Yukarıdaki izahlar ve demeç parçaları, Moskova Andlaşmasmm 5’ 
inci madesiııe dayanarak Sovyet Notasının ortaya çıkardığı tartış
ma konusunun bugün ancak tarihî bir mahiyeti olduğunu açıkça 
göstermektedir. Her halde yukarıda anılan hususlar, Sovyet Hükü
metinin ileri sürdüğü tarihi delilin, kendisinin müdafaa eylediği teze 
artık temel teşkil eder mahiyette görünmediğini ispat etmektedir.

Aynı izahlar ve demeç parçaları, yalnız Karadeniz’de kıyısı olan 
Devletler tarafından bir Boğazlar rejim i kurulması am acını güden 
Sovyet formülünün, 24 Eylül tarihli Notada açıklanan kanaatin ter
sine olarak, Boğazlarda m enfaatleri bahis mevzuu olup kıyıları bu- 
lunmıyan Devletlerden hiç birini tatm in eder görünmediğini de keza 
ispat eylemektedir.

Aynı düşünceler ve aynı sonuçlar, tıpkı yukarıda anılan 5’inci 
madde şeklinde kaleme alm an \;e Türkiye ile Güney Kafkasya Cum
huriyetleri arasında 13 Ekim 1921 tarihinde mün’akid Andlaşma ile 
keza Türkiye ve Ukranva Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti arasında 21 
Ocak 1922 tarihinde mün’akid Andlaşmada mevcut bir madde hük
müne dayanan Sovyet iddiasını red için de muteberdir.

22 Ağustos tarihli Notasında Türkiye Hükümeti, Boğazlar re ji
minin, Montreux Sözleşmesinin çerçevesine ve derpiş ettiği usule 
mugayir olarak yapılacak tâdiline karşı koyan ahdâ sebepleri be
yan ve izaha çalışmıştı. 5’üncü nokta hakkında Sovyet Notasında 
verilmek nezaketi gösterilen tam amlayıcı izahlar karşısında, Türki
ye Hükümeti de anılan Notadaki yeni tefsirlere mütedair kendi gö
rüş tarzını açıklam ayı vazife bilmiştir. Bunun için, Türkiye Hükü
meti, bu Notadaki izahların, aynı konu üzerinde verilip bundan ev
velki Notada mevcut olan izahlara ilâvesi suretile m ütalâa edilmesini 
Sovyet Hükümetinden rica eder.
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Boğazlarda bir Türk - Sovyet m üşterek savunma sistemini ilti
zam eden Sovyet Notasının 5’inci noktasına gelince, Sovyet Hükümeti, 
Türkiye Hükümetinin, bu teklifin Türkiye’nin egemenlik hakları ve 
güvenliği ile telifi kabil olmadığı düşüncesinde bulunduğunu ve ilk 
önce Sovyet Hükümetinin bu husustaki müsbet m ülâhazalarının öğ
renmeden bu sonuca vardığını müşahede eylemektedir. Böylece, 
esassız ve Sovyetler Birliğinin vakariyle telifi gayrı kabil şüpheler 
göstermek suretiyle Türkiye Hükümetinin, Sovyetler Birliği ile kar
şılıklı itimada dayanan dostane m ünasebetleri yeniden kurm ak yo
lundaki kendi sözlerde tam tezad halinde bulunduğu Notada ilâve 
olunmaktadır. Sovyet Hükümeti, yaptığı teklifin uygulanmasını yal
nız Türkiye’nin egemenliğine en ufak bir zarar vermemekle kalm a
yıp hatta güvenliğinin pek mahsus derecede artm ası suretiyle ger
çekleşebileceği m ütalâasında bulunmaktadır.

Türkiye Hükümeti, ilk önce Sovyet Hükümetinin müsbet telkin
lerini öğrenmeden bile, egemenlik hakları ve güvenliği ile telifi ka
bil olmadığı m ütalâasında bulunduğu 5’inci noktanın görüşülmesi
ne m uvafakat etmediği hakkm daki düşünceye iştirak edememekte
dir. Burada her şeyden önce, Türkiye Hükümetinin, kendileriyle 
münasebette bulunduğu yabancı Devletlerin teşebbüslerini ilgi ve 
hayırhahlıkla karşılanm aktan asla geri kalmadığını söylemek lâ
zımdır. Bu m ünasebetle Türkiye Hükümeti, ilk defa olarak 1939 yı
lında Saraçoğlu - Molotov görüşmeleri sırasında ortaya atılan Bo
ğazların Türkiye ve Sovyet Hükümetleri tarafından müşterek savun
ması meselesinin sonradan Moskova’da Türk temsilcisi ile bir gö
rüşmede keza Sovyetler Birliği Hükümetince daha ağır bir şekilde 
ele alınmış olduğunu bilhassa hatırlatm ak ister. Bu konu, pek doğru 
olarak, bir memleketin bağımsız olması ve bağımsız kalm ası kendi
lerine gösterilecek risyetten ayrılm ayan haklara dokunur mahiyette 
sayıldığı içindir ki Türkiye’nin m uhalefetiyle karşılaşm ıştır. Heyeti 
umumiyesiyle Boğazlar meselesi, keza, son zam anlarda Ankara ve 
Moskova arasında yapılan etraflı m uhabere ile Türkiye ve Sovyetler 
Birliğinin karşılıklı durumlarının esaslı bir incelenmesine konu ol
m akta devam eylemiştir. Bu itibarla, Türkiye’yi 5’inci noktayı ay
dınlatm ak için Sovyetler Birliği ile dostça konuşm alar yapm aktan 
kaçınm ak töhmeti altında bulundurmak haksızdır. Boğazlardan ge
çiş serbestliği prensipi herkesçe kabul edilmiş kaideler göre, güven
liğini ve ülkesinin savunmasını sağlam ak hususunda sahildar Dev
letin haiz bulunduğu hakla sınırlanmış olup hiç bir veçbfile bu Dev
letin varlığını koruma hak ve ödevini eksiltmez. Her hangi bir sal
dırıya karşı kendini koruma hakkı, şerefini bilen bağımsız bir Dev-
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İet içlıı hiç şüphesiz ki egemenliğinin en esaslı vasfıdır. Türkiye ta
rafından Boğazların m üşterek savunmasının kabulü, egemenliğinin 
yabancı bir devletle paylaşılmasında başka bir m âna ifade edemez. 
22 Ağustos tarihli Notasında Cumhuriyet Hükümeti, Sovyet Hükü
metine, Türk Topraklarını, her hangi bir saldırıya karşı, şimdiye ka
dar olduğu gibi, savunmak hususundaki kesin azmine dair, gereken 
bütün tem inatı vermiş ve Türkiye ile Sovyetîer Birliği arasında sa
mimi ve güven verici m ünasebetlerin kurulması isteğini açıklamıştır; 
aynı tem inatı, yeniden teyicl eylemekle bahtiyardır. Türkiye Hükü
meti, Karadeniz’deki Sovyet kıyılarını 2100 kilometreyi bulan bir 
uzunlukta olduğunu gözden kaçırm am akta, fakat aynı denizdeki 
Türk kıyılarının da, hemen hemen o kadar uzun olduğunu unutm a
maktadır. Şayet Boğazların Karadeniz’de kıyısı olmıyan Devletlere 
kapalı tutulması prensip! - ki bu haddi zatında Sovyetîer Birliğinin 
güvenliği için çok değerli bir tem inat teşkil etmektedir. Sovyet en
dişelerini gidermeğe yetmiyorsa, bu Devlet için Karadeniz’e karşı 
bir saldırıs halinde yapılacak şey işi, saldırıları önleme yolunda bu
güne kadar insanlığın bulduğu en mükemmel hal çaresine, yani, 
milli kuvvetler ile Birleşmiş M illetler Teşkilâtının nereden gelirse 
gelsin bütün saldırıları önlenmekle ödevli kuvvetlerinin müşterek 
savunmasına bırakm aktır.

Bu m ülâhazalar bir tarafa  bırakılsa dahi, Türkiye Hükümeti, 
Sovyetîer Birliğinin savunma hakkının, Türkiye’de, bu memleketin 
egemenlik hakları hiçe sayılarak, kullanılabilm esini anlıyam am ak- 
tadır. Türk Hükümeti burada, Mösyö Çiçer’in Lausanne Konferan
sında nasıl şiddetli bir lisanla Boğazlardan geçiş kontrolünün Tür
kiye’nin elinden alınm ası tasavvuruna itiraz ettiğini ve nasıl haklı 
olarak “Türkiye’nin egemenlik ve bağımsızlığının açık bir ih lâli” 
diye tavsif ettiği bu fikre m uhalefetini bildirdiğini hatırlatm aktan 
kendisini alam amaktadır. Türkiye Hükümeti, bugün Sovyetîer B ir
liğinin kendisi için benimseyerek ileri sürdüğü aynı kontrol talebi
nin Türkiye tarafından reddedil işini Sovyetîer Birliğinin kendi va- 
kariyle telfi gayrı kabil saymasını idrak ve tasavvur edememektedir; 
halbuki, Cumhuriyet Hükümetinin kanaatınca, bahis mevzuu olan 
şey, bilakis, Türkiye’nin, bağımsız bir Devlet sıfatiyle şeref, haysiyet 
ve hatta mevcudiyetidir.

Sovyet Notası, tezini desteklemek için 1914 yılında Goeben ve 
Breslau Alman kruvazörlerinin Boğazlardan geçişini hatırlatm akta
dır. Osmanlı Hükümeti tarafından satın alm an bu iki gemiye yapı
la natıf, ne bahse konu mesele ile ne de Montreux Sözleşmesinin tat-
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bikatiyle bir alâka göstermemekte ve daha ziyade, kara sularına sı
ğınan muharip gemilerin tarafsızlarca satın alınıp alınam ayacağı 
keyfiyeti ile ilgili bir Devletler Hukuku mevzuu olarak görünmek
tedir.

Keza, Karadeniz’e kıyısı olmıyan birkaç Devletle birlikte güya 
Boğazlarda askerî tedbirler alındığına mütedair olarak Sovyet No
tasında yapılan ima da Türkiye’de anlaşılm am ıştır, çünki bu telm i
hin taalluk etiği olaylar her türlü esastan âridir ve bu sebeple ima 
tartışm a dışında kalm aktadır.

22 Ağustos tarihli Notasında Türkiye Hükümeti, Sovyetler B ir
liğinin Karadeniz’deki güvenliğinin en sağlam tem inatının Boğaz
larda, bağımsız bir Devletin vakar ve egemenliğiyle telifi gayrı ka
bil bir imtiyazlı stratejik  vaziyet aranm asında olmayıp, aradaki mü
nasebetlerde bir düzenlik eseri husulüne yardım etmeyi hararetle 
isteyen, fakat muvazi sahadaki gayret noksanından dolayı bu uğur
daki çalışm ası m aalesef sektelere uğratılan kuvvetli bir Türkiye ile 
güven verici m ünasebetlerin yeniden kurulmasında bulunduğunu 
belirttikten sonra, Türkiye tarafından verilen bu birinci derecede 
önemli tem inattan başka, ayrıca, Sovyetler Birliğinin Boğazlarda ta- 
mamiyle ihtim al dışı bir tehlike halinde kendisinin ve Türkiye’nin 
üyesi bulundukları Birleşmiş M illetler Teşkilâtının müessirliğine de 
güvenmesi gerektiğini ilâve eylemekte idi.

Sovyet Hükümeti, Notasında, buatfı hatırlattıktan sonra, 5 No. 
lu teklifin anılan teşkilâtın prensip ve am açlarına temamile uygun 
olduğunu beyan eylemektedir. Türk Hükümeti, Sovyetler Birliğini, 
tabii olarak, pek ziyade ilgilendiren bir meselede Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtının önemini belirtirken, bilhassa Andlaşmanm yeni M illet
lerarası Teşkilâtın, bundan böyle emrine verilmiş olan m illetlerarası 
kuvvetlerin tem inatı altında bulunan her Devletin güvenliğinden so
rumlu bulunduğu hükmünü koyan prensip ve am açlara mütedair 
l ’inci maddesine işaret eylemek istemiştir. Türk Hükümeti, keza, 
Birleşmiş M illetler Andlaşmanm “Teşkilât üyelerinin, m illetlerarası 
münasebetlerinde gerek her hangi bir başka Devletin toprak bütün
lüğüne veya siyasî bağımsızlığına karşı gerekse Birleşmiş Milletlerin 
am açlariyle telif edilemiyecek her hangi bir surette, tehdide veya 
kuvvet kullanılm asına başvurm aktan kaçınm aları” hususundaki, 
prensiplere mütedair 2’nci maddesi gereğince üye Devletler tarafın 
dan alenî ve resmî surette alınmış olan teahhüde atıfta  bulunmak is
temişti.

313



Dışardan gelecek bir saldırıya karşı her memlekete kendisini 
istediği gibi savunmak hakini tanım ak zarureti huşundaki m ülâha
zalar bir tarafa  bırakılırsa, Cumhuriyeti Hükümeti sükûn ve barışı 
iştiyakla isteyen bütün m illetlerin ümitlerini San Fransisko eserlerin
den doğan güvenlik tem inatlarına bağladıkları bir zamanda, yeni 
teşkilâtı ve bahşettiği m üşterek güvenlik tem inatlarının mevcudi
yetini hesaba katm ıyan bir teklifin bu teşkilâtın am açları ve pren
sipleri ile nasıl telif edilebileceğini anlam akta zorluk çekmektedir. 
Keza, kendi ülkesinde güvenliği kurm ak için komşusunun güvenlik 
ve egemenliğini yoketmeyi mubah sayan ayııı teklifin, başkasının 
toprak bütünlüğüne ve siyasî eğeminliğine saygı göstermek vecibe
siyle nasıl telif edilebileceğini izah edememektedir. Bu itibarla Cum
huriyet Hükümeti, 7 Ağustos tarihli Sovyet Notasının 5’inci nokta
sının Türkiye’nin, terkine im kân bulunmayan egemenlik hakları ve 
hiç bir tahdide tahammülü olmayan güvenliği ile telifi gayrı kabil 
bulunduğunu yeniden tekrarlam ak mecburiyetindedir.

Türk Hükümeti, yukarıdaki uzun izahlara dayanarak Montreux 
Sözleşmesinin tâdili için toplanacak bir konferansa iştirak etmeği 
kabul eylemekle iyi niyetinin ve uzlaşma fikrinin maddî delilini ver
miş olduğuna kani bulunmaktadır. Cumhuriyet Hükümet, kendi tek
liflerinin doğurduğu düşüncelerin Sovyet Hükümeti tarafından da 
aynı objektif görüş ve hayırhahlıkla incelenmesini talep eder.

Nihayet, Türk Hükümetine Potsdam kararların ı hesaba kat
maksızın, yalnız Montreux Sözleşmesinin tâdili usulünün kabul şart
larına bağlı kaldığı hakkında yapılan Sovyet tarizine kısaca karşılık 
vermek için bu Hükümet ilk önce, iradesinin serbest bir tezahürü 
olarak gözönünde tutm ayı kbul etiği bahis mevzuu kararların, anı
lan konferansta temsil edilmiş bulunan üç Devletin görüşlerini, 
Türkiye’nin egemenlik hakları çerçevesi dahilinde, tâdil konferan
sını toplantıya çağırm ak için zemini hazırlayacak şekilde ve sadece 
konuşma yolu ile, telif teşebbüsünden başka bir gaye gütmediğini 
belirtm ek ister. îşbu kararlar, bu Devletlerin Boğazlar meselesine ver
dikleri önemli alâmetleridir; fakat mümzi Devletleri bağlayıcı yegâ
ne vesika olan Montreux Sözleşmesinin yerini tutamazlar. Diğer 
taraftan, Cumhuriyet Hükümeti, kendisince bilindiğine göre, Sovyet 
Notasının bahis mevzuu ettiği kararların, Montreux Sözleşmesinin 
muhtemel tâdili için, bir taraftan  Türkiye, diğer taraftan  da Pots- 
dam’da temsil edilmiş bulunan üç Devletin her biri arasında, doğru
dan doğruya konuşm alar derpiş ettiğini tasrih eylemeği faydalı sa
yar. İmdi, Türk Hükümetinin fikrince Potsdam Konferansının te
menni ettiği hazırlayıcı çalışm alar ilk önce Amerika Birleşik Dev-

314



îetleri ve Büyük Britanya Hükümetlerinin A nkara’ya yapmış ol
dukları tebliğler ve sonra da ayııı konu hakkında Türkiye ile Sov- 
yetler Birliği arasında vukubulan Nota teatisiyle, bugün fiilen ta 
mamlanmış bulunmaktadır. Onun için, Cumhuriyet Hükümeti, bu 
suretle yapılmış olan tem asların Türkiye ile bahis mevzuu üç Dev
letten herbirinin Boğazlar meselesi karşısındaki durumlarının sa- 
rahatla ve yeter derecede açıklamış olduğu kanaatmdadır. Bu şart
lar içinde, Türk Hükümeti, gelecekte, m uhabere suretile görüş te
atisi usulüne devamın faydalı ve uygun olup olmadığı hususunda 
şüphe göstermekten kendini alam am aktadır. Bu Hükümet, tâdil 
usulünün verimli bir şekilde harekete getirilmesi için zeminin yeter 
derecede hazırlanmış bulunduğu kanaatmdadır. Sovyet isteklerinin 
4’üncü ve 5’inci noktaları hakkında işbu Nota ile 22 Ağustos tarihli 
Notada tasrih edilmiş bulunan durumunu m uhafaza etmekle bera
ber. Türk Hükümeti, kendi hesabına, Montreux Sözleşmesinin tâdili 
müzakerelerine başlam ak için Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik 
Devletleri, Büyük Britanya, Fransa ve anılan Sözleşmenin, Japonya 
hariç, diğer mümzilerini toplayacak olaıı bir konferansa iştirake 
âmade bulunduğunu beyan eder.

Bu Nota’ m illetlerin bir barış geleceğine ait dileklerini tebellür 
ettiren Teşkilâta coşkun saygı duyguları izhar edilmeden bitirilecek 
olsaydı hiç şüphesiz ki eksik kalırdı. Cumhuriyet Hükümeti dostluk, 
hakkaniyet ve karşılıklı saygıya dayanan dünya düzeninin desteği, 
canlı bir işbirliği hizmetinde verimli müesseselerin temeli bulunan 
Birleşmiş M illetler Teşkilâtının istikbaline olan kuvvetli inancını bir 
kerre daha, ifade etmek ister. Türk Hükümeti, m illetler arasında iş
birliği üzerine alan ve m illetler topluluğunu tesanüt ve birbirine 
bağlılığın semereli bir gelişmesine doğru yönelten ve böylece umumî 
bir istikrar ve refah sağlayarak büyük bir medeniyet eseri yaratacak 
olan bu Devletler manzumesine en büyük ümitler bağlam aktadır. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Büyük Kuzey Komşusu ile, iyi niyet 
sahibi bütün m illetlere nim etler dağıtan m illetlerarası işbirliğinin 
ışığı içinde, bu huzur alanında buluşmayı kuvvetle ummaktadır.

24 Eylül tarihli Sovyet Notasının bir örneği Türk Hükümeti ta 
rafından büyük Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümet
leri tevdi olunmuştur.

İşbu Notanın bir örneği, Montreux Sözleşmesini imzalayan, 
Devletlere - Japonya hariç - ve Amerika Birleşik Devletîeri Hüküme
tine gönderilmiştir.

*

*  *
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İkinci Dünya Savaşı’ııın sona ermesinden, Birleşmiş Milletler 
ilkelerinin ilânından kısa bir zaman sonra, eski m üttefikler arasın
daki görüş farkları, m enfaat zıtlıkları, tarihte o zamana kadar 
görülmemiş fedakârlık ve felâkete malolan barışın kurulmasının 
ve devamının kolay olm ayacağını göstermiş bulunuyordu.

Bundan sonraki olaylar, Türkiye ve diğer ülkeler için günümü
ze kadar devam eden uluslararası siyasî düzeni ana hatlarıyla şe
killendiren gelişmelerin tem ellerini teşkil edeceklerdir.
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