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1941 - 1943 yıllarındaki Türkiye’deki Alman 
(politikasına ait Nazi Almanyası’nın Dışişleri 
Bakanlığı arşivlerinden ele geçirilen GİZLİ 
BELGELER bölümü «EDITIONS PAUL DU- 
PONT»un yayınladığı kitaptan MUAMMER 
SENCEIR taralından dilimize çevrilmiş, ikinci 
bölümfi ise MEHMET ALÎ YALÇIN derlemiştin



Ö N S Ö Z

SOVYET Dışişleri Bakanlığı Arşiv dairesi Al
man Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde bulunan belge
leri seri hâlinde yayınlamaya başlıyor. Bu belgele
rin tümü İkinci Dünya Savaşı sırasında Kızd Ordu 
birlikleri tarafından ele geçirilmişlerdir ve artık 
bugün Sovyet Hükümetinin malı olmuşlardır. Bun
ların açığa çıkmış olması aslmda Nazi Almanya’sı
nın diplomatik alanda nasd büyük cinayetler tasar
ladığına kesin bir örnektir.

Bu kitap Nazi Almanya'sının 1941 - 1943 ara
sındaki Türkiye politikasını aydınlatıyor; serinin 
sonraki kitaplarında Nazilerin öbür ülkelerle olan 
diplomatik ilişkileri sırayla gün ışığına çıkarıla

caktır.

Elinizdeki kitapta kullanılan ve Alman Dışiş
leri Bakanlığına ait belgelerde Alman Dışişleri yet
kililerinin Büyük Elçiliklerle, dostluk demekleriy
le  ve öbür ülkelerin Dışişleri Bakanlıkları veya Bü
yük Elçilikleriyle olan yazışmaları bulunuyor.
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Kitapta açığa vurduğumuz yeni belgeler şu 
belli başlı bölümlerde toplanmıştır:

1) Mektup ve telgraflann daktiloda yazılmış 
asıl nüshalalan, hepsinde sorumlu memurların im
zaları, mektup veya telgrafların kime gönderildiği, 
hangi tarihte gönderildiği açıkça bellidir.

2) Sahiplerinin gerçek imzasıyla gönderilen 
mektuplar; bunlardan önemli bir kısmında resmi 
kaşe ve mühürler açıkça bellidir-

3) Dışişleri Bakanlığının özel ve şifreli for
müllerine göre yazılmış ve bir kısmı telgraf kâğıdı
na geçirilmiş telgraflar.

4) Unutulmasın diye çeşitli kimseler tarafın
dan alınmış notlar.

5) Çeşitli devlet kurumlan tarafından Dışişle- 
Ieri Bakanlığına gönderilmiş resmi yazılar.

Bu belgelerin tümü tarih sırasına göre değer
lendirilmiştir. Yazılan alan ve gönderenler genel
likle açık isim ve kimlikleriyle belirtilmiş ve o ta
rihte hangi görevde bulundukları, politik kişilikle
ri hakkında da kitabın sonuna eklediğimiz ayrı bir 
bölümde hayli geniş bilgi verilmiştir.

Yazışmalarla ilgili ve sadece görevlileri ilgilen
diren özel notlar genellikle birbirine benzeyen 
standart ölçüler taşıdığı için burada belirtilmesini 
gereksiz gördük. Bu özel notları aşağıda gösteriyo
ruz:

1) Şifreli telgrafların çevirim işaretleri
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2) Belgelerin sıra numaraları ve dosyalama 
işleminde kullanılan kaşeler

3) Bakanlığın çeşitli dairelerine ve çeşitli gö
revlilere gönderilen nüshaların dağıtımını belirten 
kaşeler

4) Dosyalamada kullanılan özel notlan göste
ren kaşeler, nüshaların dağıtımıyla ilgili ek notlar

5) Gizli Devlet Sırlarına vurulan kaşe (Gehei- 
me - Reishssache)

6) Daktiloya çekilmiş nüshanın sıra numarası
7) Telgrafların gönderildiği yerleri gösteren 

kısaltılmış adresler: «Telko», «Diplogerma», «Ram» 
gibi.

8) Söz konusu belgenin gizlice dolaştınlması 
gerektiğini bildiren işaret (Geheimvermerk für 
Geheimreichssasche).

Sorumlu memurlann ve kişilerin kimliğini gös
teren işaretler, imzalar dip notu olarak sayfa son
larına verilmiştir.



BELGELERİN SIRASI

1 Almanya’nın Türkiye Büyük Elçisi Papen’in 
Dışişleri Bakanı Ribbentrop’a gönderdiği tel
grafı (14 Mayıs 1941)

2 Ribbentrop’un Papen’e telgrafı
(16 Mayıs 1941)

3 Ribbentrop’un Papen’e telgrafı
(19 Mayıs 1941)

4 Ribbentrop’un Papen’e telgrafı
(17 Mayıs 1941)

5 Papen’in Ribbentrop’a telgrafı (20 Mayıs 1941)
6 Ribbentrop’un Papen’e telgrafı

(26 Mayıs 1941)
7 Ribbentrop’un Papen’e telgrafı

(9 Haziran 1941)
8 Ribbentrop’un Papen’e telgrafı

(13 Haziran 1941)
9 Papen’in Dışişlerine telgrafı (17 Haziran 1941)

10 Papen’in Dışişlerine mektubu (5 Ağustos 1941)
11 Alman Dışişleri yetkilisi Weiszaeker’im Türkiye

Berlin Büyükelçisi Gerede ile yaptığı görüş
mede konuşulanlar (5 Ağustos 1941)



GİZLİ BELGELER 11

12 Papen’in Dışişlerine gönderdiği rapor
(10 Kasım 194İ).

13 Hentig’dn general Erkilet’e mektubu
(17 Kasım 1941)

14 Hentig’in Garoun’la yaptığı görüşmenin özeti
(27 Kasım 1941)

15 Erkilet’in Hentig’e mektubu (24 Kasım 1941)
16 Politik durum hakkında Papen’in Dışişlerine

gönderdiği uyarma (5 Ocak 1942)
17 Dışişleri Bakanlığı ikinci sekreteri Wehrmann’-

m  general Varlimont’a yazdığı pusulaya ilişik 
mektubu (23 Ocak 1942)

18 Papen’in Dışişlerine raporu (16 Şubat 1942)
19 Papen’in Dışişlerine telgrafı (7 Mart 1942)
20 Papen’in Dışişlerine telgrafı (9 Mart 1942)
21 Dışişleri Politik ve Ticarî işler dairesi başkanı 

W ill’in Ribbentrop’a verdiği rapor
(17 Mart 1942)

22 Papen’in Dışişlerine mektubu (13 Mayıs 1942)
23 Hentig’in Garoun’la görüşmesi

(1 Haziran 1942)
24 Papen’in Türk Dışişleri sekreteri Menemenci-

oğlu’na pusulası (12 Haziran 1942)

25 Dittmann’ın Tippelskirch’e verdiği rapor
(5 Ağustos 1942)

26 Papen’in Dışişlerine telgrafı (26 Ağustos 1942)
27 Papen’in Dışişlerine gönderdiği politik rapor

(27 Ağustos 1942)
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28 Papen’ıin neşterine telgrafı (28 Ağustos 1942)
-29 İstihbarat ve Kaırşı Casusluk Dairesinin İsviç

re Bakanının Menemencioğlu ile görüşmesine 
ait rapora iliştirdiği rapor (10 Eylül 1942)

30 Ribbentrop’um başmüşaviri Hewel-Wehrwoîf’a
çektiği telgraf (12 Eylül 1942)

31 Kroll’un Dışişlerine telgrafı (21 Eylül 1942)
32 Almanya'nın Macaristan işlerini yönetmeye 

görevli bakam Killingeriin Dışişlerine telgrafı
(25 Ekim 1942)

33 Papen’in Dışişlerine mektuıbı (2 Aralık 1942)
34 Ribbentrop’un Papen’e telgrafı (5 Aralık 1942)
35 Zeiler’in Dışişlerine mektubundan bir bölüm

(9 Aralık 1942)
36 Manstein’ın Dircksen’e gönderdiği mektup

(9 Mayıs 1943)



I. Belge

P A P E N ’ D E N  R ÎB B E N T R O P ’A

i

TELGRAF
Gizli

Ankara 14 Mayıs 1941
14 Mayıs 1941’de alınmıştır (saat 20.22)
Sayı 552
Özel trende gönderilmiştir (14 Mayıs, sayı: 1523)

Çok Acele

İMPARATORLUK DIŞİŞLERİ BAKANI NA

Cumhurbaşkanıyla (İnönü) bir saatlik görüş
me büyük dostluk havası içinde geçti. Başkan, mek
tup muhtevasından mütehassis olduğunu ve mek
tubun dile getirdiği dostluk ve bağlılığı bütünüyle 
paylaştığım bildirmeye beni memur etti.

Hava Yüzbaşısı Nein görüşmenin sonuçlarını 
tafsilatıyla rapor edecektir.

Başkan, eski diostlük bağlantılarını kurmayı 
garanti eden bir anlaşmaya hazırdır. Almanya'nın,
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herhangi bir ülkeyle Türkiye’ye karşı bir anlaşma
ya girmeme niyetini açıklaması halinde Türkiye’
nin de Alman çıkarlarına karşı ve Aimanyayla ça
tışmaya götürecek bir anlaşmaya girmiyeceğini ifa
de etmektedir. Türk - İngiliz anlaşmasından doğan 
angajmanlarla ilgili çelişmeler konusunda da «iyi 
niyet oldukça bir formül bulunur» dedi'. Dışişleri 
Bakanı Saraçoğlu’yla görüşmeler kesintisiz devam 
etmelidir.

Savaş malzemesinin Irak’a geçirilmesi bu ba
kımdan garanti gibi görülebilir.

Papen

2. Belge

R İB B E N T R O P ’ T A N  P A P E N ’ E

TELGRAF

Fuschl, 16 Mayıs 1941, 18,40.
16 Mayıs 1941’de saat 19.00.
Dışişleri Bakanlığından Ankara’ya, sayı: 388

Gizli

BÜYÜKELÇİ NİN ŞAHSINA

Türkiye’yle, bu ülkeyi İngiltere’ye olan bağla
rından ayıracak ve az çok kendi kampımıza çeke
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cek bir anlaşmaya girmeden önce, geçenlerde Yu
goslavya'nın üçlü pakta katilim asından sonra or
taya çıkan harekete benzer politik bir başkaldır
ma hareketi olup olmıyacağını bilmemiz gerek
mektedir. Cumhurbaşkanının ve ileri gelen bakan
ların; hükümeti devirme veya benzeri bir hareket
le ortadan kaldırılması bizi tehlikeye düşürmez mi?

Türk iç poliıtdkasınlm ilgili genel karakterleri 
şimdiki hükümetin sağlamlığı ve aynı zamanda 
Türk dış politikasının bizim götürmek istediğimiz 
yola yönelmesi durumunda bu sağlamlığın sürüp 
sürdüremiyeceği konusundaki görüşlerinizin tafsi
latlı olarak telgrafla bildirilmesini1 rica ederim.

Ribbentrop
Ankara’ya 47 sayısıyla çekilmiştir.
(16 Mayıs, saat 20.10)
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3- Belge
*

R Î B B E N T R O P T A N  P A P E N ’ E

TELGRAF

Fuschl, 17 Mayıs 1941, 155.
17 Mayıs 1941, 2.50 de alındı. 
Sayı 393, Ankara’ya.

Gizli

Çok Acele

BÜYÜKELÇİ NİN ŞAHSINA

13 - 14 Mayıs tarihli ve Türkiye’ye dönüşünüz
den sonraki durumla ilgili bildirileriniz bana, Tür
kiye’yle bir anlaşma yapana zamanının geldiğini 
anlattı. Bildirinizde yazılan durumdan yararlan
malı ve şimdiye kadar tarafımızdan öngörüldüğü 
gibi meseleleri daha açık olarak Türklerin önüne 
getirmeliyiz. Size burada sözle verilen direktiflere 
ek olarak, başlangıç görüşmelerini aşağıdaki so
nuçların alammasım sağlıyacak biçilmde yürütme
nizi rica ederim:

Türkiye’yle resmi bir anlaşmaya varılmasıyla 
birlikte, silâhların ve savaş malzemesinin sınırsız 
olarak bu ülkeden geçirilmesini sağlayacak gizli bir
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anlaşma da imzalanacaktır. Gizli ianlaşma Türki
ye’nin, sözü edilen malzemeyi gerekli personelle ta
şımaya karşı duramıyacağı biçimde düzenlenmeli
dir. Bu, silâhlı kuvvetlerin, tebdil-i kıyafetle geçi
rilmesine izin verilmesi anlamına gelecektir. Eğer 
Türkiye’de personelle birlikte savaş malzemesi ve 
silâh nakli konusunda uygun bir eğilim görürsek, 
Edime sınırında ölçüsü belli bir değişiklik yapıl
ması ve bir Ege Adasanın kendilerine veiilmesd vaad 
edilebilir. Anlaşmanın, sadece hafif savaş malzeme
si, yani İran v.s. yerlerdeki silâh sağlanmasıyla il
gili anlaşmalarımızın gerektirdiği nakliyat gibi1 de
ğil, daha önemli hareket anlamına geldiği açıktır. 
Onların önemini takdir bize ait olacaktır. Bu konu
da bütün karışıklıkları bertaraf etmek lâzımdır.

Aynı zamanda, devletler hukuku uygulamasın
da öngörülen tek malzeme nakli keyfiyetinin, Dev
letlin tarafsızlığiyle uyuşkun olduğuna işaret et
mek gerekir. Böylece, bu konuda belirecek uyuşma 
formülü şüphesiz büyük 'bir güçlüğe düşmeden bu
lunacaktır. Malzemeye eşlik edecek personele izin 
konusundaki maddenin yazılması Türklerin karşı
lık olacak anlaşmayı imzalamaya ve onun istekle
rimize uygun biçimde yürütmeye hazır -oldukları 
ölçüde kolaylaşacaktır. Bu yolla Türkler, İngilte
re’ye karşı durumu kurtarma imkânını elde edecek
lerdir. Onların, tafsilâtla ilgili olarak ileri sürebile
cekleri itirazlar şü muhakeme tarzıyla bertaraf 
edilecektir:
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Türkiye, İngiltere ve Fransa’yla, herhangi hir 
tehlike durumunda karşılıklı yardım yükümlülüğü 
esasına dayanan bir anlaşma imzalamıştır. Fran
sa yenilmiştir. İngiltere, bütün olarak, Türkiye’ye 
yardım edecek durumda değildir. Ayrıca, taraflar
dan biri, yani Fransa, bize doğru zaten büyük bir 
adım atmıştır. Böylece, meşru ve pratik olarak, 
Türk - İngiliz - Fransız anlaşması bütün anlamı
nı kaybetmiştir. Görüşmeleriniz sırasında bu husu
su Türklere anlatmanızı rica ederim. Türklerin İn- 
gilizlere karşı görünüşü kurtarmak istemelerini an
layışla karşılamaktayız. Resmi anlaşmaya uygun 
şekli vermek istememiz bundandır. Türkiye’nin 
kendi güvenliğini sağlaması için İngiltere’nin yar
dım elini uzatacak durumda bulunmaması dolayı- 
siyle hayalî Almaiı ve gerçek Rus tehlikesine karşı 
tatmin edilmesi gerekir. Bu herkes için anlaşılır bir 
keyfiyettir.

Türkiye bizimle anlaşma yoluyla Rusya’dan 
korunabilir. Bir dostluk anlaşmasının ancak Arap 
halklarının, meselâ Irak’ın, İngiliz saldırılarına ya 
da anlaşmaların ihlaline karşı destek]erimesini sağ
lamak üzere savaş malzemesini refakatçi personel
le birlikte nakletmemiz için izin vermek yoluyla 
mümkün olacağı bilinmeli- Bu, Türkiye’nin presti
jini kaybettiğini ileri sürenlere karşı kuvvetli de
liller sağlıyabilecektir.

Size şifahi olarak verilen direktiflere uygun 
olarak ve yukarki prensipleri temel alarak Türk
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Hükümetiyle derhal, bir anlaşmaya varmak ama- 
ciyle görüşmelere başlamanızı rica ederim.

Görüşmeleri sadece şifahen yürütmenizi ve şim
dilik her türlü anlaşma taslağı veya başka her tür
lü yazılı bir tesbit işinden sakınmanızı da ayrıca 
rica ediyorum. Şifahi konuşmalardan alacağınız 
sonuçla ilgili bildirinizi aldıktan sonra size bu me
selede son talimatı vermek hakkını muhafaza edi
yorum.

İşin bir an önce sonuçlanmasında çıkarımız 
vardır. Bu bakımdan görüşmelere derhal başlama
nızı ve bize gerekli bilgiyi vermenizi dilerim. Gere
kirse hemen anlaşma taslakları gönderebilirim.

Ribbentrop
Ankara’ya 476 sayıyla çekilmiştir.

(17 Mayıs, 435)
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4. Belge

R İB B E N T R O P ’ T A N  P A P E N ’ E

TELGRAF

Gizli
Fuschl, 19 Mayıs 1941,
19 Mayıs 1941’de alınmıştır (saat 2.30).
Sayı 405.
Ankara’ya 485 sayısıyla gönderilmiştir.
19 Mayıs 1941.

Çok Acele

BÜYÜKELÇİNİN ŞAHSINA

(17 Mayıs tarihli, 569 sayılı telgrafa cevap)

Yazınızı dikkate alarak, Türkiye’yle benim 17 
Mayıs tarihli ve 476 sayılı telgraf emrimdeki esas
lara uygun bir anlaşma yapma teşebbüslerinden 
vazgeçmenizi uygun bulmaiktayım. Eğer, telgrafı
nızdan anladığım gibi, durum şimdilik aranan so
nuçların elde edilmesine uygun değilse ona adım 
adım varmaya çalışmalıyız. İlk adım burada şifa
hen tartıştığımız doğrultuda atılmalı. Türk hükû-
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metiyle derhal müzakereye girmenizi rica eder, dik
katinizi şu noktalara çekerim:

1. Anlaşmanın mümkün olduğu kadar çabuk 
yapılması önemlidir. Hazırlık konuşmalarıyla ilgi
li yazınızı alır almaz, Türk hükümetine verilmek 
üzere bir anlaşma projesi göndereceğiz. Bu mesele
deki tekliflerinizi bana bildiriniz.

2. İleri sürülen anlaşmada, savaş malzemesi
nin Türkiye üzerinden nakli bizim için son derece 
önemlidir. Onun gizli bir ekle muhakkak belirtil
mesi gerekir. Irak’a yardım edeceksek bunu bir an 
önce yapmalıyız. Savaş malzemesi hâlen Constan- 
za’da hazır durumdadır. Sadece bu noktada Türk 
hükümeti alıcı değil verici olarak görünmektedir. 
Bu noktanın, güvenliği ve Boğazlar meselesindeki 
çıkarlarının savunulması konusunda yaptığımız 
büyük vaatlerin karşılığı olarak Türkiye yönün
den ele alınması bu yüzden gerekmektedir. Karşılık 
konusunun iki taraf arasında açıkça belirtilmesi 
şarttır.

Tarafsız ülkelere savaş malzemesinin nakliyle 
ilgili husus bizim için yeterli değildir. İlerde Tür
kiye, sadece İran veya Afganistan’a gidecek vagon
lara izin verme yolunda bir bağlaşmaya girdiğini 
ileri sürebilir. Yakın Doğu’da durumun gelişmesiy
le, büyük ölçüde savaş malzemesini Suriye veya 
Irak’a yöneltmemiz çok muhtemeldir. Müzakereler 
sırasında böyle bir neticeyle ilgili tam bir uyuşma, 
sağlanması yerinde ottur.
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3. Meselenin gözden geçirilmesi sırasında yük
lerin tarafsız ülkelerin adresini taşımasını kabul et- 
mek gerekirse bu işlemin bir kamuflaj olduğunu he
saba katınız. Bunun ilersi için önemli olmıyacağı 
konusu anlaşmaya bağlanmalı.

4. Türk hükümetine teklif edeceğiniz en ilginç 
taviz Edirne yakmandaki bir kısım arazinin kendi
lerine bırakılmasıdır. Bu bırakmadan, bildiğiniz gi
bi Bulgaristan’ın 1915 yılında ilhak ettiği toprağı 
değil — Orasını Kral Boris bütünüyle elden çıkar
mağa razı olmıyacaktır— o toprağın her halde Pi- 
tion - Edirne yolunu kapsıyacak kısmını anlıyoruz.

5. Bir Ege adasının verilmesi konusunun an
laşma sırasında ele alınıp alınmaması meselesini 
takdirinize bırakmak isterim.

Bunun gerekli olması durumunda ve ne konu
da olursa olsun bir bağlaşmaya girmeden bana ha
ber veriniz.

Daima telgrafla bilgi vermenizi ve görüşmele
rin akışım ivedilikle bildirmenizi rica ederim.

GİZLİ BELGELER

Ribbentrop
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5. Belge

P A P E N ’ D E N  R ÎB B E N T R O P ’A

TELGRAF

Ankara, 20 Mayıs 1941
20 Mayıs 1941, 20.55 te alınmıştır.
Sayı 582.
Fuschl’a 1593 sayısiyle gönderilmiştir. 
29 Mayıs, saat 20.15.

Gizli1

DIŞİŞLERİ BAKANI NA

(19 Mayıs 1941 tarihli, 485 sayılı telgrafın cevabı)1

Yeni talimatınızı aldıktan sonra Saraçoğlu’n
dan bir an önce görüşmelere başlamamızı istedim. 
Saraçoğlu, benim 16 Mayıs tarihli 563 sayıyla gön
dermiş olduğum telgraf uyarınca, Türk hükümeti
nin tasarılarından İngiliz büyükelçisini ancak Cu
martesi günü haberdar edebildiğini ve iki üç gün 
bu işin yoluna koyulması amaciyle sabretmemi söy
ledi. En çabuk şekilde anlaşmaya varabilmemiz için 
geri kalan hazırlığı yapmaktayım- Saraçoğlu’yla 
yapacağım görüşmeden sonra anlaşma tasarısmr
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takdim edeceğim. Şimdilik bir ada teklif etmek ni
yetinde değildim. Harekât sırasında ıbunu şüphesiz 
kabul edeceklerdir. Sadece, sizinle yaptığım görüş
meye uygun olarak, bu meselelerin, barış anlaşma
sı sırasında Türkiye’nin de çıkarlarına uygun ola
rak çözülebileceğini belirtiyorum.

Papen

6. Belge

R ÎB B E N T R O P ’ T A N  P A P E N ’ E
TELGRAF

Gizli
Fuschl, 26 Mayıs 1941, 1.41.
26 Mayıs 1941, 2.45 te alınmıştır.
Dışişleri Bakanı, 213 - R 41.
Fuschl, 25 Mayıs 1941.
Ankara’ya 26 Mayıs’ta, 527 sayıyla çekilmiştir.

BÜYÜKELÇİNİN ŞAHSINA

(23 Mayıs 1941 tarih ve 598 sayılı telgrafm cevabı)

Saraçoğlu’yla beklenen anlaşma konusundaki 
ilk  görüşmenize dair yazınızı ilgiyle okudum.

Telgrafınızın ikinci paragrafına bakarak gü-
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ney ve doğu bölgelerinde «Türk isteklerinin yerine 
getirilmesi» yle ilgili vaatlerde tedbirli davranılma- 
sı gerektiğine işaret etmek isterim. Bu konuda 
mümkün olduğu kadar az somut 'ifadeler kullanı
nız. Hazırladığımız ve sizkı de bildiğiniz anlaşma 
tasarısı onunla ilgili olarak şöyle demektedir:

«Almanya, politik ve diplomatik olarak, Türki
ye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve kendisi 
için hayati önem taşıyan Lozan anlaşmasının göz
den geçirilmesinin sağlanması yolunda destek ola
caktır.»

Türkiye’nin benzer isteklerinin gerektireceği 
kesin coğrafî sınırları belirtmekten kaçınmak zo
rundayız. Fransa’yla olan münasebetlerimiz ve 
özellikle bu ülkeyle Suriye’deki işbirliğimiz, Türki
ye’nin bu bölgeden yapacağı hiç bir talebi destekle
memize elvermez. Ege adalarından biri veya Boğaz
lar statüsüyle ilgili olarak vereceğimiz vize için, 
anlaşmaya somut tarzda giımiyecek kapalı bir for
mül tavsiye edilir.

Konuşmaların seyri hakkmdaki son bildirileri
nizi kısa zamanda beklemekteyim.

Ribbentrop
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7. Belge

R ÎB B E N T R O P ’ T A N  P A P E N ’E

TELGRAF
Gizli

Fuschl, 9 Haziran 1941, 15.30 
9 Haziran 1941’de alındı, (saat 16.13)
Sayı 526.
9 Haziran 1941’de Ankara’ya gönderildi.

Çok Acele

BÜYÜKELÇİNİN ŞAHSINA

(6 Haziran tarih, 679 sayılı telgrafla, 7 Haziran 
tarih 686 sayılı telgrafa cevaptır)

I
Bay Numan (Menemencioğlu) bizim anlaşma

yı, üçlerden biri tarafından Türkiye’ye yöneltilecek 
bir saldırı vukuunda Türkiye’nin İngiltere’den yar
dım istemesini ve- İngiltere’yle öbür bağlantılarını, 
bir bakıma Almanya’ya yöneltilmiş davranışlar ola
rak yorumlayabileceğimiz şekilde kaleme alışımıza 
itiraz etti. Bay Numan, Türk hükümetinin Alman - 
Türk anlaşmasını böyle yorumlamak istemediğini 
söyledi ve Türk görüş açısından, anlaşmanın te



GİZLİ BELGELER 27'

melini de belirtti. Türkiye, Alman saldırısına karşı 
kendini korumak için bir anlaşma yapmak, aynı 
zamanda İngiltere’yle bağlılığı sürdürmek ve açık
ça hiç değilse dolaysız yolla İngiltere’yle politik ve 
askerî işbirliği imkânını sağlamak istiyordu. Türk 
hükümeti şunu kesin olarak anlamalıdır ki, dolay
sız yolla bile olsa, Almanya’nın bir ölüm kalım sa
vaşına giriştiği İngiltere’yle işbirliği yapması Tür
kiye’yi Almanya’nın düşmanları safına alacaktır, 
öte yandan, Almanya’yla yaptığı anlaşmanın en. 
küçük sonuçlarından olan tarafsızlığı da böylece 
yeniden bozacaktır. Türkiye’nin Almanya’yla yapa
cağı anlaşmaya, onu İngiltere’yle yapmış olduğu 
anlaşmadan kopartır görünmiyecek bir biçim veril
mesi gerektiğinde uzlaşıyoruz. Tekliflerimiz bu an
lamda düzenlenmiştir. İmdi eğer, Türkiye İngilte
re’yle yapmış olduğu anlaşmayı kesinlikle tanıma
mızı ve açıkça, İngiltere’yle işbirliği imkânını koru
mak istiyorsa bunu kabul edemeyiz.

II

Numân’m sözünü ettiği, üçlerden biri tarafın
dan Türkiye’nin saldırıya uğraması .tamamen teo
rik bir husustur. Böyle bir konjoktür gelse gelse ya 
İtalya’dan ya da Rusya’dan gelir. İmdi Türkiye’
nin bu iki devletten biırince saldırıya uğraması, ha
li hazır duruma bakıldıkta; özellikle, Almanya’nın
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Türkiye’ye karşı tutumu dikkate alındıkta siyasal 
bir gerçeklik gibi görülemez.

III

Sonuç olarak Bay Numan’ın, bizim anlaşma 
tasarımıza itirazlarında Suriye’ye karşı mümkün 
bir gösteriyi gözönünde bulundurduğu varsayılabi- 
lir. Bu durumu gözönüne alarak, dolaysız tedbirle
ri açık açık kaydetmemizi, uygun bulmamış olabi
lir. Türk Dışişleri Bakanının, benim 8 Haziran ta
rihli 625 sayılı telgrafımdaki talimata uygun ola
rak sorduğunuz soruya verdiği cevap tatminkâr gö
rünüyor. Çıkış noktası olarak Türk hükümetinin 
görünüşe göre, Suriye meselesinde ketum bir tavır 
takınacağım açıkça varsayabiliriz. 7 Haziran 686 
sayılı telgrafınızın son paragrafıyla ilgili olarak, 
Fransa’ya hesaba katmak zorunluğu dolayısiyle, 
Türkiye’ye Suriye konusunda yazılı veya sözlü bir 
söz vermenin tamamen imkânsız olduğuna işaret 
etmek isterim.

IV

Yukarda belirtilen görüş noktalarını dikkate 
alarak, anlaşmanın yazılmasında aşağıdaki duru
mun benimsenmesini rica ederim.

a) Giriş. — Türkiye tarafından şimdi ileri sü
rülen şekil bize müsait görünmüyor, önce «barışçı
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karakter» ifadesi stil bakımından kabule değer de
ğildir, onun yerine ((dostluk karakteri» ifadesi ko
nulmalıdır. «Teati edilen mektupların ruhuna uy
gun» sözcükleri tarafımızdan teklif edilen metin
ler de fbilfiil bulunmaktaydı. Şimdi, çok sonra, bu 
sözcükler iki Devlet Başkanı arasındaki mektup te
atisinin bilindiği gibi Türkiye Cumhurbaşkanı, 
Führer’in son mektuplarına henüz cevap vermedi
ği için sona ermediği yolunda şüphelere yol açmış
tır. Dahası, yayınlanması kararlaştırılmış bir an
laşma için zamanında yayınlanmamış yazışmadan 
söz etmek âdet değildir. Şimdiye kadar bu mektup
ların yayımı öngörülmemişti ve bize zamansız gö
rünüyor. En sonra Türkler tarafından teklif edilen 
kaleme alış şeklinde iki tarafın aktüel bağlılıkla
rından söz eden kısmı silmek gerekecektir. O, Türk 
-  İngiliz anlaşmasını açıkça kabul demek olur. Gi
rişin bu şekilde kaleme alınışını kabul etmekle Al
man - Türk ilintilerinin son gelişimini engellemiş 
olacağımıza 'işaret etmek isterim. Türkiye, Alman
ya’nın gelecekteki isteklerine uygun tarzda itiraz 
edecektir. Bunu dikkate alarak girişte, kendimizi, 
bu tip istekler ileri sürmeme konusunda şartlandır
mış bulunuyoruz. B öylece girişi çok kısa olarak ve 
şöyle kaleme almak en iyi şık görünüyor:

Alman İmparatorluğu Şansölyesi ve Türkiye 
Cumhurbaşkanı, karşılıklı ilintilerinin dostça ge
lişmesini sağlam bir temele dayandırma düşünce
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siyle hareket, ederek bir anlaşmaya varmak konu
sunda uzlaşmışlardır.

b) Bay Numan’m birinci paragraftaki muha
kemesi bizi «dolaylı ya da dolaysız» sözcüklerinin 
metinde muhafaza edilmesi konusunda uyarmalı
dır.

Bu konudaki delillerimiz (1) numarada açıkla
dıklarımızdan çıkarılabilir. İngiltere’yle, bize karşı 
dolaysız da olsa bir işbirliğinin Türkiye için taraf
sızlığı ihlâl demek olacağını ayrıca belirtmeye lü
zum yoktur. Tarafsızlığı ancak bizimle imzalana
cak bir anlaşma sağlıyabilir.

c) Türkiye tarafından ikinci paragrafa yapıla
cak ek, bu paragrafın önemini büyük ölçüde azal
tacaktır ve onun bütünü, başlangıçta Türklerin ile
ri sürdüğü yorumların sınırı içinde kalacaktır. Böy
le bir arzu tarafımızdan anlaşılır olmadıktan başka 
teklif ettiğimiz ikinci paragraf metninde iki ülke 
arasında yapılan benzer anlaşmalarda normal ola
rak görülen ve kendiliğinden çözülen çok küçük 
değerde bir meseleden başka mesele yoktur. Eğeı 
Türkler onu, gösterilen zayıflatıcı yollarla ortadan 
kaldırmak istiyorlarsa bizim anlaşmada izlediğimiz 
görüş açısından herhalde çok uzaktırlar.'

■ V

Türkiye, tarafımızdan ileri sürülen kaleme alış 
şeklini istemiyor ya da yeniden onun gücünü azal-
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tacak değişmeler getiriyorsa, böyle bir anlaşmanın 
bütünüyle bizim teklif ettiğimiz gayeye karşılık 
olup olmadığını gözden geçirmeliyiz. Türklerin ta
vırlarıyla ortaya çıkan durum çok ketumdur. Böy- 
lece anlaşma, Türkiye’nin istediği şekle uygun ola
rak yayınlanırsa Türk basınının yorumlarıyla bü
tün muhtevasını kaybedecektir. Aktüel politik du
rum gözönüne alındığında Türkiye’nin bu anlaşma
da sağlıyacağı çıkarın bizimkinden çok daha fazla 
olduğunu eklemeliyim. Bu nedenle Türk hükümeti, 
teklif ettiğimiz tarzdaki anlaşmayı kabul edip et- 
miyeceğini en kısa zamanda bildirmelidir.

Türk hükümetiyle görüşmelerinizin gelişmesi
ni gecikmeksizin telgrafla bildirmenizi rica ederim.

Ribbentrop

GİZLİ BELGELER
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8. Belge
■ -A

R lB B E N T R O P ’ T A N  P A P E N ’ E

TELGRAF
Gizli

Fuschl 13 Haziran 1941, 14,20 
13 Haziran 1941, 14.30 da alınmıştır.
Sayı 548
Ankara’ya 650 sayısıyla ve 3 Haziran 1941’de çekil
miştir.

Çok Acele

BÜYÜKELÇİNİN ŞAHSINA

(12 Haziran tarihli 715 sayılı telgrafınıza)

Anlaşmada Türkiye’nin önceki itirazlarını ber
taraf etmek istememizin orada, bu ülkeyi zorla İn
giliz kampından çıkarıp Alman kampına sokmak 
istediğimiz intibaını uyandırdığını yazıyorsunuz 
Bu, yanlış bir intihadır. Size bildirmiş olduğumuz 
gibi, Türkiye’nin tarafsızlığa dönmesinden başka 
hiç bir isteğimiz yoktur. Türk hükümeti bunu, gö
rüşmelerin başlangıcında ısrarla bizzat belirtmek
teydi. Fakat sonra bundan vazgeçti. Türkiye’nin 
aktüel davranışının yarattığı yeni durumu incele
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meden önce, anlaşmada Türkiye’nin aktüel yüküm
lülüklerini dikkate alan bir başka formül bulma
nın mümkün olup olmadığını bilmek isterdim. Me
selâ şu formül kullanılabilirdi:

«Tarafsız iki ülkenin karşılıklı itknad ve sami
mi dostluk temelinde ilinti kurmasını istiyerek bü
tün aktüel bağlılıklarını sürdüren bir anlaşma im
zalamak konusunda uzlaşmışlardır-»

Bu stil Türkiye’ninkine uygun, aynı zamanda 
Türkiye’nin, daha önceki anlaşmalardan doğan yü
kümlülükleriyle uyuşmaz herhangi bir şeyi gerek
tiren Alman isteklerine karşı temin edilmesi gibi 
hoş olmıyan bir intibaa da yol açmayacaktır.

Kendisiyle yaptığınız son görüşmenin raporu
na henüz cevap alamadığınızı, sadece sizden bilgi 
istendiğini, yani bir anlaşma imkânı konusunda 
Berlin’den herhangi bir talimat gelmediğini; bu
nun, şimdiki Türk tutumuyla, görüşmelerin baş
langıcındaki tutum arasındaki ayrılıktan doğduğu
nu söyliyerek Türk Dışişleri Bakanının ağzını ara
yınız.

Yarın İtalya’ya hareket edecek ve bir hafta
dan önce dönmiyeceğim. Hemen bugün Türk hükü
metinin cevabım göndermenizi rica ederim. Hare
ketimden önce kesin bir karara varmak istiyorum.

Ribbentrop
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9. Belge

P A P E N ’D E N  D IŞ İŞ L E R İ B A K A N L IĞ IN A

TELGRAF

Ankara, 17 Haziran 1941,
17 Haziran 1941’de alındı. (Saat 13.22)
Sayı 741.

Gizli

Çok Acele

İMPARATORLUK DIŞİŞLERİ BAKANI NA 

(16 Haziran Tarihli ve 671 sayılı telgraf üzerine)

1. Talimatınıza uyarak Saraçoğlu’yla iki anlaş
ma metinlerini karşılaştırdık ve onların bütünüyle 
aynı olduğunu tesbit ettik. Yalnız, üçüncü parag
rafa şu cümleyi eklemek gerekecektir:

«Yukarki anlaşma teyid edilmelidir. Teyid 
mektupları kısa zamanda Berlin’de teati olunmalı
dır.»

2. Ekonomik ilişkiler konusunda nota teatisi 
için tamamen anlaşmış bulunuyoruz.

3- Basma verilecek bildiri arzunuza göre ola
cak; böylece' metin telgrafınıza uygun düşecektir.

4. Saraçoğlu, 18 Haziran gecesi anlaşmayı im
zalamaya hazırdır. Kesin saati yarın sabah Cum
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hurbaşkanı’na raporunu verdikten sonra .bildirecek. 
Anlaşma, isteğinize göre 19 Haziran sabahı yayın
lanacaktır. Alman ve Türk radyoları 18 Haziranı 
19’a bağlıyan geceki yayınlarında hiç bir şeyden 
bahsetmiyeceklerdir. Böylece bildiri, iki ülkenin ba
sınında sadece 19 Haziran sabahı yayınlanacaktır. 
Saraçoğlu Türk radyo ve basınının anlaşmaya ge
reken sıcak ilgiyi göstermesini sağhyacaktır.

5. Adıma çekilecek bir telgraf tam yetki için 
yetecektir.

6. Mümkünse, aynı zamanda demiryolları an
laşmasını imza için de tam yetki vermenizi rica 
ederim.

Papen
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10 Belge

P A P E N ’ D E N  D IŞ İŞ L E R İ B A K A N L IĞ IN A

Gizli
Tarabya, 5 Ağustos 1941 
Alman Büyükelçiliği 
Sayı B 3018 - 41 
Dışişleri Bakanlığı’na, Berlin.
Özü : Panturanizm hareketi.

Güvenilir ve iyi haber alan bir kişi tarafından 
bildirilmiştir :

Rusya’daki Alman başarılarına gördükten 
sonra, Türk hükümet çevreleri, Türk - Rus sınırı
nın ötesinde bulunan yurttaşlarının ve özellikle 
Azerbaycan’daki Türk - Moğol'ların kaderiyle gitgi
de daha çok ilgilenmektedirler.

Bu çevreler açıkça 1918’e dönmeğe hazırdırlar 
ve çok değerli petrollerinin bulunduğu Bakû’yü ele 
geçirmek istemektedirler. Bu sebeple bir kısmı Ab- 
dülhamid devrinde, benzer yönetimlerde çalışmış 
birkaç kişiden kurulu uzmanlar komitesi bu mese
leyle ilgili bütün yayınları derleme ve Türkiye’nin 
doğusundan Hazer Demzi’ne kadar, ^Türkiye’ye or
tak sınırı bulunan Türk - Moğol’larının oturduğu
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bölgelerle Yeni Türkiye’nin -birleşmesini is-tiyen 
Türkiye’deki, ayrıca Türkiye dışında, özellikle İran 
Azer bay canındaki göçmenlerin listesini yapma gö
revini yüklenmiştir. Bu gurupun şefi, hâlen İstan
bul milletvekili olan Şükrü Enis Bahça’dır. Ailesi 
birkaç nesiidenberi Türkiye’de yaşıyorsa da bu za
tın Tatar olduğu söylenmektedir. Aynı gurupa gi
ren diğer kişiler şunlardır:

Nuri Paşa (Enver Paşa’nın kardeşidir. Bir za
manlar İslâm Ordusu adı verilen Ordu’da önemli 
bir mevkii vardı. Özellikle, kardeşinin Panturancı 
plânına sempatizan olmakla tanınır.)

Prof. Zeki Velidi (Başkırdır). İstanbul Üniver
sitesinde Profesördü. Atatürk’le uyuşmazlıkları do- 
layısiyle bu Üniversiteyi bırakıp geçici oiarak Vi- 
yaııa’da sonra Halle ve Bonn’da yerleşmek zorun
da kaldı.

Ahmed Cafer (Ahmed Said Cafer de denir). 
Hiç bir şekilde güvenilecek bir insan değildir. Ay
nı zamanda Hükümetin casusudur. Hâlâ, General 
Sikorski’nin Londra’daki Prometheus teşkilâtıyla 
ilgileri olduğu söylenir. Türkolog olarak Ahmed Ca- 
feroğlu adiyle tanınır.

Bu gurupa, geçenlerde Ankara’daki görüşmele
re katılan Kâbil’deki Türkiye Büyükelçisi Memduh 
Şevket de girmektedir. Kendisi memur olduğundan, 
hükümetin politikasından ayrı bir politika izliye- 
mez. Böylece yukarda adı geçenlerle aynı safta da
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tutulamaz. Şimdilik, dbğu Türk - Moğol'larının ger
çek bir dostu olarak görünmektedir.

Azerbaycan dışındaki doğu Türk - Moğol halk
ları, yani Volga Türk - Moğollan, Tatarlar, Türk- 
menler v.ö. konusuna gelince, Türk hükümet çev
releri onları dıştan bağımsız bir devlet şeüdinde 
birleştirmek istemektedirler. Bu devlet, batı Türk 
Moğojlarmm, aynı zamanda kültür «danışman'» 
ları olarak etkili bir siyasal roller alacağı bir Doğu 
Türk - Moğol Devleti olacaktır.

Fakat bu plânlar hiç bir şekilde Doğu Türk 
Moğollarımn arzularına karşılık olmamaktadır. 
Doğululara göre, Yeni Türkiye’de toplanan Türkler 
sadece son zamanlarda değil, yıllardanberi gerçek 
milliyetçilik duygularını kaybetmişlerdir. Bakû’da) 
Türkiye’li Türk - Moğol’ları türkçe konuşan levan- 
ten sayarlar ve onlarla mümkün olduğu kadar az 
temas etmek isterler. Bu, yüzlerce yıllık bir gelişi
min sonucudur. OsmanlI İmparatorluğunun son 
zamanlarında yüksek saray memurları ve impara
torluk memurları arasında Türk oranı çok azdı. 
Yüksek memurlar Türkler arasından değil, sırasıy
la Macar, Arnavut ve Abdülhamid zamanında ise, 
Çerkeş ve Araplar arasından seçilmiştir. (Bu tari
hi mütaalalar ve bu siyasal görüş noktası, Tebriz- 
deki ilgili çevrelerle yapılan1 siyasal görüşmelerde 
sık sık doğrulanmıştır.) Tebrizliler de aynı şekilde 
Azerbaycan Türk - Moğol'larından olduklarından 
ve kendilerini Bakû’daki Türk - Moğol’larla aynı
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kanda saydıklarından tamamen aktüeldir. Tebriz’
de bu hareketin belli başlı liderlerinden' biri olan 
zatın bizzat İran Genel Valisi olduğunu 'belirtme
den geçemiyeceğim.)

Hareketin lideri eskiden olduğu gibi yine, Meh- 
med Emin Resulzade’dir. (Eşitlik anlamına gelen 
«Müsavat» partisinin kurucusu.)

Resulzade’nin, Polonya Genel Karargâhının 
bir kolundan başka bir şey olmıyan «Prometheus» 
hareketiyle ilişkileri vardır. Polonya 1939’da dü
şünce Genel Karargâh’m İsviçre’ye transfer edilen 
ve Pilsudsky fonları adını alan fonlarıyla yaşamış
tır. 1940 ta o siyasal bir görevle, Londra’da Sikors- 
sky’nin yanındaydı. Sonra, öbür PolonyalI mülteci
lerle birlikte Bükreş’te oturdu. Mâli husus bir ya
na bırakılırsa Resulzade büyük çapta bir politika
cıdır. (Türkiye topraklarındaki, «Prometheus» teş
kilâtının öbür Türk üyeleri son zamanlarda Al
manya’ya düşman bir ruhla ortaya çıktıklarından 
Resulzade’yi ihtiyatlı bir gözle görmek gerekir.) 
Onun Türkiye’deki temsilcisi, yardımcısı olan ve 
hâlen İstanbul yakınında er hüviyetiyle Türk ordu
suna hizmet eden Mirza Bâlâ’dır. Mirza Bala hak
kında, kendisine sadık olmasından başka bir şey 
söylenemez. Güvenilir kişinin fikrine göre bu iki 
kişiyle çalışmak ilginç olacaktır. (Başka bir güve
ndir kişiye göreyse —bir Türk - Moğol—, anlan1 bir 
yana bırakmak lâzımdır. Geçmişleri ve mâli bağlan
tıları dolayısiyle kendilerine güvenilmez ve yeni
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Azerbaycan Devletinin kurulmasında hiç bir rol 
verilemez). Bu yeni Azerbaycan Devleti öbür doğu 
Türk - Moğol’larının sorumluluğunu yüklenmek is
temiyor. Tersine onların, yani Volga Türk - Moğol- 
ları, Tatarlar, Türkmenler v.ö. nin dağınık yaşa
dıkları, özellikle ekonomik anlamda geri oldukları 
için kendi kendilerini yönetlemiyecekleri ve uzun 
bir evrimden geçmeleri gerektiğini düşünüyor. 
Azerbaycan ihtilâl hareketi, kendilerini devletçili
ğe götürecek bir hususu programında öngörmüş 
değildir. Güvenilir kişi bu rolü Ruslara bırakma
mamız gerektiğini ve Alman teşkilâtıyla tecrübesi
nin onların nihâi gelişmesinde hâkim olmasını tav
siye etmektedir.

Almanya Güney - Doğu’da mümkün olduğu 
kadar kuvvetli bir devlet kurarak Rusları daima 
tehdit etmeye özel bir önem vermeli- Ukrayna bu 
problemi tatminkâr ölçüde çözmüş değildir. Ukray
nalIlar Slavdır ve Bulgarlarla Sırplar gibi her an 
Ruslarla olan ortak geçmişlerini hatırlıyabilirler. 
Türk - Moğol’lar için böyle bir durum hiç söz konu
su olamaz.

Ben, İran hükümetinin de aynı şekilde Türk - 
Moğollarla çok ilgili olduğuna işaret edince, güve
nilir şahıs bunun gayet tabii olduğu yolunda bir 
cevap vermiştir. Hâlen İran’daki Fars ve Türk - 
Moğol'ların sayısı birbirine eşittir. Şahın kendisi 
de Türk - Moğol ailesindendir. Böyle bir değişme
nin tercihe değer olduğu kendisine anlatılırsa ve
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bağımsızlığını böylece koruyabileceğini görürse, 
Şah, İran - Arab olan ülkesini bir kalemde karışık 
nüfusa sahib bir ülke durumuna getirebilir. Teb
riz Genel Valisi’nin Devrimci Harekette oynadığı 
rolü bu izah eder.

Papeıı
Not : Birinci sahifeye ek: Ankara hükümetince Do

ğu Türk - Moğolları meselesi için güvenilir 
şahıslar arasında, Tatar asıllı General Hüse
yin Emir Erkilet de bulunmaktadır.

11. Belge

W E ÎS Z A E K E R ’D E N  R ÎB B E N T R O P ’A

Gizli
Berüıı, 5 Ağustos 1941 
Sayı 494.

Kopya

Türkiye Büyükelçisi bugün bana yeni elçilik 
müsteşarını tanıttı ve konuşmayı hemen, Sovyet 
bölgesinde yaşıyan, Türk - Moğol asıllı sınır kabi
leleri üzerine çevirdi. Bu Türk - Moğol kabilelerinin 
yapacakları Sovyetiere karşı propagandaya dikkati 
çekti. Sonra açıkça, Çerkeslerin tek ibir tampon 
devlette toplanabileceklerini ifadeyle, Hazer Deni
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zinin doğusunda bağımsız bir Türk - Moğol devleti 
kurulabileceğine imâda bulundu.

Hüsrev Gerede bunları sırasına getirip resmi 
olmayan tarzda söyledi. Fakat bu sözlerin tesadü
fen ortaya atılmış olduğunu düşünmemek gerekir. 
Çünkü onlar, Ali Fuad’ın Sayın von Papen’le olan 
görüşmesinde kullandığı ifadelere aynen uymakta
dır. (Ankara'nın 14 Mayıs tarihli ve 2335 sayılı ya
zısına bakınız.) Nitekim, Gerede, Bakû’yu bütün 
halkının Türk - Moğol dilini konuştuğu bir şehir 
olarak tarif ederek esas probleme girmekten geri 
durmamıştır.

Sayın Dışişleri Bakanı’na
Weiszaeker ■
Bir nüshası da Tarabya’daki Alman Büyükelçi

liğine gönderilmiştir.
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12. Belge

P A P E N ’D E N  D IŞ İŞ L E R İ B A K A N L IĞ IN A

Gizli
Alman Büyükelçiliği 
Sayı 645 - 41, Gizli- 
Dışişleri Bakaıılığı’na
Berlin 10 Kasım 1941

POLİTİK RAPOR

Özü : General Ali Fuad Erden’in yolculuğu.

Bildirmiş olduğum gibi iki Türk Generali doğu 
cephesine ve Führer’in genel karargâhına yaptık
ları ziyaretten çok memnun döndüler.

General Ali Fuad dün bana izlenimlerini nak
letmek üzere iki saatlik bir ziyarette bulundu. Söz
lerinden anlaşıldığına göre, bütün askerî makam
lardan gördüğü iyi kabul her türlü övgünün üstün
dedir. Bu kendisine devamlı olarak Birinci Dünya 
Savaşındaki silâh arkadaşlığını hatırlatmıştır. Ay
nı düşünce General Ali Fuad’ın şerefine verdiği ye
mekte Albay Fromm tarafından da ifade edilmiştir.

General özellikle, Kiew savaşı ve Dniepr nehri
nin geçilmesi v.ö. sırasındaki harekât hakkında
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Büyük Genel Karargâh subaylarının vermiş oldu
ğu aydınlatıcı bilgilere teşekkür etmektedir. Bun
lar kendisinin ziyaret ettiği muhtelif karargâhlar
da dinlediği raporlardır. General bu tarihi harekâ
tın, Türk Askerî Akademisinde öğretim maksadına 
hizmet etmesi için mümkünse, Rus kuvvetlerinin 
durumuyla ilgili plânı ihtiva eden bir harita temi' 
ni arzusundadır. (Tabii bu haritada Alman kuv
vetleriyle ilgili tafsilata yer verilmiyecektir.)

Alman askerî şefleri kendisi üzerinde fevkalâ
de bir etki bırakmışlardır- Büyük Genel Karargâh
la alt seviyedeki karargâhta çalışanların hazırlık
larını çok övdü.

Alman ordularının, kendisinden sayı ve silâh 
bakımından üstün düşman orduları karşısındaki 
şaşırtıcı başarıları sadece Komutanların fevkalâde 
hazırlıklarından doğabilirdi. Geri hizmettekilerin 
çalışmalarını da heyecanla dile getirdi.

Bunlara ek olarak Führer’in kendisini kabul 
etmesinin ve harekât üzerinde bizzat tafsilatlı bil
gi vermesinin büyük bir hadise olduğunu anlamak 
kolaydır. Bu bilgiden General Ali Fuad, Führer’in 
Hazer Denizi ve Kafkasları mümkün olduğu kadar 
kısa zamanda ele geçirmek istediğini çıkarmıştır. 
O, bu çıkarımı tabiatıyla, birinci ordunun bütü
nüyle ve büyük kayıplara rağmen Kırım’da çok güç 
bir harekâta girişmesi ve oradan Kuzey Kafkasya- 
ya kadar ilerlemesine dayandırmıştır. Yoksa Gene
ral Ali Fuad’a göre, Kırım yarımadasını kesmek ve
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birinci orduyla Rostof hücumunu izlemek daha ko
lay olacaktı.

General’in Rus esirlerinin bulunduğu kampla
ra yapmış olduğu ziyaretlerin izlenimleri de ilginç 
olmaktan uzak değil. Çünkü, büyük sayıda Türk - 
Moğol asıllı Rus esirlerine daha iyi davranılması ve 
daha iyi bakılması için tavassutta bulunmasını ri
ca etmişlerdir.

Burada, teklifime dönmek istiyorum: Kırım 
harekâtı sona erince çoğunluğunu Kırım tatarları-'' 
nrn teşkil ettiği bir yönetim kurulsun. Bu, Türkiye- 
yi politik bakımdan büyük ölçüde etkiliyecektir.

Dönüşünden sonra General Ali Fuad, Dışişleri 
Bakam ve Mareşal Çakmak’m da hazır bulunduğu 
bir görüşmede Cumhurbaşkanına raporunu vermiş 
ve görüşme altı saat sürmüştür. Bu da, yolculuğun 
istisnaî siyasal önemini ispat eder. Generalin yap
tığı çıkarımlar bütünüyle kendisine Führer tara
fından izah edilen fikre uy uşkundur. Yani kısaca, 
Rusya seferi ezilmesi hava şartlarına bağlı üç mu
kavemet noktası dışında sona ermiş sayılabilir. 
Bununla birlikte General, Rusya’da bulunduraca
ğımız asker sayısının yüksek olması gerekeceği fik- 
rindedir. Rusya’nın Avrupa’dan işgali ve bu faktö
rün İngiltere tarafından girişilen abluka hareketi
ne tesiri konusundaysa, ablukanın böylelikle bütün 
etkisini kaybedeceği düşüncesindedir.
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General, Führer’e, Dışişleri Bakanı’na ve Feld
mareşal von Brauchitcıh’le Feldmareşal Keitel’e 
sonsuz şükranlarını bildirmemi rica etmiştir.

Papen

13. Belge

H E N T ÎG ’T E N  E R K İ L E T ’E

Elçi von Hentig
Berlin, 17 Kasım 1941

Çok Sayın ve Aziz General,
10 Kasım tarihli mektubunuzu aldım. Çok te

şekkür ederim. Mektubunuzu almadan önce birlik
te incelediğimiz mesele arzu ettiğimiz tarzda çözül
müştür. Birkaç özel nokta üzerinde son kararlar
la ilgili haberinizi bekliyorum.

Türk resmi çevreleri dahü her yandan, sizinle 
kararlaştırdığımız görüşmeleri yenilemek veya sür
dürmek için Türkiye’ye gelmemem telkin ediliyor. 
Ben bu soruya kendimce açık bir cevap bulamıyo
rum. Çünkü sadece arzularımın Türk - Alman işbir
liğini geliştireceğine inanarak ve güvenerek oraya 
gelecektim. Tarafsız bir kişi beni «beşinci kolda» 
saydıracak en küçük bir sebep bulabilseydi oraya
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gelmekten vazgeçerdim. Tavsiye ettiğiniz şahıslara 
Almanya’ya giriş vizesi verilmiştir.

Rahatsızlığım dolayısiyle bugün elime geçen 
telgrafınızın çekiliş tarihine bakılırsa o kişiler si
zinle görüşmemişler Generalim.

Sizinle yapılan röportajları büyük bir sempa
tiyle izledim. Şimdi, bize ve dünyaya vaadedilmiş 
olan makaleleri okuyabilmek için daima gecikmiş 
olan basmı beklemekteyiz.

İyi anılar ve iyi dileklerimi size ve Ekselans Ali 
Fuad Paşa’ya iletirim.

Saygılarımla.
Von Henting 
Ekselans Sayın General 
Hüseyin Emir Erkilet 
İstanbul

14. Belge

H E N T İG  T E N  E R D M A N S D O R F  ve  
W E H R M A N N ’A  (1 )

POLİTİK KISIM VII

Berlin’in tanınmış doktorlarından Garoun’un 
ziyaretini kabul ettim. Kendisi 17 yü Yüksek Tek

çi) Belgenin aslı Wehrmann’ın vizesini taşımaktadır.
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nik Okulda doçentlik yapmıştır. Yeniden İstanbul’
da oturmaktadır. Şüphesiz buradaki Büyükelçilik 
ve Türkiye’nin yönetici çevreleri adına hareket 
ederek Turancılığa karşı olan tutumumuzu öğren
mek istedi. Dr. Garoun, Büyükelçi ve Genel Kur
may Başkanı adına şunları söylemekle görevliydi: 
Adı geçenler bu meseleyle yakından ilgilenmekte
dirler. Fakat 'bunu onlar resmen ifade etmek iste
memektedirler. Türk Genel Kurmay Başkanı Türk 
- Alman ilişkilerinin sadece turancılık temeline da- 
yanabileciğini ifade etmiş, Türkiye’nin Almanya’ya 
karşı asla savaşa girmiyeceğini temin etmiştir. 
Türkiye sadece işgal durumunda kendini savuna
caktır. O, Türk - Moğol halkına karşı olan tutumu
muzu büyük bir sempatiyle gözlemektedir. Savaş 
esirleri arasında hareket etmek üzere adamlarını 
emrimize vermeye hazırdır.

Sayın Büyükelçi von Erdmansdorf’un Müşaviri 
Sayın Melhers tarafından bildirilmiştir.
Genel Müdür Yardımcısı Sayın Wehrmann’a 
Berlin, 24 Kasım 1941.
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15. Belgş

E R K Î L E T T E N  H E N T İG ’ E

General Hüseyin Emir Erkilet
İstanbul, 27 Kasım 1941

Sayın ve Değerli Elçi,
Bay Veli Menger’le 17 Kasım tarihinde gön

dermiş olduğunuz dostça satırlara ve ortak çıkar
larımız uğruna göstermiş olduğunuz tarafımızdan 
gerekli değerin verildiği çabalarmıza çok teşekkür 
ederim.

Tarafımızdan çok arzulanan İstanbul yolculu
ğunuzun geri bırakılması bizi çok üzmüştür. De
ğerli mektubunuzda belirttiğiniz sebepler bana açık 
ve sağlam görünmüyor. Biz sizi beşinci kol değil, 
bir arkadaş ve çok değerli bir dost saymaktayız. 
Ayrıca, size özellikle şu sıra Türkiye’ye gitmemeni
zi tavsiye eden resmi Türk çevrelerinin hangisi ol
duğunu anlıyamadım. Bunun yanlış ve temelsiz bir 
fikir olduğu kanısındayım. Bu alanda size uygun 
bir tavsiyede bulunabilecek kişinin Büyükelçi Ekse
lans von Papen olduğundan eminim. General Ro- 
de’la kendisine sizin tasarlanmış yolculuğunuzu 
bildirdim. Ekselans von Papen halen Ankara’da bu-
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Ilınmaktadır ve 5 Aralıktan önce İstanbul’da olmı- 
yacaktır. (Eğer buraya gelirse, onunla görüşecek 
ve size yeniden yazacağım.)

Rahatsızlığınıza çok üzüldüm. Şimdi sıhhatte 
olduğunuzu umuyorum.

Son zamanlarda vize alan Müstecip Fazıl’la 
Ediğe Kemal sizi ziyaret edeceklerdir. Onlar Kırım
da Almanlara yardım ve aynı zamanda Kırım Türk 
- Moğollarmın dâvalarına hizmetle görevlidirler. 
Bu konuda sayın Prof. İdris'e yazıp kendisine yaz
dıklarımı size tercüme etmesini rica ettim.

Müstecip avukattır, edebiyatçıdır. Son zaman
larda bizde savcılık yapmaktaydı.

Ediğe de iyi öğrenim görmüş bir gençtir.
İkisi de Kırım asılıdırlar ve son derece güve

nilir kişilerdir. İkisinin de Alman - Türk ortak çı
karlarını geliştirmeye çalışmak üzere Kırım’a gön
derilmesini rica ederim. Onlar Almanca bilmezler, 
fakat Rusça bilirler ve Almancayı yeter ölçüde ça
buk anlarlar.

Selâmlarımı iletirim.
Saygılarımla

H. E. Erkilet
Mektup Erldlet’in elyazısiyle ve Almaneadır.
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16. Belge

P A P E N ’D E N  D IŞ İŞ L E R İ B A K A N L IĞ IN A

Gizli
Alman Büyükelçiliği 
Sayı B 6 - 42, Gizli.

Ankara, 5 Ocak 1942 

POLİTİK UFKA BİR GÖZ ATIŞ (1)

Özü : Yeni yıl başında Türkiye’nin durumu
3. Kopya

Harekât alanının Amerikan - Japon çatışması 
sebebiyle genişlemesi, Mihver devletierine Aımeiri- 
ka’nm savaş ilân etmesi burada hemen, derin bir 
hayal kırıklığı yarattı.

Müteaddit defalar belirttiğim gibi Türk hükü
meti Britanya İmparatorluğuyla Mihver devletleri 
arasında bir anlaşma ümid etmekteydi. Bu anlaş
ma Türk hükümetine göre, Amerika karşı tarafta

<1) Bu belgenin aslı şu kaşeyi taşımaktadır : Führer’e rapor 
edilmiştir ve kırmızı kalemle P harfi Hitler’in elinden çık
tığı anlaşılan F harfi bulunmaktadır. Bu sayfa aynı şekilde 
Weiszaeker ve Wehrmann’ın inisiyallerini de havidir.

İ
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olmaya kesin tarzda karar vermediği ölçüde yine 
de mümkündü. Fakat hâlen bu konudaki çıkış yol
ları kapanmıştır.

Olayların gelişmesi karşısında Türkiye kendi
ni düşmanlıklar dışında tutmak ve kendine ait ol- 
mıyan çıkarlar için herhangi bir tarafa katümaya 
zorlanmamak konusundaki değişmez arzusunu tek
rarlamakta ve açık olarak belirtmektedir.

Resmi görüş açısından durum bu gün budur. 
Dünya uyuşmazlığındaki gelişmede ortaya çıkan 
konjonktürlerin daha derinden incelenmesiyle Tür
kiye’nin durumu daha belirgin çizgiler kazanacak
tır.

Türkiye’nin dış politik çıkarlarına gelince, 
Anglo - Amerikan blokuyla Sovyet Rusya arasında
ki anlaşmanın Türk dış politikasıyla ilgili düşün
celere kesin bir yön verdiği açıktır.

Türkiye uzun tarihinden almış olduğu dersler
le millet olarak varlığının Alman - Rus savaşma sı
kı sıkıya bağlı bulunduğunu bilmektedir. İngilte
re’nin açık olarak Bolşevik Rusya’nın yardımıyla 
Avrupa’da yeni bir düzen yaratmağa karar vermesi 
hatırı sayılır bir darbe şeklinde görülmektedir. Yüz
lerce yıldanberi yerleşmiş olan prensipleri öbür Av
rupa devletlerinden daha çok koruması gereken 
Britanya İmparatorluğu gibi uygar bir devletin 
böyle tasavvurları ciddiye aldığını düşünmek im
kânsızdır. İngiltere’nin bu bildirisi, Sovyet Rusya-

\



GİZLİ BELGELER

ııın savaşını bütün imkânlarla destekleme gayesi
ne yönelmiş bir propaganda tedbiri sayılmıştır.

Türk düşüncesine göre, Anglo - Amerikan blo- 
kundakiler arasında yenilmez olarak sadece Ameri
ka görünmektedir.

Mihver devletleri, sonuç olarak, savaşı sadece- 
Britanya İmparatorluğunu yenilgiye uğratmakla 
kendi lehine çevirebilir. Böyle bir kesin yenilgi Tür
kiye’nin çıkarları arasına girmez. Birkaç defa bun
dan söz etmiştim. Çünkü, Türkiye’nin çıkarı, Akde
niz’de kuvvetler dengesini sürdürmektedir. Yoksa, 
mihver devletlerinin mümkün kesin zaferine hiz
met edecek olan, İtalya’nın topyekûn Akdeniz ege
menliğinde değil.

Başka bir sonuç da, Anglo - Amerikan bloku- 
nun kesin zaferi olacaktır. Türkiye’nin fikrine gö
re bu, Avrupa’nın Sovyet yardımiyle çöküşü ola
cak; İngiltere ve Amerika onu durduramayacak ve 
savaş sonucu aç kalmış, sefalet içindeki yorgun Av
rupa’nın bolşevikleşmesini önliyemiyeceklerdir.

Böylece Türkiye, dış politikasında zamanı gel
diği zaman kesinlikle katılacağı ve askerî güçleri
nin ağırlığını koyacağı bir anlaşma imkânı bulma
ya yönelmiştir ve yönelecektir. Böyle bir durumda, 
dünya durumu ve onun son gelişmesiyle ilgili Türk 
düşüncelerini derinliğine açıklamaya girmek ilginç- 
olacaktır.

Washington ve Moskova konferansları, Anglo - 
Amerikan blokunun dünya uyuşmazlığını Pasifik-

53
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te değil Avrupa’da çözme yollarını arıyacağmı yeter 
ölçüde açığa vurmuştur. Burada, Amerika ve İngil
tere’nin gelecek için Pasifik’teki durumlarını zaten 
belirlemiş oldukları varsayılabilir. Böylece Britanya 
İmparatorluğu, tabii örtük olarak, Pasifik’te elde 
bulundurduklarını kaybetmesi durumunda, Hin
distan kendisinde kalacak, Uzak Doğu’da sahib ol
duklarının bedelini Afrika’da elde edecek şekilde 
hareket etmiştir. Amerika’ya gelince, onlar, çok üs
tün olan durumlarının böyle bir anlaşmazlıkta çok 
güç savunulur olduğunu daima kabul etmişlerdir. 
Çatışmanın sonucunda, Japonya ve Çin’le uygun 
şartlarla bir ekonomik anlaşma yapılırsa Amerika 
Birleşik Devletlerinin kendi güvenliğini sağlama 
arzusu, Havai’deki durumlarını sürdürmek ve bü
tün batı Hind üslerinde Britanya İmparatorluğu
nun mirasına konmak ve Orta Amerika’yla Güney 
Amerika’dakinden farklı olmıyan bir emperyalizm 
kurmakla tatmin edilmiş olacaktır.

O halde eğer anglo-amerikan bloku Avrupa’da 
çözüm bekliyorsa bu Rus savaş alanında buluna
cak çözümdür. İşte geleceğin Türkiye’sine yönelen 
dolaysız tehlike budur. Sonuç olarak, olaylarm bu 
alandaki gelişimi gelecekte Türk dış politikasının 
ana çizgilerini çekecektir.

Türkiye’yi bir ya da öbür taraf lehine tarafsız
lık ilkesini bırakmaya götürecek iki durum söz ko
nusu edilebilir:

1. Mihver devletleri ilkbaharda Ruslara karşı
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kesin bir başarı kazanır, özellikle Kafkaslara iler
leyip İngilizlerin Basra Körfezi’ndeki petrol kay
naklarını tehdit ederlerse, Türk politikacılarının 
fikrine göre bu, Anglo-Amerikan blokunun Avrupa- 
da savaşı kazanacak durumda olmadıklarını ispat 
edecektir.

Bu düşüncelerden Türkiye’yle, bizi askeri güç
lerinin ağırlığına dayanarak, destekliyeceğine dair 
bir anlaşmaya varılabilir.

2. Ordularımıza Türkiye üzerinden geçme hak
kını verme ve düşman taraflardan birine katılma 
biçiminde durumunu açıkça belirtmeye zorlamak 
Türkiye’yi kaçınılmaz olarak karşı tarafa sürükli- 
yecektir.

Halihazır savaş uzadıkça Türkiye kaybeden ta
raftan olmamak için daha çok tarafsızlığa yönel
mektedir.

Türk halkına hâikim olan bu duygudur. Dola- 
yısiyle Türk hükümeti egemenlik haklarının ihla
li dışında bir savaşa girme gerekçesi bulamaz.

Cumhurbaşkanıyla birkaç gün önce yaptığım 
çok faydalı bir görüşmede müteaddit defalar Tür
kiye’nin, Rus devinin yenilmesiyle son derece ya
kından ilgilendiğini ve hiç bir propagandanın, hiç 
bir baskının, Türkiye’ye çıkarlarımıza karşı tek 
adım bile attıramıyacağı sözlerini işittim. Cumhur
başkanı, Türkiye’nin tarafsız oluşunda, hâlen İn
giltere’den çok Mihver devletlerinin çıkarı olduğu
nu belirtti. Eğer Türkiye gerçekten müttefikler sa-
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tında olsaydı, İngiliz donanması Karadeniz’den Rus 
kanadını destekliyecek ve Kafkasların korunması 
yolunda uygun bir çare bulunmuş olacaktı.

Cumhurbaşkanına hiç bir Avrupa devletinin 
bolşevikliğe karşı girişilen büyük savaşta Avrupa’
nın savunulması için tarafsız kalamayacağını ve 
Türk politikasının hangi ölçüde bize etkili bir yar
dımda bulunabileceğini düşünmesi gerektiğini an
lattığım zaman bu sorunlar üzerinde ciddiyetle du
rulduğu cevabını aldım. İlkbaharda Kafkas hücu
muna girişirsek Rus sınırına kuvvet yığılmasının 
bizim için çok makbule geçeceğini ifade ettim.

Son zamanlarda elçi Ali Fuad’la elçi Enke ara
sında yapılan görüşmelerden Türk Genel Kurmay 
Başkanınm bu sorunu incelediği ve gelecek ilkba
harda bize uygun bir çözüm yolu bulma yolunda 
iyice kararlı olduğu anlaşılmıştır. Doğu bölgesinde 
kışın sertliği, nakil yollarının ve ikmal imkânları
nın hemen hiç bulunmayışı karlar eriyene kadar 
birliklerin yer değiştirmesine elvermemektedir.

Başkan, görüşmemizin sonuna doğru, sözleriy
le objektif bir tarafsızlığın sınırlarını iyice aşmış 
olduğunu belirtirken şüphesiz, mihver devletlerine 
sağlanan bu dolaysız desteğin düşman tarafından 
uygun olmıyan bir zamanda bilinmemesini arzu et
mekteydi.

Sayın Saraçoğlu ve Sayın Numan’la olan son 
görüşmelerimde Rusya yönünden her şeyin bekle
nebileceği yeniden açığa çıktı. Türk hükümeti
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Eden ve Stalin tarafından ele alman toprak talep
leriyle ilgili resmi hiç bir teyidîe karşılaşmasa bile 
bu tip taleplerin bolşeviklerin gerçek niyetine kar
şılık olduğunu düşünecektir.

Türk hükümetiyle bu alandaki -bütün bilgile
rimizi güven duyarak mübâdele etmemiz çok arzu 
edilir. Türk hükümetinin Türkiye’yi, müttefiği İn
giltere’ye karşı moral olarak güç durumda bıraka
bilecek herhangi bir teşebbüse girmemek konusun
da vaaaierimize güveni yanlış anlaşılmamalıdır - 
Olaylarm akışı Türkleri zamanı seçmeye götüre
cektir. Bu, onların Millet olarak geleceklerinin ga
rantisiyle İngiltere’ye olan bağlılıklarını sürdürme
nin uyuşmadığına kanaat getirdikleri andır.

Bütün halkların ve bütün mületlerin kesin gö
rüşlere sahih olmasına bakıldığında dünyadaki 
uyuşmazlığın bir propaganda gayesiyle kullanılma 
ihtimali çok zayıftır. Burada carî olan fikir budur. 
Tersine, Mihver devletlerinin, şimdiye kadar sade
ce propagandası yapılan düzeni kurmaya başlama
sı gerektiği de düşünülmektedir. Bütün çevreler, 
bir yandan Mihver devletlerinin askeri gücünü art
tıracak öbür yandan, Amerika içindeki muhalefete 
Roosevelt ve onun emellerine karşı başarıyla müca
dele fırsatı verecek bu yeni düzenin Avrupa’da he
men kurulmaya başlanacağı ümidini muhafaza et
mektedirler.

Dışişleri, Bakanı dün bana şunları söyledi: 
Washington bildirisinde Ohurchill bütün Avrupa
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halklarına (şüphesiz Baltık devletleri hariç) tam 
bağımsızlık sözü vermiştir. Mihver devletleri de 
bunu açıklamışlardı. Führer’in gerçeklere bağlı ka
labilmek için harekete geçmesi lâzımdır. Şüphesiz 
bu, Fransa meselesi için çok önemlidir. Çünkü Af
rika, Avrupa’daki genel durum karşısında savaş 
alanı ilân edümiştir.

Bu görüşme münasebetiyle Dışişleri Bakanı ay
nı şekilde Roosevelt’in Kongre’de yaptığı konuşma
ya ve Führer’in Güney Amerika’ya egemen olmak 
yolundaki sözde plânlarının yeniden geliştirilmesi 
masalına temas eden konuşmasına da işaret ede
rek bu iddiaların mültecüer tarafından bastırılan 
ve onların bu plân üzerinde Führer’le yapmış oldu
ğu özel görüşmelere ayrılan kitaplarla durmaksızın 
yayıldığım belirtti. Alman propagandasının Avru
pa’yı siyasal bakımdan gerçek bir düzene kavuştur
makla nötr hale getirmeye çalışmasının şart oldu
ğunu ileri sürdü.

Sonuç olarak şunlar söylenebilir :

Türk Hükümetinin Alman ordularının zaferine 
olan inancı sarsılmamıştır- Fakat, anlaşmazlığın 
uzaması durumunda küvetlerin büyük ölçüde da
ğılması ve kesin sonuca kuşku düşürecek şekilde 
yorgun düşmesinden korkulmaktadır.

Karşı tarafın, çatışmayı kesin bir noktaya var
dırma imkânı öngörülmemektedir. Türk dış politi
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kasının bir ya da öbür tarafın yararına değiştiril
mesi askerî durumun son gelişimine bağlıdır.

Papen

17. Belge

G E N E R A L  V A R L ÎM O N T  ÎÇ ÎN  B İR  N O T L A  
B İR L İK T E  W E H R M A N N T N  M E K T U B U  (1)

Gizli
Berlin, 23 Ocak 1942

Benim görüşüme göre ilişik not, Türkiye’nin 
tutumunu çok doğru olarak kısaca anlatmaktadır. 
Türkiye’nin Arap ve Turancılık sorununda aldığı
mız tedbirlere tarafsız kalamıyacağı iddiası özel
likle yerindedir. Ayrıca, Arap bağımsızlık bildiri
sinden onun resmen açıklanmasından önce Türki
ye’nin haberli kılınması ve «arap sahası» yaratıl
dığında, Türkiye’yle işbirliğinin vazgeçilmez oldu
ğu öngörülmüştür.

Zaman şimdilik Türkiye’yle bu konuda görüş
meye girmemiz ve ilinti kurmamıza uygun görün
müyor.

(1) Orijinal, Weiszaeker’in vizesini taşımaktadır.
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1. Genel Müdür’e.
2. Politik kısım şefi tarafından Politik kısmın 

yedinci servisine rapor edilmiştir.
Ankara için, aşağıdaki .belgenin ruhuna uygun 

bir talimat tasarısı hazırlamanızı rica ederim.
İlişik notun kopyası Ankara’ya gönderilmiştir.

Wehrmann

2 Aralık 1941
Sayın General Valimont için not :
1. Türk hükümeti çatışmaya katılmaktan ka

çınmak ister. Fakat bir durum değişmesinden fay
dalanma cazibesinden kendini koruması gitgide 
güçleşmektedir. General Erkilet’in hükümet tara
fından hoşgörülen Türk - Moğol asıllı halklara kar
şı ilgi uyandırma propagandası Türk hükümetinin 
hangi yola yöneldiğini ve hangi yola yöneltilmesine 
izin vereceğini göstermektedir. Türkiye İngiltere’
yle olan bağlılıklarını çok gevşek yürütmektedir. 
Fakat İngiliz anlaşmasını bozmaya kadar gitmeye 
karar vermesi küçük bir ihtimaldir. Cumhurbaşka
nının konuşmalarından birinde ülkesinin barış için 
arabulucu olabileceğine dair yaptığı imâ, barış açı
sından bu gibi gayretlerin karşılığında bazı avan
tajlar istendiği ya da askeri harekâtta alınacak 
çok küçük bir role karşılık olacak bazı çıkarlar için 
Mihver tarafına geçmenin mümkün olduğu anlamı
na gelmelidir.

2. İngiltere toprak açısından olsun, başka bir 
açıdan, olsun Türkiye’ye hiç bir teklifte bulunamaz.
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Suriye, hür demokratik ülkeler arasındadır. Baş
ka Arap ülkelerine de aynı şekilde vaadler yapıl
mıştır.

Arada bir izlenen ve Kafkasya’ya bağımsızlık 
vermeyi hedef tutan politika, müttefik Ruslarla 
olan bağlantıları açıkça ihlâl eder tarzda görüldü
ğünden ciddiye alınmamıştır. Bir Kürt devleti ku
rulacağı yolundaki propaganda Türklerin en du
yarlı noktasına dokunmuş ve içlerinde büyük hu
zursuzluğa yol açmıştır.

3. Almanya, bir Akdeniz ülkesi olan Türkiye 
için hayatî önem taşıyan Çanakkale Boğazı önün
deki Yunan adalarını işgal etmiş durumdadır. Tür
kiye Almanya’nın Kafkasya’yı ele geçireceği ve ço
ğunluğu müslim, bir kısmı da Türk - Moğol olan 
Kafkas halkının kaderini tayin edeceği inancında
dır. Bu, Hazer Denizinin doğusunda yaşıyan ve 
Türkiye’nin kaderleriyle çok ilgilendiği Türk - Mo
ğol halkları için bir uyarı olacaktır. Ek olarak Al
manya Arap topraklarında Türkiye’ye kayıtsız ka- 
lamıyacak, belirli bir siyaset izlemektedir.

4. Rusya seferinden sonra, Türkiye’deki Alman 
politikası gitgide daha dostça olmaktadır. Libya za
feri ve Güney Rusya cephesine yapılan hücumun 
güçlükleri tarafsızlığı sürdürme yönelimlerini şim
dilik güçleştirmektedir. Fakat bu, Türkiye’nin Al
manya yönüne eğilimli olmasını veya Kuzey Afri
ka’daki İngiliz ve Arap - İran sahasında bulunan 
İngiliz ordusu herhalde Libya seferi sırasında zayıf

i
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düşeceği için İngiliz nüfuz bölgesine gireceği anla
mına gelmez. İngilizler, Avustralya ve Yeni-Zelan- 
da’dan gelecek yedeklelre güvenemezler. Anayurt
taki yedekleri getireceklerine hükmetmek için Tür
kiye müsait bir yer değilidir. Böylece, Türkiye İngil
tere yönünden gelecek bir saldırı tehlikesinin önü
müzdeki aylar için söz konusu olmıyaeağını düşün
mektedir. Tek korku İtalya’dan gelebilir. Onun da 
bugünkü iç durumu açıktır.

5- Şimdiye kadar Türkiye Arap ülkelerinde în- 
gilizlere karşı olan guruplarla temas kurmamıştır. 
Arap sorunuyla ilgili olarak Berlin’de yapılacak 
müzakereler Türkiye’de büyük bir ilgi görecek ve 
sinirli bir hava da yaratacaktır. Çünkü, büyük bir 
komşu devlet olarak Türkiye, müzakerelere katıl
mak için sağlam bir sebep bulunmasa da onların 
seyrini öğrenme hakkı olduğu kanısındadır. Böyle
ce Türkiye’yle, görüşmelerin son adımı üzerinde 
tartışmaya girme imkânı ortaya çıkmaktadır. Bu
nu, Rusya’daki askerî harekât Kafkasya’ya aktarıl
madan yapmak gerekmektedir. Türkiye, iyi niyetle 
davranmak ve bazı avantajlar sağlamakla Rusya 
seferine katılabilir. Bu katılma, ordu çevrelerinde 
olsun, halk içinde olsun çok iyi karşılanır. Arap me
seleleriyle ilgili müzakereler konusunda bilgi veril
dikten sonra bu mesele Türkiye’yle serbestçe ince
lenebilir.

6. Atatürk devrindenberi Türkiye sırf millî bir 
prensiple eğitilmiştir. Sırf Türk olan bölgeler dışın-
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daki İslâmlar ve Türk - Moğolların, Genç ITürkler 
devrinde tartışıldığı gibi kimseyi ilgilendirmez ol
du. Şimdi Türkiye ne türden olursa olsun toprak 
elde etme arzusunu hiç bir şekilde göstermemekte
dir. Toprak istekleri için çıkış noktası ya da belirli 
şekilde bir nüfuz alanı yaratmak için îran’m kuze
yinde yaşıyan AzerbaycanlIlar arasındaki ihtilâl 
hareketinin işe yarayacağını düşünmektedirler. 
Genellikle, bağımsız veya hiç değilse dıştan bağım
sız gibi görülen devletlerin yaratılması yayılabilir. 
Bu, Kırım’daki, Kuzey Kafkasya ve Rus Azerbay- 
camndaki ve Hazer’in doğusundaki benzer devlet
lerde Türk - Moğol devletini ilgilendirmektedir.

7. Yukarki düşünceler Türkiye’yle yapılacak 
görüşmelerin temelini teşkil eder. Türk hükümeti 
mahiyeti ne olursa olsun, bedelini hizmetle ödiye- 
ceği bir avantaj beklememektedir. Görüşmelerde 
Türkiye’nin hangi noktaya kadar iyi niyetli taraf
sızlığını genişletmeye ve Alman Genel Komutanlı- 
ğımn Arap topraklarıyla Süveyş Kanalma girmesi
ni kolaylaştırmaya hangi ölçüde hazır olduğunun 
belirtilmesi gerekir.

i
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18. Belge

P A P E N ’ D E N  D IŞ İŞ L E R İ B A K A N L IĞ IN A

Gizli
Aîman Büyükelçiliği 
Sayı 71 - 42, gizli

Kopya
Ankara, 16 Şubat, 1942 

POLİTİK RAPOR 

Özü : Türk teklifleri.

47 - 42 gizli, sayılı raporumda ve 10 Şubat 206 
tarihli telgrafımda aktüel Türk politikasını tarif 
eden prensiplerin özelliklerini belirtmeye çalışmış
tım. Bütün bu düşüncelerin başında Türkiye’nin 
artan askerî potansiyelini yeni insan kaybına uğra
yıp zafıtlatmamak ve savaşın sonu ne olursa olsun 
kuvvetlerini topyekûn koruyabilmek için düşman 
taraflardan birine katılmama isteği yer almaktadır 
Geçen yaza kadar Türkiye, bütün olup bitenler kar
şısında Mihver devletlerinin tam bir zafer kazana
cağını ve İtalya’nm. doğu Akdeniz’e egemen olaca
ğını tahmin etmiyordu ve İngiltere tarafından kar
şı ağırlıklar konacağını ummaktaydı. Daha önce 
bildirdiğim gibi aktüel durum, Anglo - Amerikan
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kuvvetleriyle Rusya’nın yeniden canlanması ve 
Cripps’in önceden söylediği gibi mutlu olmıyan bir 
sonun, Avrupa’da kurulacak yeni düzenin yasaları
nı dikte ettirmesi korkusuyla karakterize edilebilir. 
Bu düşüncelere dayanarak Numan, Bakanından ve 
Başbakandan, benimle Alman - Türk münasebet
lerinin karşılıklı güven temelinde, Türkiye’nin Sov
yetlerle olan münasebetinde ihtilâta yol açmadan 
müttefiklerle bağlantüarmı sarsmaksızm nasıl ge
nişletilebileceğini görüşmek üzere yetki istedi.

Teklif edilen görüşmeler bu günlerde yapıldı. 
Numan, Türkiye’nin durumunu, bu raporun başın
da kısaca dile getirdiğim şekilde anlattı- Mihver 
devletlerinin Türkiye.yi, bütün Anglo-Amerikan bas 
kısma karşı koyabilmesi için mümkün olduğu ka
dar güçlü görmek istediğini ilâve etti. Ödünç ver
me ve kiralama kanunuyla Türkiye’ye hatırı sayı
lır malzeme vaad edildiği doğrudur. Bu vaadlerin 
hangi ölçüde uygulama mevkiine konulacağı bil
diğimiz gibi şu sıralarda istisnai derecede kötü olan 
nakil imkânlarının durumuna bağlıdır. Türkiye için 
daha da önemli olan, hiç bir surette vaz geçemiye- 
ceği, tahıl ve besleyici ürünlerin naklidir. Bununla 
birlikte Türk politikası, daima önde giden Anglo - 
Amerikan nüfuzunu Alman politikasının dengeye 
getirmesini istemektedir. Türk politikasının teklifi 
şudur: Bakan Funk’la kredi konusunda varılmış ve 
imzalanmadığı için etkisiz kalmış olan anlaşmayı 
yenilemek. Bu anlaşmanın şartlarında öngörülen
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kredi Türkiye’nin savaş malzemesi sağlamasına 
vardım edecektir. Böyle bir tedbir porpaganda ola
rak değil, Türk politikasının dayandığı gerçek dü
şüncelerin dile getir ilmesi gibi görülmelidir. Nu- 
man, bu teklifin tartışmasında, Türkiye henüz ne 
olursa olsun somut bir şey vaad edecek durumda 
olmadığından, (benim tutumumun gayesini de bu 
teşkil etmekteydi) teklifinin sadece bizim Türk 
politikasına gösterdiğimiz güvene dayandığını ifa
de etti.

Askeri durumun gözden geçirilmesi Mihver dev
letlerine, askerî yönden kuvvetli ve kendisini bütün 
Anglo - Amerikan baskısına karşı korumaya hazır 
bir Türkiyenin önemini gösterir. Almanya yönün
den Türkiye’ye silâh şevki gerekmediğinin ispat 
edilebileceği doğrudur. 1942 yılı yazında Alman or
dusu Kafkasya’da bulunursa bu yeterli biF garan
tidir. Alman ordusu uygun fırsatta, Türkiye’nin 
müttefiki olarak Anglo - Amerikan ordularına kar
şı onunla birleşecektir. Fakat, Rusya’nın bütünüy
le yenilgiye uğraması ve Almanların Kafkasya’ya 
muzaffer olarak yürümesi durumunda, hassas bir 
Alman kanadının anî bir saldırı tehlikesiyle tehdit 
edilmeyeceğinden emin olmak Numan’a göre Al
man politikası için son derece önemlidir. Sayın Nu
man’a beklenen önemli Alman savaş malzemesinin 
tesliminin eşdeğer bir politikayla karşılık görmesi 
gerektiğini izah ettim. Tabiatıyla önce böyle bir 
plânın teknik açıdan gerçekleştirilmesi imkânları



m inceliyecektik. Eğer o, gerçekleştirilebilir bir plân 
şeklinde görülürse hükümetim tabii ona eşdeğer bir 
politika izlenmesi üzerinde ısrar edecekti. Şahsen 
ve Bakanımın kararlarını ıbağlamaksızın bu eşde
ğer politikayı «Avrupa ve Sovyet Rusya»yı ilgilen
diren meselede Türk tutumunun somut bir biçim 
almasında görmekteydim.

Numan, kendisinin ve Saraçoğlu’nun, Türkiye- 
nin galip bir Rusya görmek istemediği yolunda bir 
şüpheye yer bırakmadığı cevabını verdi. Türkiye, 
hiç bir durumda, Sovyetlerin galip gelerek Avrupa- 
da yeni düzenin kurulması için kesin bir nüfuza 
sahip çıkmasını arzu etmiyecektir. Fakat, Türk gö
rüş noktasının somut hale getirilmesi, Türkiye’nin 
müsaade edemiyeceği bir politik hareket demekti. 
Birliklerin hareketi konusunda Numan, Türkiye’
nin yeni durumu göz önüne alacağını temin etti. 
Kafkaslardaki harekât sebebiyle bu bizim için bir 
destek demekti.

Görüşmemiz şu uyuşmaya vardı: Numan’ın 
teklifini, son müzakereler için temel arama hakkı
nı kendimde muhafaza ederek Sayın Dışişleri Ba- 
kanı’na bildirecektim.

Numan böyle bir tasarının yayınlanmasıyla 
İngiliz - Türk münasebetleri için elverişsiz bir or
tam doğacağmdan hiç söz etmemiştir. Şimdi İngi- 
lizlere «Biz askerî görüş açısından, İngiliz ve Ame
rika yönünden gelecek bir saldırı dahil her türlü 
ihtimale hazır olmak üzere Almanlarla bu anlaşma
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ya vardık» demeye hazırdır. Numan’m teklifini si
ze iletirken her şeyden önce savaş malzemesinin 
teslimi konusundaki teknik imkânları ele almanı
zı tavsiye etmek isterdim. Şu sırada bu yardıma 
karşılık olacak bir politika izlenmesini sağlamanın 
güçlüklerine rağmen Numan’m  teklifini Türkiye ve 
özellikle Türk Genel Kurmayıyle olan münasebet
lerimizin sıklaştırılış yolunda çok müsait bir fırsat 
telâkki etmekteyim.

Bana prensip konusunda gerekli talimatı ve
rirseniz müteşekkir kalırım.

Papeıı

19. Belge

P A P E N ’ D E N  D IŞ İŞ L E R İ B A K A N L IĞ IN A

TELGRAF

Ankara, 7 Mart 1942.
7 Mart 1942’de alındı (13.50)
Sayı 355
VII, Siyasî Kısma, 307.
6 Mart tarihli ve 351 sayılı telgrafa ek.

Gizli

1. Kayseri’de bir Rus tevkif edilmişti.
2. Pavlov adlı bu Rus-’un bağışlanması huşu-
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sunda Rus Başkonsolosluğunun yaptığı teşebbüs
ten vaz geçilmesi için ertesi güne kadar mühlet ve
rildi. Pavlov bu tarihte teslim edilmezse zorla tev
kif edilecektir.

3. Basın Şubesi Şefi geçen gece bana telefon 
ederek Rus’a karşı alman polis tedbirlerini öğren
mek istedi.

İlgili servislere, meselenin tam mânâsiyle açık
lanmasıyla ilgili olarak Büyükelçinin telefonda hiç 
bir bilgi veremiyeceğini bildirmek isterim.

Papen

20. Belge

P A P E N ’ D E N  D IŞ İŞ L E R İ B A K A N L IĞ IN A

TELGRAF

Ankara, 9 Mart 1942.
9 Mart 1942*de alınmıştır. (11,35)
VIII. Siyasî Kısma, 308.
6 Mart tarihli ve «155 sayılı telgrafa vek.

Gizli

Numan, bir piyade taburu tarafından çevrilen 
Rus Konsolosluğunun, başka çare kalmadığı için 
Pavlov’u teslim ettiğini bildirdi.

• '  *
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Rus, tabii her şeyi inkâr etmiş. Fakat şimdi 3. 
derece sorguya tabi tutulmaktaymış.

Gazetecilerin verdiği bilginin tersine Rus Bü
yükelçisi Moskova’ya gitmemiştir.

Papen,

GİZLİ BELGELER

21. Belge

W Î L L ’D E N  R ÎB B E N T R O P ’A

Gizli
Berlin, 17 Mart 1942.
Politik ve Ticarî İşler Kısmı Şefi 
62, Gizli

TÜRKİYE’YE GÖNDERİLEN 
MALZEME HAKKINDA

20 tane Krupp 7,5 cm. D.C.A. sahra topu 100 
bin mermisiyle, birlikte.

Feldmareşal .Keitel Büyükelçi Ritter’e, Füh- 
rer’in Dışişleri. Bakanı’yla henüz krom madeni al
madan 20 D.C.A. sahra tapunu önceden teslim et
menin faydasını görüşmek istediğini haber vermiş
tir.

108 D.C.A. 7,5 cm.lik sahra topuyla 400 mermi-
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nin teslimi Krupp firmasıyla savaştan önce yapı
lan bir anlaşmada öngörülmüş fakat, savaşın çık
masıyla bu husus yerine getirilememişti.

Krupp, fabrikalarında bulunan 20 topu teslim 
etmek zorundadır.

Esasen onların Alman ordusunda kullanılma
sı genel silâh tipine uymadığı için güçlük yaratmak
tadır.

Claudius’un 9 Ekim 1941 tarihinde Türkiye’
yle yapmış olduğu anlaşmada yeniden 20 top ve 100 
bin merminin verileceği vaad edilmişti. Krupp fir
masının bunlar için yeni bir kontrat imzalaması 
lâzımdır.

Hükümet tarafından imzalanan anlaşma bu 
top ve mermilerin Türkiyece verilecek krom made
ni dahil çeşitli malzemeye karşüık olarak teslim 
edilmesini öngörmemektedir. Silâhlı Kuvvetler Ge
nel Komutanlığının yapım halindeki top ve hıermi- 
lerin 15 Ocak 1943’ten sonra teslimini sağlamak 
üzere Krupp firmasının görüşmelerine yön vermek 
istediği doğrudur.

Gerçekte, hükümetin anlaşmasına göre şu 
anda verdiklerimize karşılık krom alabiliriz. Ayrı
ca Ankara’daki Büyükelçimiz topların biran önce 
teslimini, anlaşmalarla buna mecbur olduğumuzu 
bildirmiştir. Toplar hazır olduğundan teslimlerini 
geciktirecek bir sebep yoktur.

Dışişleri Bakanı O.KV.’den, silâhların verilen 
mühletten önce teslim edilip edilemiyeceğini sordu

i
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ğundan Feldmareşal Keitel, Führer’e bu konuda 
bir rapor vermiş ve topların teslimi Führer’in em
riyle yasaklanmıştır. Bu konuda Dışişleri Bakanı
na bilgi verilmemiştir.

Feldmareşal Keitel’in Dışişleri Bakanına ver
diği raporda Führer, başka türlü kullanılmasını
arzu etmesine rağmen silâhların yeniden Türkiye- 
ye teslimi meselesine itiraz etmiyeeeğini belirtmek
tedir.

Onların Türkiye’den krom madeni alınmak 
üzere başlangıç olarak teslimi gerekir.

20 top ve 100.000 mermi de 12 milyon Reichs- 
mark’a yakın değerdedir.

Eğer kontrat Nisanda imzalanırsa yeniden ya
pımına girişilen mermilerin 1942 Aralığından iti
baren teslimi mümkün olur.

Topların teslimi ardmdan, anlaşmaya bir an 
önce varılmasıyla yapılmakta olan mermiler için 
yüzde 30 (yaklaşık olarak 4 milyon Reischsmark) 
avans ve topların teslimi dolayısiyle de değerlerine 
karşılık 2 milyon Reichsmark almak gibi bir avan
tajımız olacaktır.

Kısaca 6 milyon Reichsmark alacağız.
Bu parayla Türkiye’den bizim için gerekli olan,, 

deri ve pamuk gibi savaş ham maddesi alabiliriz.
Türklerin, top ve mermilerin teslimiyle gelecek 

yılın başında verecekleri 3 milyon mark da yutar
daki savaş ham maddeleriyle birlikte kontenjan
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ölçüsünde yani 15 Ocak’tan 31 Mart’a kadar 45 bin 
ton krom ithaline elverir.

Ekonomik görüş açısmdan, karşı teslimat dik
kate alındıkta böyle bir anlaşma hesabımıza çok 
uygun düşer. Ayrıca, gönderilmek üzere olan top
lar ordumuzda kullanamıyacağımız cinstendir.

Anlaşmaya bir an önce varılması, politik görüş 
açısmdan da önemlidir. Bir gecikme, Türkleri, 9 
Ekim 1941 tarihli anlaşma şartlarını yerine getir
me niyetimizden kuşkuya düşürebilir.

Savaş Ekonomisi Teşkilâtı ve Silâhlı Kuvvetler 
Komutanlığı İkmâl Dairesi Feldmareşal Keıtel’e 
vermiş oldukları bir muhtırada silâh teslimatının 
lehinde olduklarını bildirmişlerdir.

Feldmareşal Keitel Saym Dışişleri Bakanı’nın 
Führer’e vermiş olduğu raporun sonucu hakkında 
bilgi edinmek istemiştir ve Krupp firmasının Türk
lerle, gösterilen şartlara uygun bir anlaşma yap
masını teklif etmektedir.

Saym Büyükelçi Ritter ve Saym Genel Müdür 
tarafından, Saym İmparatorluk Dışişleri Bakanı’na 
rapor edilmek üzere.

Will
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22. Belge

P A P E N ’D E N  D IŞ İŞ L E R İ B A K A N L IĞ IN A

K opya
Ankara, 13 Mayıs 1942.
Alman Büyükelçiliği. ;
Sayı A 2632 - 42.
Dışişleri Kakanlığı’na 
Berlin.
Özü : Kafkaslardaki Türk çıkarları.

Mürsel Paşa bu gün beni ziyaret etti ve Mare
şal Çakmak’la uzun bir görüşme yapmış olduğunu 
söyledi.

Paşa, bizi ilgilendiren sivil şahıslara derhal 
Almanya’ya hareket müsaadesi verileceğini temin 
etti;

Subaylara gelince, şimdilik bu soruya bir çö
züm yolu bulamadığını belirtti.

Türk ordusunda Kafkasyayı tanıyan Kafkas
yalI ve özelikle AzerbaycanlI subayların sayısı çok
tur.

Harekâtın müsait tarzda gelişmesinden sonra 
Paşa, istersek bu subaylara izin verileceğini ifade 
etmiştir.

Ayrıca Mürsel Paşa, Genel Kurmay’da, Rusla-
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ran yeniden uçak fabrikaları kurduğunu öğrenmiş
tir. Fabrikalardan bir grupu Tchita’da, diğeri 
Tomsk ve Ornsk, üçüncüsüyse Taşkent yakınında
dır.

Urfa’daki petrol kuyularını işletme çalışmala
rı bitmiştir. Onların veriminin Bakû kuyularının 
verimini geçeceği umulmaktadır.

Öbür yandan Paşa, bana, Resulzade’nin yerine 
geçen millî Azerbaycan partisi şeflerinden Kerimo- 
dor’un bir muhtırasını verdi. Bu muhtıra çevrilmiş 
olarak ilişiktedir. (1)

Papen

23. Belge

H E N T İ G ’ ÎN  G A R O U N ’L A  Y A P T IĞ I
g ö r ü ş m e n i n  ö z e t i

Gizli
Ö Z E T

Tesadüfen karşılaştığım Hindu Komitesi üye
lerinden birinin uyarmasıyla bugün Prof. Dr. Ga- 
roun’u kabul ettim.

Prof, bana mahrem olarak Türkiye’deki son 
gözlemlerini nakletti.

Dr., Mareşal Çakmak nezdinde güvenilir kişi

(1) Bu belge bulunamamıştır.



olduğunu ve onunla Türkiye’nin savaşa girmesi ko
nusunda yaptığı görüşmelerin beşten az olmadığı
nı ifade etmektedir.

Çakmak, Türkiye'nin savaşa girmesinin hemen 
hemen kaçınılmaz olduğuna ve Türk ordusunun ye
terli silâh ve cephane sağladığında savaşa girebile
ceğine inanmaktadır.

Çakmak’a göre Türk ordusu İran üzerinden 
Bakû’ya yürüyecektir. Kafkaslardaki hedeflere hü
cum söz konusu değildir. İngilizlerin İran’da hiç 
bir müdahalede^ulunmıyacağı, fakat Rusların cid
dî bir direnç gösterecekleri düşünülmektedir. (1)

Turancılık meselesinde de Prof, kendi tecrübe
lerinden, Türk parlamento çevrelerinden ve Mare- 
şal’dan edindiği bilgiye dayanarak, resmi bildiriler
le Ankara’daki Büyükelçimizin beyanları aksine 
büyük Türkiye hareketinin sadece bir gerçek olma
dığını, aynı zamanda daima güçlenip büyük bir 
önem aldığını söyledi.

Gerçek durum, başka olaylarla birlikte Başba- 
kan’ın Anayasadaki bütün yabancı kelimelerin kal
dırılması konusunda verdiği emirde ortaya çıkmak
tadır. Bu yalnız Türkiye halkının değil, öbür Türk 
- Moğol halkının da niyetini gözler önüne koyar.

Benim, bu olayların sonu nasıl gelir şeklindeki 
soruma Dr. Garoun, Türkiye’nin bütün bu ülkele
ri ele geçirmeye niyetli olmadığı fakat Bismarck

(1) Sovyet-Alman, sınırının durumuna ait kısım çıkarılmıştır.
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imparatorluğuna benzer bir federasyon kurmak is
tediği tarzında cevap verdi.

Bu Federal devlete Anadolu’ya ek olarak Kaf
kasya ve Volga’nm doğusundaki Türk - Moğol halk
ları girmelidir.

Sarı tehlikenin varlığından bilinçli olan Türk 
devlet adamlarının ideali önceden ve daima olduğu 
gibi, Almanya’yla İngiltere arasında aracı rolü oy
namaktır.

«Almanya ve Türkiye» dedi Dr- Garoun «sarı 
tehlikeye karşı bir duvar çekmelidir.» Ben de «ve 
İngiltere’ye karşı» diye ekledim. Dr. bu fikri tas
dik etti.

Türklerin tâ Beyazıt zamamndanberi Moğol
larla uyuşamadığı fikrime Prof, durumun şimdi çok 
farklı olduğu şeklinde cevap verdi.

Hentig
Berlin, 1 Haziran 1942.

24 Belge

P A P E N ’ D E N  M E N E M E N C lO Ğ L U ’ N A

Gizli
Ankara, 12 Temmuz 1942.

Saym Büyükelçi,
Ekselanslarına bugün imzalanan ek anlaşma

nın IV. maddesinin öngördüğü VIII. fiat gurupun-



78 GİZLİ BELGELER

dan savaş malzemelerinin listesini takdim etmekle 
şeref duyarım:

— Krupp malı 20 D.C.A. sahra topu.
— Bochum malı 40 cullasslı top. (hafif top)
— 64 parça Skoda marka dağ topu. 
Saygılarımın kabulünü rica ederim ekselans.

Papen
Sayın Büyükelçi Numan Menemencioğlu’na 
Türk Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri 
Ankara

25. Belge -

DİTTMAN’DAN TİPPELSKİRCH’E

Elçilik Müşaviri Dittmann
Rus İşleri Kısmı
l
Sayın Büyükelçi von Papen’in 24 Temmuz ta

rihli a 3.835-42 sayılı raporunda sorulan sorularla 
ilgili görüşümü sunuyorum:

1. İşgal altındaki Doğu Bölgeleri Bakanlığın
da yapılan müteaddit toplantılarda Devlet Bakanı 
Rosenberg’in Alman himayesi altında bağımsız 
Kafkas devleti fikrinden yana olmadığı intibaını 
edindim. İşgal Altındaki Doğu Bölgeleri Bakanlı
ğında, Kafkaslardaki durumun, Sovyetler Birliği’-



nin işgal altındaki öbür bölgelerinden farklı oldu
ğu yolundaki fikrin güç kazandığı doğrudur. Bu 
nedenle, Kafkasya için, hiç değilse dıştan, meselâ 
Ukrayna’daki bir başka hükümet şekli seçmek ge
reklidir.

İmdi, bana çok mahrem olarak bildirildiğine 
göre Bakan Rosenberg son günlerde, Kafkas bölge
lerinin gelecek politik kuruluşuyla ilgili Führer’e 
takdim etmek üzere bir raporu bizzat hazırlamaya 
girişmiş bulunmaktadır.

Bu raporun tafsilâtı henüz, Bakanlığın bu me
seleyle uğraşan uzman raportörleri tarafından bile 
bilinmemektedir- Rapor esas olarak, Kafkasya’da 
sivil bir Alman yönetimi prensibine dayanmakta
dır.

Kafkas topraklarının bütününe hükmeden si
vil makamların en yüksek temsücisi, önceleri düşü
nüldüğü gibi Alman İmparatorluğu Komiseri değil 
«Namestnik» (1) Gürcistan, Azerbaycan, Ermenis
tan, Kuzey Kafkasya’daki temsilcilerse «Genel De
lege» ünvanmı taşıyacaklardır.

2. Kârım tatarlarına gelince, bildiğim kadarıy
la, onlara kendi kendüerini yönetme hakkı verilme
si henüz karar altına alınmamıştır.

Üç hafta önce, bölgenin tamamen Almanlaştı- 
rılması için Kırım Tatarlarının başka yere nakledi
leceği rivayeti dolaşmaktaydı.

(1) Metne uygun çevirici «Naip»tir.
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Gerçekleştirilmesinin pratik güçlükleri dolayı- 
siyle bu plân, bir yana bırakılmıştır. Bununla bir
likte Perekop’un kuzeyinde kendisine eklenen bir
kaç Ukrayna bölgesiyle birlikte Kırım, başına Gau- 
laeiter Frauenfeld’in getirileceği Genel bir Komi
serlikle yönetilecektir.

3. Berlin’de bulunan KafkasyalI mülteci tem
silcilerindeki Büyükelçi Papen’in de raporunda işa
ret ettiği hoşnutsuzluk bu günlerde artmıştır.

Huzursuzluk, von Schulenburg kanaliyle gau- 
leiter Meyer’e yapılan ve Dışişleri tarafından davet 
olunan KafkasyalI mültecilerden, işgal ettikleri 
mevkiler dikkate alınarak istifade edilmesi yolun
daki teklifi Devlet Bakanı Rosenberg’in reddetme
siyle izah edilebilir.

Raportörleri tarafından ileri sürülen fikirler 
karşısında Bakan Rosenbeng, mültecilerden bir kıs
mının, îşgal Altındaki Doğu Bölgeleri Bakanlığın
da mevcut müşavirlik kadrolarına kabul edilebile
ceği kararma varmıştır.

Mülteciler adı geçen Bakanlıkla işbirliği yap
mış olmamak için bu teklifi reddetmişlerdir.

Mültecilerin özellikle AzerbaycanlIların temsil
cileriyle yapmış olduğum durum muhakemelerinde 
onları çok sıkılmış buldum. Kendilerini Türkiye’ye 
dönmekten zor caydırdım. Çünkü, Almanya’da ken
dilerine uygun bir çalışma alanı bulamıyorlardı.

Şu sırada mültecilerin dönüşüyle Türk çevrele
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rinde daha da büyük bir huzursuzluk doğacağını 
hatırlatmak gereksizdir.
' Bana göre, Büyükelçi von Papen’in raporları, 
Dışişleri Bakanlığının, İşgal Altındaki Doğu Top
rakları Bakanlığına, belki de Sayın Genel Müdür’- 
ün, Vali Meyer’e yazmış olduğu mektuba benzer 
bir yazı göndermesine vesile olabilir. Bu yazıda Bü
yükelçi von Schulenburg’un Vali MeyerTe yapmış 
olduğu konuşmaya temas edilerek mülteciler mese
lesinin uygun bir çözümüyle Alman - Türk müna
sebetlerinin çıkarma hizmet edileceği belirtilebilir.

İşgal Altındaki Doğu Bölgeleri Bakanlığı Kaf
kasya işleri raporötürü Prof, von Mende, Dışişleri 
Bakanı tarafından bu mealde bir mektubun iki gün 
önce gönderilmiş olduğunu söylemiştir. Prof. Men
de, böyle bir belgenin yardımiyle Sayın Rosenberg’i 
kararını değiştirmesi konusunda ikna edeceğini 
ummaktadır.

Dittmann
Sayın Büyükelçi von Tippelskirch’e şifahi bir 

bildiriyle ilgili olarak sunulmuştur.
Berlin, 5 Ağustos 1942.
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26. Belge

P A P E N ’ D E N  D IŞ İŞ L E R İ B A K A N L IĞ IN A

TELGRAF
Gizli

Ankara, 26 Ağustos 1942.
27 Ağustos 1942’de alınmıştır. (Saat 3,07). 
Sayı 74.

Bugün Numan’la, yeni görevine başladıktan 
sonraki ilk görüşmemi yaptım. (1) Numan, Fülırer 
ve Dışişleriyle İlgili Devlet Bakanı tarafından Arı- 
kan’a gösterilen iyi kabule teşekkür etti, şu düşün
celeri ileri sürdü:

İmparatorluk Dışişleri Bakanı adına kendisi
ne ikinci defa iletilen ve Rusya’nın yenilgisinden 
sonra bile İngiltere’yle ayrı bir barış yapma mese
lesinin söz konusu olmadığı mealindeki beyanı Kay
detti.

İmparatorluk Dışişleri Bakanının, «Türkiye 
henüz, anlaşıldığına göre, bu savaşta kimin galip 
geleceğini düşünmektedir» şeklindeki ifadesine 
karşılık, doğal olarak kendisinin de katıldığı Türk 
Genel Kurmayının görüşünü anlatmaya girişti:

Türk Genel Kurmayı, Stalingrad’m işgalinin

(1) Menemeneioğlu o sırada yeni Dışişleri Bakanı olmuştur.
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bu yılki askerî harekâtın yönünü çizeceğine inan
maktadır.

Rus meselesinin çözümlenmesi Stalingrad’ın 
kuzeyine ilerlemek Kubichev - Moskova demiryolu
nu ele geçirmekle mümkündür.

Bu durumda, Rus ordularının merkez guru- 
puyla kuzey grupu için sadece tek bir demiryolu 
kalacaktır. O da Rusların savaşı tamamen kaybet
mesine yol açar.

Ruslar üç hafta önce, Alman silâhlı kuvvetle
rine karşı kuzey ve merkez kısımlarında şaşırtma 
hücumuna girişerek dikkati kaydırmak için yedek
lerini savaş alanına sürmüşlerdir. Bu, stratejik bir 
hatadır.

Kafkas harekâtı, Kubichef hücumu dolayısiyle 
merkez ve kuzey kesimlerinde Rus silâhlı kuvvet
lerinin tamamen yok edilmesine kıyasen ikinci de
recede bir öneme sahiptir.

Bu durumun bilânçosunu çıkarırken Türk Ge
nel Kurmayı yıl sonunda Almanların Rusları za
yıf düşürüp bu savaşta hâkim bir faktör olmak
tan çıkaracağına kânidir. Buna güneyden gelen 
Anglo - Amerikan malzemesine karşı girişilen ab
luka da eklenecektir.

Numan şu beyanda bulundu:
İmparatorluk Dışişleri Bakanı’nm yukarda 

sözü edilen beyanı gerekçesiz gibi görünmektedir.
Genel durum hesaba katılır ve Türkiye’nin şim

diye kadar şimdi de olduğu gibi bolşevik Rusya’nın
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tamamen yenilgiye uğramasıyla çok yakından ilgi
lendiği prensibinden hareket edilirse, onun İngiliz 
baskısı sonucu Rus hükümetiyle, daha önce imza
lanan dostluk paktının yürürlükte olduğuna dair 
bir açıklama yapması dışında hiç bir görüşmeye 
girmediği açıkça görülecektir.

Numan, Moskova’daki yeni Türkiye Büyükelçi* 
sinin de Ruslarla hiç bir görüşmeye girmemesi, ko
nusunda talimat aldığını kesin olarak ifade etmiş
tir. Rusların, Türkiye tarafından verilen garantiye 
karşılık bazı birlikleri Türk sınırından çektiği ko
nusundaki Alman şüphelerini ciddiyetle reddetmek 
gerektiğini söyledi.

Beyanlarından dolayı Numan’a teşekkür et
tim ve son zamanlarda Rusların zayıfladığı, Türki
ye için artık tehlike teşkil etmediği, halbuki-Kara- 
deniz’e yaslanmış Almanya’nm gelecekte Türkiye- 
nin çıkarları için küçümsenmiyecek bir tehlike teş
kil edeceğine dair İngiliz ve Amerikan propagan
dalarına fazla kulak verdiklerini de saklamadım.

Numan bu görüşü heyecanla ve kuvvetle red
detti. Müttefikler meseleyi kendisine bu şekilde 
göstermek isteselerdi bile o, büyük bir Slav impara
torluğunun hiç bir zaman Türkiye için bir tehlike 
teşkil etmekten uzak duramayacağını, tersine Türk- 
lerin kendileri için Alman komşuluğunda hiç bir 
tehlike görmediklerini, çünkü Führer’in hiç bir du
rumda veya uzun zaman için Rus probleminin ke
sin çözümünü, bir sınır duvarı çekmekle aramıya-
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cağını anlattı, ('bunun ısrarla savunulması gerekir
di) fakat Almanya’nın inzibati kontrolü altında bir 
dizi devlet yaratılacaktı.

Almanya'nın karşısındaki Rus probleminin çö
zümü son derece güçtür.

Türkiye, bütün görüş noktalarından (üç harf 
gurupu okunamadı) - ve bu nedenle Alman İmpa
ratorluğuna mümkün sınırlar içinde yardıma ha
zırdır.

Ülkesi emperyalist bir politikayla yönetilmedi
ği ölçüde, çıkarları siyasal azınlıklarının kültür ha
yatını sağlam bir temele oturtma arzusuna bağlan
mıştır.

Ayrıca Türkler ülkelerinde yaşıyan ayrı ırktan 
halkların, kültürel özelliklerini sürdürmeleri şar
tıyla Alman etkisinde kalmasına razıdırlar.

Panslavizm tehlikelerine karşı ortak savaşta 
ancak bu yol o halkların işbirliği yapmasını sağlar.

Türkiye’nin hangi noktalarda işbirliği yapabi
leceği şeklindeki soruma Numan, bu yardımın ül
kesi için tarafsızlığını koruma gerekliliğiyle sınırlı 
olduğu, fakat meşru tabii çıkarlarının söz konusu 
olduğu yerde yardımının sağlanabileceği cevabını 
verdi.

Numan, idari ve şahıslarla ilgili meseleler da
hil, Türkiye’nin fikrini almak istediğimiz, bütün 
konuların kendisine sorulmasını istedi.

29 Ağustosta özel bir kuryeyle gönderdiğim ve 
İşgal Altındaki Doğu Bölgeleri Bakanlığı temsilci
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lerinin yapmış olduğu yolculuklara ait yazıda yine 
bu meseleyi tafsilatıyla ele almaktayım.

(Bir grup harf okunamadı) -  donanma konu
sunda Numan şöyle konuşmuştur: Burada, sadece 
tek bir belirli soru var: Türkiye’nin çıkarlarına uy
gun bir yerde enterne. (Her halde kesinlikle bu, Ak
deniz limanlarında olmıyacak.) Burada, hiç bir de
ğişmeye tahammül edilemez.

Moskova' konferansının sonucu üzerindeki dü
şüncesini öğrenmek istediğimde «Kubichef diplo
matik çevreleri gevezelik etmekten hoşlanıyorlar» 
şeklinde bir cevap aldım. Maamafih bugünlerde, 
Londra’daki Büyükelçisinden tafsilâtlı haber bek
liyor o zaman bana bilgi verecek. Şüphesiz Kafkas- 
larda ikinci bir cephe açmak kararı alınmıştı. Şim
diye kadar Ruslar, topraklarında yabancı ordula
rın kullanılması için yapılan bütün teklifleri ke
sinlikle reddettiler. Son günlerde yani Polonya bir
likleri İran’a gönderilmiştir.

Aynı şekilde Rus sınırındaki varlıkları bir iş
birliği sembolünden başka bir şey olmayan iki İn
giliz pilotu da ülkelerine geri gönderilmiştir.

Bununla birlikte Rusya’nın güney Kafkasya 
meselesinde bu prensibi bırakmak niyetinde olduk
ları intibaı uyanmaktadır.

Vorochilof ve Wilson’un tayinleri bunu ispat 
eder.

İki Amerikan birliğinin Basta yakınlarında 
bulunduğu anlaşılıyor.



)
Burada Numan «Türkiye’yi ne şekilde olursa 

olsun (metin okunmuyor)- ikinci cephenin Türki
ye üzerinden açılması yolunda zorlamak için müt
tefikler tarafından yapılan bütün teklifler kaçınıl
maz olarak onlarla savaşı ifade eder. «Böyle bir du
rum herşeyden önce Türkiye’nin çıkarlarına karşı
lık verir fakat Numan onun aynı şekilde Almanya- 
ya da yararlı olduğu inancındadır.

Sonuç olarak, Bakan, silâh kredisiyle ilgili me
seleler üzerindeki Alman - Türk görüşmelerini ele 
alan bir muhtıra verdi. Onların uzmanlara bağlı 
kalmasına ve uzamasına teessüf etti.

Müzakere heyetine gösterilen sıcak kabulle de 
belirtildiği gibi o, böyle bir anlaşmanın politik zo- 
runluklar yönünden dikte edileceğini düşünmek
teydi. Türkiye’nin durumuyla ilgili olarak doğan 
yanlış izlenim sonucu görüşmelerin çıkmaza girme
sine üzülmektedir.

Görüşmelerin seyri hakkında bana bilgi veril
mediğini söyledim.

Bu telgraf, aynı konudaki telgrafın devamıdır.
Papeıı
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27. Belge

P A P E N ’D E N  D IŞ İŞ L E R İ B A K A N L I Ğ I N A  (1 )

Almanya Büyükelçiliği

Sayı A 524 - 42, Gizli 
Dışişleri Bakanlığı’na 
Berlin

Gizli

Ankara, 27 Ağustos 1942

POLİTİK RAPOR

Özü : Yeni Başbakanın Türk - Moğol azınlığı 
meselesi ve Rusya’nın geleceği üzerine konuşması.

Bugün yeni Başbakan Saraçoğlu’na ilk ziyare
timi yaptım.

Türkiye’nin genel durumunu ele alan görüşme 
sırasında dün Numan’a yaptığım gibi, Rus mesele
si üzerine düşüncelerinin ne olduğunu sordum.

Bay Saraçoğlu bu konuda önce bir Türk, son
ra bir Başbakan olarak cevap vermek istediğini 
söyledi.

Türk olarak Rusya’nın tamamen yok olmasını

(1) Aslı, Wehrmann’ın vizesini taşımaktadır.



GİZLİ BELGELER 8»

tutkuyla istemekteydi. Rusya'nın yok edilme teşeb
büsü Führer’in büyük ve her asırda ancak bir de
fa rastlanabilecek büyük işlerindendi.

1 Rusya’nın yok edilmesi, Türk halkının ebedî 
rüyasıydı. Her Türk, hattâ yazılarında İngiltere’yi 
tutan Hüseyin Cahit bile başka türlü düşünemezdi..

Son bir demecinde Saraçoğlu Türk - Moğol fik
rine bağlılığını dile getirerek bu duygunun dolaylı 
tarzda şeffaf hale gelmesini sağlamıştır.

Rus problemi; Almanya tarafından sadece, bir 
yandan Rusya’da oturanlardan yarısının yok edil
mesi öbür yandan da azınlık ulusların oturduğu 
Ruslaştırılmış bölgelerde Rus nüfuzundan kurtarı
lıp kendi öz karakterlerine kavuşturulması, Mih
ver devletleriyle gönülden işbirliği yapmaya davet 
edilmesi ve Slav karşısı bir ruhla eğitilmesi şartiy- 
le çözülebilir ancak.

Rusya’nın önemli miktarda insan potansiyeli
ni imha etmek meselesinde müttefikler doğru bir 
yol izlemektedirler. Ulusal azınlıkların yerleşmiş 
olduğu bölgelerin gelecekteki yapısı hakkında Füih- 
rer’in vermiş olduğu kararı Saraçoğlu bilmemekte
dir. Bu bölegler halklarının büyük bir kısmı Türk - 
Moğol’dur. Türkiye’yi meselenin çözümünde rol al
maya götüren doğal ilgi buradadır.

Bir süre önce, Füjhrer’in de verdiği görevle 
Cumhurbaşkanı’na Türkiye’nin, Yeni Avrupa'nın 
güney doğusunda güçlü bir ileri karakol teşkil et
mesi gerektiğini söylemiştim. Onu hatırladım.
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Sonuç olarak hâlen Ruslaştırılmış olan ülke
lerdeki Türk - Moğol halkı meselesinin dikkate 
.alınması gerekmektedir-

O ülkelerdeki aydın sınıfın, var olduğu ölçüde 
ya bolşevikliğe döndüğü ya da bolşeviklik yönünden 
imha edildiği açıktır. Bu sebeple bu ülke gençle
rinden bir kısmını Türk üniversitelerine göndermek 
gerekecektir. Gelecekte taraflar arasında tam bir 
işbirliğini ancak yeni nesil sağlıyabilir.

Almanya, fikirlerini öğrenmek, hizmetlerinden 
istifade etmek için bu ülkelerin orijinal halkından 
olan mültecilerden bir kısmını İmparatorluğuna 
çağırmıştı. Onlardan bir kısmı Almanya’nın Türk - 
Moğol halkına kendi kendini yönetme hakkı verme 
niyetinde olmadığı ve o bu halkları Almanya’nın 
yönetimsel ve inzibati nüfuzu altındaki devletler
de toplamak istediği inancıyla geri döndüler.

Saraçoğlu Ftihrer’in bu niyette olduğuna inan
maktadır.

Rusların yakın bir gelecekte bütünüyle bozgu
na uğramaları durumunda, bu devletler ayrı ırk
lara mensup halklarıyla birlikte bizden özgürlük
lerini ve yeniden ihya edilmelerini beklemektedir
ler. Onları hayal kırıklığına uğratmamalıyız. Azın
lıklar da bizi hayal kırıklığına uğratmıyacaklardır. 
Bir Türk olarak Saraçoğlu düşüncelerini böylece 
açıklamıştır.

Başbakan olarak o, Ruslara Türk - Moğol azın-



İ
lığını imha için en küçük bir bahane vermemeye 
dikkat etmek zorundadır.

Rusların öbür uluslar karşısındaki korkusu çok 
iyi bilinmektedir. Kendi toprakları üzerinde Polon
yalI, İngiliz ve Amerikan savaşçılarını kabul etme
mesi bundandır.

İran’da Türkiye’ye sempatilerini ifade etmiş 
olan AzerbaycanlIlar son zamanlarda köyleriyle bir
likte tüm olarak yok edildiler.

Buradan, mutlak olarak tarafsız bir politika 
izlemenin gereği ortaya çıkmaktadır.

Başbakan olarak Saraçoğlu, Türkiye’yi tehli
keye atmamak için tarafsızlığı mutlak olarak ko
rumak durumundadır. Çünkü ona göre, yakın ol
duğu tartışmasız, kabul edilecek Rus yenilgisi îngi- 
lizleri barış istemeye zorlıyacaktır.

Avrupa’ya barış getirecek bu imkânı kaçırma
maya çalışmalı.

Beyanları için Başbakana teşekkür ettim ve- 
hangi anlamda Türkiye’nin belirli bir yardımını, 
dikkate alabileceğimizi ve ele geçirdiğimiz toprak
ların yönetimiyle yeniden teşkilâtlandırılması sıra
sında Türk çıkarlarını ne şekilde telâkki edebilece
ğimizi sordum.

Dün Numan’m yaptığı gibi Saraçoğlu da gere
kirse benimle bu pratik meseleler üzerinde mahrem 
konuşabileceğini ya da bu konuşmaları sürdürmek" 
için üçüncü bir şahsı tayin edebileceğini teyid etti.

Başbakan bugün teftiş için Rus sınırına gidi
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yor. Bana, bu bölgeleri bilmediğini ve kişisel izle
nimler edinmek istediğini söyledi. Samsun yoluyla 
Ankara’ya dönecek.

Başbakanın Rusya olaylarının özellikle Kaf
kasya’daki olayların gelişimini canlı bir ilgiyle iz- 
liyeceği ve bu meselede benimle sıkı temas kura
cağı intiba ayla oradan ayrıldım.

Bu meseleler aynı şekilde İşgal Altındaki Doğu 
Toprakları Bakanlığını temsil eden Prof, von Men- 
de’yle birlikte de incelenmiştir. Görüşmeye başka 
bir mülteciler çevresiyle ilinti kuran S.S. Tugay 
komutanı Zimmermann da katılmıştır.

Bütün bu görüşmelerden şunları çıkarabilirim:
1 Türkler, uzun zaman için sadece, değişik böl
gelerdeki azınlıkların aktif bir işbirliği ruhuyla 
eğitilir ve onlara Alman ruhu, ekonomisi ve asker
liği yönünde bir kadroyla bağımsızlık duygusu aşı
lanırsa Rus probleminin halli mümkündür, diye dü
şünüyorlar. îyi modellerden (söz gelimi Birmanya- 
daki Japonlardan) örnek alarak, Kafkas ve Hazer 
ötesi ülkelerinde, yönetici makam olan hükümetin 
başına geçecek ora aslından bize uygun bir kişi bul
malıyız.

Bu kişinin yanma, görünüşte müşavir olarak 
ikinci plânda kalacak fakat hükümet eden, yöneten 
ve sorumlu mevkiyi elde bulunduracak bir Alman 
Tayin etmek gerekir.

Bu iki kişinin 'emrinde, önemli sayıda yerli
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elemanların katıldığı yeteri kadar yönetim dairesi 
bulunmalıdır.

Ulusal azınlıkların, izole 'bölgelerde şimdiden 
kurduğu lejyonlalr, askerî birliklerin yaratılması 
yolunda mükemmel bir çekirdek .gibi görünmek
tedir.

Silâhlı kuvvetler teşkilâtının ve polisin dıştan, 
mümkün olduğu ölçüde, yerlilerden biriyle temsil 
edilmesi gerekir.

Yerli halktan, o bölgeye uygun bir kişi seçerken 
Numan ve Saraçoğlu’yla yapmış olduğum görüşme
lerden anlaşılacağı gibi ne zaman olursa olsun Türk 
yöneticilerine danışabilecek ve onların dikkatini 
politik biçimlenmelere çekebileceğim.

Bu teklif açıkça, Ukrayna ve Rusya’nın işgal 
edilmiş öbür bölgelerinde ortaya çıkan, sırf Alman 
Hükümet ve Yönetimi şeklinden farklıdır. Fakat, 
Kafkas ve Hazer ötesi devletleri konusundaki tek
lifimde dış politika birinci derecede bir rol oyna
maktadır.

Eğer Türkiye’yle ilgilenmiyorsak, eğer yaygın 
İslâm diniyle belirlenmiş faktörleri kullanmak is
temiyorsak bu ülkelerin, işgal ve yönetimi sırf Al
man olan bir polis rejimine dayandırılabilir.

O halde Türkiye kaçınılmaz olarak yeni Av
rupa’nın dışında bulunacak ve böyle yanlış bir tu
tumun sonuçları çok çabuk hissedilecektir.

Kafkasya’da Alman orduları muzaffer ola
rak ilerlediğine göre, bu ülkelerde yeni yönetimin
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ilk elemanlarını yaratmak gerekir- Führer’in daha 
önce izlediği genel politik plân çerçevesi içinde bu 
meseleyi bir karara bağlaması âcil görünmektedir.

Papen

28. Belge
I

P A P E N ’ D E N  D IŞ İŞ L E R İ B A K A N L IĞ IN A

Tarabya, 28 Ağustos 1942 
28 Ağustos 1942’de alınmıştır (14,37)
Sayı 1205.

Başbakanla yaptığım uzun görüşmemin rapo
ru aşağıdadır:

Moskova görüşmelerine dayanarak Saraçoğlu, 
müttefikler tarafından körüklenen savaşın Doğuda 
yeniden alevlendiğine ve netice olarak Türkiye’nin 
yeni olaylar arasında bulunduğuna inanmaktadır.

Türkiye’nin tarafsızlığını tamamen koruyarak 
bizimle, arzu ettiğimiz gibi komşu -bölgelerin bizi 
ilgüendiren meseleleri üzerine mahrem görüş teati
sinde bulunmasını sağlamak için Saraçoğlu bir 
üçüncü şahsın tayinini teklif etti. Behzer görüşme
ler bu şahsm aracılığiyle yürütülebilecekti.
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Aynı şekilde belirli şahısların Türk toprakla
rından geçişinin görmezlikten gelineceğine dair söz 
aldım. Saraçoğlu’nun görüşü benim fikrimce hayra 
alâmettir ve savaşın yeni döneminde Türkiye’yi 
kazanmak için bir kozdur. (Saraçoğlu şimdi komu
tanlarla birlikte doğu sınırını teftişe gidiyor.)

Papen

29. Belge

Dışişleri Bakanlığı
Bilgi Toplama ve Karşı Casusluk Servisleri Dairesi 
Yurt Dışında Bilgi Toplama Servisleri (1)
Sayı 1372 - 42

A S K E R Î K O M U T A N L IĞ IN  G ÎZ L Î G Ö R E V Î  
V II  A  - IM

Gizli 
10 Eylül 1942

Özü1 : Hırvat Elçisinin Türk Dışişleri Bakanıyla 
Görüşmesi.

Ankara’daki İsviçre elçiliği Bern’deki Konfede
rasyon Politik Kısmı’na 25 Ağustos 1942 tarihli ve 
Fransızcadan çbvrilen ilişik raporu göndermiştir: 

Raporun kullanılması halinde kaynağının ge

r i) Orijinalde Weiszaeker ve Wehrmann’ın vizeleri bulunmak
tadır.
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rek isim olarak, gerekse muhteva yoluyla açığa vu
rulmaması gerektiğine işaret edilmiştir.

Beş kopya ilişiktir.
Emirlerinize.

(İmza okunamamıştır) 

İLİŞİK PARÇA (2)
İsviçre’den dönüp İstanbul’da iki gün kaldık

tan sonra, Dışişleri Bakanlığına tayin edilen Nu- 
man Menemencioğlu’nu ziyaret ettim.

İstanbul’dayken Alman ve İtalyan büyükelçi
leriyle görüştüm. Fakat, Amerikan Büyükelçisi has- 
tahanede yattığından onunla görüşemedim.

Bay Menemencioğlu, adınıza teslim ettiğim 
mektuba sevindi ve dostluk duygularını iletmem 
ricasında bulundu.

Saraçoğlu’nun aynı şekilde Refik Saydam ka
binesinin yolundan gideceğini temin etti. Bu du
rum Menemencioğlu’nun Dışişleri Bakanı oluşu ve 
Saraçoğlu’nun demeciyle teyid edilmiştir.

Menemencioğlu soruma karşılık olarak «Ingil
tere’yle anlaşma, Almanya’yla dostluk» düşüncesi
nin bizim topyekûn tarafsızlığımıza karşılık Türki
ye’nin «aktif» tarafsızlığını dile getirdiğini söyledi.

Durumdan yararlanmak istiyen bu tür bir ta
rafsızlık, Türkiye’yi kendisiyle ittifak veya dostluk 
bağlantıları olan ülkelerle devamlı görüşmelere gi-

(2) Rusça’ya tercümesi Almanca'dan yapılmıştır Sovyet hükü
metinde bulunan, Alman Dışişleri Bakanlığına ait dosyalar
da Fransızca metin bulunamamıştır.
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rerek bir uyuşma politikası gerçekleştirmekten alı
koymaz.

. Rusya’daki durumla ilgili soruma karşılık Me- 
nemencioğlu «alman bilgilere göre, Ukrayna’da 
normal ürünün yüzde 60’ı elde edilmiştir.») dedi. Bu 
onun fikrince «muazzam» bir miktardır ve «ateşler 
içinde» kalan yerlerde politika, beslenecek «boğaz»» 
sayısını büyük ölçüde azalttığından özellikle önem
lidir.

Öbür yandan son zamanlarda Mourmansk’tan 
kuzeye gönderilen malzemenin külliyetli miktarda 
yiyecek maddesi ihtiva edişi, Rus ordusunu tehdit 
eden yiyecek sıkıntısını ispat eder.

Acil ihtiyaç olmasaydı Ruslar, son derece de
ğerli olan taşıma imkânlarını yiyecek maddesi için 
kullanmazlardı.

Menemencioğlu, Ukrayna’daki verimli bölgeleri 
ve Donetz havzasını kaybetmenin İran’la nakil yol
larının kesilmesi tehlikesinden daha önemli oldu
ğuna inanmaktadır.

O kendi yönünden, Amerikan levazımını Basra 
kanalıyle nakletmenin ancak sembolik bir anlamı 
olduğunda ısrar etmektedir.

Bakan şöyle devam etti: Yukarki şartlar müva- 
cehesinde Alman ordusu bu kış, geçen yılki kadar 
güçlü bir düşmanla savaşmıyacaktır. Rusların, si
lâh, benzin ikmali ve yeni madenlerin işletilmesi 
gözönüfce alınırsa yine sonuca varılır.

Bu herhalde Rus ordusunun gelecek güz, bo
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yun eğeceğini düşünmek anlamına gelmez.' Şimdi
ye kadar yaz seferi yeter ölçüde açık ibir sonuç ver
mediğinden herhangi bir karara varmak için vakit 
çok erkendir. İmdi, zaman ilerlemekte ve Eylül yağ
murları harekâtı engellemektedir. Öbür yandan 
Rus. ordusunun esas kuvvetlerini teşkil eden 300 
tümenin hâlen 14 Rus tümeninin çarpıştığı Kafkas 
harekâtına henüz katılmadığını gözden uzak tut
mamak lâzımdır.

Bu şartlar altında Türk Genel Kurmay’ı, gele
cek yılın ilkbahar veya yazında kat’î darbeyi indir
me kararını vermezse Alman Genel Komutanlığı
nın, ana Rus kuvvetleriyle karşılaşmak zorunda ka
lacağı görüşüne eğilimlidir.

Bu amaçla, Stalingrad - Volga hattından kuze
ye doğru hücuma geçmek gerekecektir. Eğer Alman 
ordusu bu hücumla düşmanın Moskova ve Koubi- 
chef arasında bağlantısını keserse Rus ordusu «zor 
duruma» düşer.

Güneydeki askerî harekât konusunda belli baş
lı problemlerden biri olan, Rusları Karadeniz kıyı
sından sürme işi (1), Novorossiisk ve Touapse’i, sa
dece piyadenin çalışmasına elveren dağ geçitlerin
den ele geçirmek mecburiyetine rağmen halledil
mek üzeredir.

Şimdi, doğuya doğru ilerledikçe bu bölgelerin 
elde edilmesi güçleşmektedir. Bakû’nun ele geçiril
mesi de bir problem olacaktır.

Menemencioğlu gelecek için şu iki hususu dü
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şünmektedir: 1. Rusya’da eskisinden daha az me
şakkatli bir kış seferi, 2. Mısır’a karşı harekât im-^ 
kânı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Rommel’in güz so
nunda Kıbrıs ve Suriye’ye doğru çifte saldırıya ge
çeceğinden emindir.

Bu şekilde çizilen manzara Türkiye’yi savaş 
sahnesi dışında bırakmaktadır. Türkiye için bu bir 
avantajdır.

Türk diplomasisi Mihver devletlerinin strate
jik hedeflerini İran ve Irak yönünde değil Moskova 
yönünde geliştirmesinden açıkça kazançlı çıkmış
tır. Suriye’ye Kıbrıs yönünden yapüacak saldırı
nın, Anadolu’yu bu kış Süveyş’e uzanan stratejik 
kıskacın dışında bırakmasını dilemektedir.

Tabii bu, Bakanın geleceğe baktığı iki görüş 
açısından izlenen bir durumdur.

Kırk dakika süren birinci görüşmede ((ikinci 
cephe» meselesine zaman bulamadım. Yalnız, Bul
gar elçisiyle olan görüşmesinde Menemencioğlu’- 
nun böyle bir teşebbüs için «kötü bir şaka» dediğini 
biliyorum. Fakat Belçika elçisiyle yapmış olduğu 
bir konuşmadaysa tersine benimle yaptığı görüş- 
medekinden daha büyük bir inançla Rus orduları
nın henüz yıpranmamış kuvvetinden bahsetmiş, 
Ukrayna’daki verime belli belirsiz bir imada bulun
muştur.

Hoş görünen bir ihtiyatın nüansları burada 
açığa çıkmaktadır.
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Ziyaret ettiğim Yunan elçisi, taze 'birliklerden 
kurulu 300 Rus tümenine büyük önem vermektedir.

Yunan elçisi Rusların kaybettikleri petrol top
raklarının, toplam petrol ürününün ancak yützc 
25 ini sağladığını, öte yandan Ural kaynaklarının 
«beklenmiyen sonuçlar» verdiğini göz Önüne al
maktadır.

O, Alman ordusunun bu sonbaharda Bakû şeh
rini elde edemiyeceği ve Bakû petrollerinden, Sibir
ya ötesi demiryollarıyla bağlantı hattının ayrıldığı 
Krasnovodosk garı vasıtasıyla istifade edilebilece
ğini hatırlatmaktadır.

Von Papen’le Tarabya’da yemek yedim. İtalya 
büyükelçisi de oradaydı. Konuşma, Akdeniz’deki 
İtalyan - Alman başarısının anlamından açıldı. 
Muhataplarım iyimserdi.

İtalya büyükelçisi müteaddid defalar zaferin 
seneye kazanılacağını söylüyordu. Almanlar, Ang- 
lo - Saksonların katı tavırlarına, bütün uzlaşma fi
kirlerini reddederek aynı katılıkla cevap verecek
lerdi.

Şansölye Hitler, Türkiye’nin yeni büyükelçi
siyle bu anlayış içinde konuşmuştur.

Menemencioğlu kaynağı ne olursa olsun ben
zer bildiriler konusunda çok ketum.

Son günlerde Hölarida elçisiyle yapftıış olduğu 
görüşmede, Belçika,- Holanda ve Norveç’e tam ba
ğımsızlık verilmesi şartiyle anlaşmanın mümkün 
olduğu kanaatini ifade etmiştir.
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Belçika ve Holanda elçileri ülkelerinin duru
mundan çok endişeliler. Çünkü Londra bu konuda 
mesele çıkarılmamasını ve çıkarıldığı takdirde 
•olumsuz bir tavır takınılacağını belirtmiştir.

Çarşamba günü birlikte yemek yediğimiz İngil
tere büyükelçisi İsviçre’deki durum ve tabii yolcu
luğum konusunda tafsilatlı sorular sordu. Böylece, 
bizdeki durumu, halkımızın takdire değer davranı
şını, mülteciler meselesi karşısında Federal Kon- 
sey’in endişesini izah etmek fırsatını buldum.

Büyükelçiye, daha önceki konuşmalarımızın 
tersine, Alman mukavemetinin yakın zamanda kı
rılacağı konusunda kendisinden dinlemeye alışık 
olduğum sözlerden kaçındığını ifade ettim. Büyük
elçi, Mihver devletlerinin, görünüşe göre, savaşı 
»bir ya da iki sene» sürdüreceği konusundaki Türk 
bildirilerine inanmaya eğilimli olduğunu belirtti.

İtalya, Belgrad ve Sofya yoluyla dönüşüm ha- 
disesiz geçti. Aynı hattâ diplomatik kuryemizin te
cavüze uğrıyacağını bilemezdim.

Eskiden Yugoslav olan İtalyan mıntıkasında 
(Fostomia - Lioubliana) yol aşağı yukarı 200 met
reye bir dikilen takviyeli nöbetçilerle korunmaktay
dı. Sipere girmiş nöbetçiler, değerli yapıların (köp
rüler, tüneller v.b.) korunması için geçici istih
kâmlar yol boyunca göze çarpmaktaydı.
' Geçici barakaların duvarlarında mazgallar var
dı. Duvarlar, aralarında bir sıra taş bulunan’ çift 
katlı kütükten yapılmıştı. . .

GİZLİ BELGELER
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İşlerin çoğu henüz bitmemişti. Değerli yapıla
ra giriş ve çıkışlar yaklaşmayı engelliyen dikenli 
tellerle çevrilmişti. Tehlikeye açık öbür bölgeler de 
böyleydi.

Yol boyunca uzanan bölgenin çok sık ormanın 
aşağı yukarı yüz metrelik kısmı kesilmişti.

Yolculuk süresince trende ve kompartmanımda 
özel bir askerî birlik bulundu. Bu ihtiyat tedbirle
ri, Almanlar tarafından işgal edilen bölgelerde- 
(Lioubliana - Zagreb), Zagreb - Belgrad arasındaki 
Hırvat bölgesinde gündüz geçtiğimiz bütün batı 
bölgelerinde bırakıldı. Belgrad’tan sonra bu defa 
eski tipte sağlam tahkimata (briketten,, taştan ya
pılma projektörlü barakalara) rastlanıyordu.

Hizmet büyük ölçüde Bulgar birlikleriyle gö
rülmekteydi. Nöbetçiler çok aralıklıydı.

Sırbistan ve Bulgaristan’da tren yataklı vagon
lar hariç çok doluydu. Koridorlardan geçmek müm
kün değildi. Kompartmandan çıkmamak daha iyiy
di.

Garlarda meselâ Milano garında halk çok sey
rek gelen trenleri bekliyerek bütün gece zifiri ka
ranlıkta itişip kakışmaktaydı. Bütün bunlar üzücü 
bir manzara yaratıyordu.

Askerî polis hizmetlerinin Almanlar tarafından 
sağlandığı öbür bölgelerde özellikle Balkanlarda 
böyle çok sayıda yolcuya rastlamadım. Açıkça sı
kışıklık yoktu.

Sofya yalanında otomobil, kamyon ve moto

GİZLİ BELGELER
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sikletlerden kurulu bir Alman birliğini taşıdığı an
laşılan bir trenle karşılaştık. Bütün malzeme hasa
ra uğramıştı, çamur ve tozla kaplıydı ve anlaşüdı- 
ğına göre birlik büyük zarar görmüştü-

Askerler (genç genç Almanlar) cesaret doluy
du. Elbiseleri düzgündü, fakat yıpranmıştı.

Kısmen, benim yaptığım yolculuğu yapan Bin
başı Frick kısa bir süre sonra orada ojacak ve yol
culuk intihalarını teknik tafsilâtıyla anlatacaktır.

30. Belge

R İB B E N T R O P ’ T A N  
H E W E L  - W E H R W O L F ’A  (1)

TELGRAF
Gizli

Fuschl, 12 Eylül 1942, 16,30 
12 Eylül 1942’de alınmıştır. 17,25.
«a y ı 1104
12 Eylül 1942 tarihinde 179 sayıyla Elçi Hewel - 
Wehrwolf’a çekilmiştir.

Führer ve Bakan HeweI-Wehrwolf İçin Bilgiler

Ankara’daki büyükelçimiz tarafından gönderi
len, Türkiye Başbakanı ve Dışişleri Bakanıyla ya-

<1) Orijinal, birinci sahifede Wehrmann’ın vizesini taşımaktadır.
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pılan görüşmelerde ele alman Sovyet Rusya’daki 
Türk - Moğol halkları problemi konusundaki rapor
lar bizi Ankara’ya çok ihtiyatlı hareket edilmesi ge
rektiğine dair talimat yazmaya zorlamıştır.

Elçi Hewel’in bildirdiğine göre bu raporlar Al
manya’ya çağrılacak olan von Papen’e meselede çök 
ihtiyatlı- davranması ve yersiz konuşmalardan ka
çınması, şifahen her türlü bilginin verilmesi! konu
sunda Führer’i ikna etmiştir.

Henüz gönderilmemiş olan ilişik telgraf tali
matının zorunlu bir garanti olacağını ve von Pa- 
pen’i bu konuda açılmaktan alıkoyacağını düşün
mekteyim.

Büyükelçiyi buraya davet etseydim, uluslara
rası basında bu tip yolculukları çevreliyen arzu et
mediğimiz dedikodular, Türk hükümetiyle sıkı te
maslara gireceğimiz intibaını kolayca yaratırdı. 
Böylesi de askerî görüş açısından yolculukların 
Kafkas harekâtı ve bu bölgelerin geleceğine bağlr 
olduğunu düşündürecekti.

Führer’in yukardaki fikre itiraz etmemesi du
rumunda, von Papen’e ilişik talimatı göndermeni
zi teklif ediyorum. Bununla birlikte Führer, diğer
leriyle birlikte bu meseleyi de incelemek üzere sa
yın von Papen’i çağırmamı isterse lütfen bana bil
gi veriniz.
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Fuschl, 12 Eylül 1942
Führer için verilen bilgüıin sonu.
Bunun ardından telgraf tasarısı gelmektedir.

TELGRAF TASARISI

Alman Büyükelçisi 
Ankara
Büyükelçinin Şahsma Gizli

26 ve 27 Ağustos tarihli telgraflarınızdan ve 
27 Ağustos tarihli raporunuzdan anlaşıldığına gö
re, Türk devlet adamlarıyla son görüşmelerinizde 
Kafkasya ve Sovyet Rusya’nın öıbür bölgelerindeki 
Türk - Moğol çıkarlarıyla ilgili konu tekrar ele alın
mıştır.

Sorunun çözülmesinde Türkiye’nin hangi yol
da iş birliği yapacağı da tartışılmıştır.

Bay Nunıan ve Bay Saraçoğlu fırsattan, Tür
kiye’yi bu işlere sokacak çıkarı belirtmek için ya
rarlanmışlar ve pek açık olmıyan tarzda gerek 
mahrem olarak gerekse araya bir başkasını katarak 
bize destek olmayı teklif ederek Türklerin arzu ve 
taleplerini belirtmişlerdir.

Aynı zamanda onlar, bütün dünyaca bilinen 
tarafsızlıklarını yeniden ileri sürmektedirler.

Şimdilik, bu meseleler ve onlara} gelişmesi ko
nusunda Türk hükümetiyle görüşmelere girmenin 
hiç bir faydası yoktur.
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Meselelerin Türkiye’ye, genel politikasfm sa
vaşçı devletlere ve bizim lehimize çevirmesi için ye
terli bir çıkar vaad etmediği dikkate alındığında 
onlara herhangi bir garanti vermemiz veya Türki
ye’nin arzu ve taleplerine katılma yolunda elveriş
li bir fırsat yaratmamız için sebep yoktur.

Dolayısiyle bu tür meseleleri artık ele almama
nızı, Türkler tarafmdan Sovyetler Birliğindeki 
Türk - Moğol halklarının çıkarları yeniden ortaya 
atılırsa mutlak bir ketumluluk göstermenizi rica 
ederim.

Ribbentrop
Sonnleiter

Tasarının sonu
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31. Belge

K R O L L ’D A N  D IŞ İŞ L E R İ B A K A N L IĞ IN A

' TELGRAF

Tarabya, 21 Eylül 1942.
21 Eylül 1942 de alınmıştır. (Saat, 19,30)
Sayı 1322
V II. Siyasî Kısma - 1242 -, Gizli 
16 Eylül tarihli 1334 sayılı telgrafınıza.

Yunanistan Büyükelçisinin Numan üzerinde 
Willkie’nin statistikleriyle yaratılan güçlü izlenim
le ilgili bildirisi gerçeğe uymamaktadır.
’ Kendisinin gerçek konusunda pek titiz olma
dığı malûmdur.
1 Willkie’nin ziyareti sırasında, büyükelçinin em
riyle Ankara’da bulunuyordum. Numan’la, Dışişle
ri Bakanlığı yüksek memurlarıyla Basın Genel Mü- 
dürü’yle ve Milletvekilleriyle olan görüşmelerim
den edindiğim intibaa göre Türkler, Willkie’nin sırf 
propaganda mahiyetinde, malûm ve çok yüzeyden 
düşüncelere sahib olduğunu düşünmektedir.

Türkler, benim görüşüme göre Mihver devlet
lerinin üretimiyle mukayese etmek için Amerikan
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üretiminin açık bir tablosuna sahib olmak iste
mektedirler. Bu tür bilgileri gizli tutmak mecbu
riyeti karşısında iböyle bir şey imkânsızdır.

Willkie’nin gelecek yıl denize açılacak Alman 
denizaltılarının 350000 tondan fazla olmıyacağı id
diasına gülüp geçmek kolaydır.

Onun, yıpranmış denen Rommel ordularıyla şu 
sıralarda garantiye alınacak olan Mısır cephesi ko
nusundaki iddiaları burada bâzı şüpheler doğur
muştur. Afrika bölgesindeki sürprizler görüldükten 
sonra, bu iddialar kandırıcı olmaktan çıkmıştır.

Willkie gibi bir sivilin Rommel gibi kendini 
kabul ettirmiş bir askerî lider hakkında konuşma
sı Türkler tarafından bir davranış hatası olarak 
görülmüştür.

Türk hükümeti, Sovyetler Birliği, İtalya ve 
Fransa konusunda aldandığı için çok tabii olarak 
Amerika Birleşik Devletlerinin şimdiki ve gelecek 
askerî gücü konusundaki bütün bilgilerle ilgilidir.

Bilindiği gibi, Kahire’deki Türk Büyükelçisi 
özellikle bu meseleyi görüşmek üzere Washington’a 
gönderilmişti. - '

Türkler Willkie’nin ziyaretini ondan mahrem 
bilgi almak için bir diğer soruyla değerlendirmesi
ni bilmişlerdir. Willkie’nin onları tatmin ettiğnı- 
den şüphem var. .

Önceki .telgraflarımda da belirtmiş olduğum 
gibi (10 Eylül tarihli 1276 sayılı etlgrafla, 11 Eylül 
tarihli 1285 tarihli telgrafa bakınız) Willkie’nin zi
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yareti sırasında Türkler her şeyden önce en kısa 
zamanda büyük ölçüde savaş malzemesi ve tahlil 
elde etmek yolunda hareket ettiler.

Rumenlerle İtalyanlar’m yaydığı ve Willkie’- 
nin Türklere bir milyar dolar para ve beş bin uçak 
verecekleri konusundaki haber hiçbir şekilde teyid 
edilmemiştir.
ı Bu lâflar ziyaretin fiyaskosunu örtmek için 
Amerikan ve İ'ngilizler tarafmdan çıkarılmıştır.

Kroll

GİZLİ BELGELER

32. Belge

K İ L L lN G E R ’D E N  D IŞ İŞ L E R İ  
B A K A N L IĞ IN A  (1)

TELGRAF

Bükreş, 25 Ekim 1942, saat 11.
25 Ekim 1942’de alınmıştır, saat 11,15 
Sayı 5307, tarih 25 Ekim.

Gizli

Başbakan vekili, uzun süre Türkiye’de kaldık

tı) Orijinalin, birinci sahifesi Weiszaeker’in inisyalini ve «İm
paratorluk Dışişleri Bakam’na rapor edilmiştir» damgası- 

' m  taşıyor. * .
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tan sonra buraya gelen Türkiye Büyükelçisiyle bir 
görüşme yaptığını söyledi.

Görüşme sırasında Tanrıöver, Rusya'nın eskisi 
gibi Türkiye’nin bir numaralı düşmanı olduğunu ve 
ülkesinin, tarafsızlığa sıkıca bağlı kalacağım be
lirtmiştir.

Külinger
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33. Belge

P A P E N ’D E N  D IŞ İŞ L E R İ B A K A N L I Ğ I N A  (1 )

Gizil
Ankara, 2 Aralık 1942 
Almanya Büyükelçiliği 
Sayı 717 - 42 - Gizli,
Dışişleri Bakanlığı’na 
Berlin

özü : Askerî Ataşenin Türk Genel Kurmay 
Başkan Vekiliyle görüşmesi.

1 ' Tümgeneral Rohde, dün Türk Genel Kurmay 
Başkan Vekili Orgeneral Asım Gündüz’le tafsilâtlı 
bir görüşme yapmıştır.

(1) Orijinalin birinci sahifesi Weiszaeker’in inisyalini ve «İm- 
1 paratorluk Dışişleri Bakanı’na rapor edilmiştir» damgası - 
1 nı taşıyor.



Rohde’ın özel kuryeyle gelecek raporuna ayrı
ca dikkatinizi çekerim.

Orgeneral, Alman Genel Kurmayının giriştiği 
harekâtı sert bir dille tenkid etmiş ve askerî ataşe
ye zamanmda verdiği Kuzey Afrika’da beliren teh
likeyle ilgili raporların tesirsiz kalmasına hayret 
etmiştir.

Ataşe, Orgeneralin tenkid izi taşısa da samimi 
olan fikirlerinin Doğu cephesindeki harekâtı, Av
rupa’da güvenliği sağlıyacağımız noktaya getiremi- 
yeeeğimiz korkusundan doğduğu intihamı edin
miştir.
' Alman Genel Kurmayı, savaş sahnesinde ha
yatî önemi olan kısımlarda'ağırlık merkezleri ya
ratmadığına .baküırsa, klâsik stratejinin genel ku
rallarına aykırı hareket etmiştir.

Türk Genel Kurmayma göre, Alman kuvvetle
rinin büyük bir kısmını uzun süre oyalıyan Stalin- 
grad stratejik bir hedef görünmemektedir.

Yedekler büyük ölçüde bir nokta için kullanıl
dığından, Kafkas cephesi kuvvet yığımı bakımın
dan zayıf kalmış ve saldırıyı durdurmuştur.

Almanlar Mihver’in geleceği için kat’î bir öne
mi olan Mısır’ı ele geçiremediler. İngiliz hücumu 
karşısında yenilgiye uğradılar. Çünkü başarıya 
ulaşmak için vazgeçilmez olan uçaklar da doğu 
cephesine toplanmıştı.

Orgenerale göre doğu cephesinin bütün olarak 
tutulabileceği kesinlikle düşünülebilir.
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Herhalde mesele, Alman Genel Kurmayının bu 
cephede girişilecek yeni bir bahar taarruzu için ye
terli sayıda tümen mi toplıyacağı, yoksa Mihver’in 
en tehlikeli ayak bağı görünen İtalya’yı mı destek- 
liyeceğidir.

Kuzey Afrika’yı elde bulundurma imkânı çok' 
zayıf görünmektedir. Türk Genel Kurmay Vekili 
Tunus’ta 6 Anglo - Amerikan tümenine ve Kuzey 
Afrika’daki Fransız silâhlı kuvvetlerinin bütün as
kerî potansiyeline karşı yalnız üç tümenimiz bu
lunduğunu gözönüne almaktadır.

Orgeneral, İngilizlerin gelecek yıl Norveç’ten, 
Finlandiya cephesindeki Ruslarla birleşmek üzere 
bir çıkartma yapacaklarına işaret etmiştir. Bu bi
zim için dikkate değer bir husustur.

Açıkça, Alman nakliyat imkânlarını cephenin 
en uzak noktalarına taarruzla en son ölçüde tüket
mek, Alman yedeklerini dağıtmak istemektedirler.

Bunun tarafsız bir ülkenin daima iyi haber 
alan elçisiyle yapmış olduğum aynı konudaki ko
nuşma çok ilgi çekicidir.

Aynı kaynaktan gelen sözlere müstenid kısa 
bir raporda da Mihver devletlerindeki benzin ikma
li meselesinin düşman kampında büyük bir ilgi 
uyandırmakta olduğuna işaret etmiştim.

Elçi bugün bana şunu söyledi: «Düşman dev
letleri Mihver devletlerinin benzin konusundaki is
tikrarsız durumundan yararlanmak ve bu kış Mih



ver devletlerinin azamî benzini yakması için müm
kün olanı yapmak istemektedirler.»

Eğer ilkbaharda girişeceğimiz büyük çapta ha
rekâtı müpıkün kılacak benzini arttırabilirsek düş
man büyük bir fırsat kaçıracaktır. Çünkü Mai- 
köp’un öle geçireceğimiz için gelecek yıl benzin du
rumumuz bu yıla nazaran çok daha iyi olacaktır.

Papen
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34- Belge

R Î B B E N T R O P T A N  P A P E N ’ E

TELGRAF

Özel tren, 5 Aralık 1942, 2,30.
5 ARALIK 1942’de alınmıştır. Saat: 3,30. 
Sayı 1526

Gizli

BÜYÜKELÇİNİN ŞAHSINA

20 Kasım tarihli; ve a-6154 sayılı bildirinize ce
vaben, malî durumlarının yetersizliği dolayısıyla 
Türkiye’deki dostlarımızı destekliyebümeniz için 
size ıbeş milyon altın Reichsmark gönderilmesini 
emrettim.
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Bu parayı rahatça ve bol bol kullanmanızı ve 
kullanma yeri hakkında bana bilgi ^vermenizi rica 
ederim.

Ribbentrop
1700 sayısıyla Türkiye’deki Alman Büyükelçi
liğine çekilmiştir.
Berlin, 5 Aralık 1942.

35. Belge

Z E İ L E R ’ D E N  D IŞ İŞ L E R İ B A K A N L IĞ IN A

İstanbul, 9 Eylül 1942

İngilizlerin Süveyş Kanalından atılmamasını, 
öbür yandan Rusya’ya karşı açtığımız seferde ba
şarıya ulaşmamızı arzu eden Türkler, kuvvetlerimi
zin uzun da olsa kısa da olsa bir süre sonra Rusla
rı yenmemize yetip yetmiyeceğini merak etmekte
dirler.

Türkiye şimdiye kadar, son zaferi çok şüpheli 
bularak bize hiç yardım etmemiştir. Onlar, İngüiz 
zaferinin Rus zaferi, Boğazlar üzerindeki Türk ege
menliğinin sonu demek olacağım bilmektedir.

Herhalde, Türkiye’de son üç yıldanlberi kötü 
ürün alınrtıasından doğan durumu lehlerine kul



lanmak istiyen Amerikalıların kuvvetli baskısı İn
giliz başarısı lehinde dengeyi sağlamaktadır.

Romanya petrol bölgelerine yapılacak hava hü
cumlarında Türkiye’nin üs olarak kullanılması şüp
hesiz Amerikalıların gayesidir. Bu amaçla, îngiliz- 
ler hava alanları yapmaya girişmişlerdir.

Ayrıca Güney Anadolu’da, askerî birliklerin İz
mir - Selânik yönünde naklinden başka gayesi bu
lunmayan yollar yapılmaktadır.

Amerikalılar bu plânı, Kuzey Afrika’daki Fran
sız harekâtından-  bağımsız olarak mı, ona paralel 
olarak mı, yoksa bu harekât çıkmaza girdiğinde mi 
uygulamak niyetindeler. Bu konuda bir hüküm ve
rilemez.

s
Dışişleri Bakam Numan, Büyükelçiye kabine 

adına ve görevli olarak, Mihver devletleri çökmek 
üzere de olsa, Türkiye’nin tarafsızlıktan ayrılmıya- 
cağını bildirdi.

Bu Türkiye’nin herhalde tarafsızlıktan ayrıl
maması demektir.

Numan’ın beyanı Genel Kurmaya ait fikirlere 
ve Türkiye’nin hiçbir zaman Almanya’nın yenilgi
sinde bulunmıyan gerçek çıkarlarına karşılıktır sa
nıyorum.

Neticede, Numan’ın ifadesinin, hiç değilse şim
dilik Türk Dışişlerinin samimî fikri olduğunu dü
şünmekteyim. Askerî ataşeler ve gazeteciler arasın
da Türkiye’nin, Amerika Uzakdoğu’ya güçlü bir or
duyla adım attığında ye daha az avantajlı nakil
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imkânına (Karadeniz) sahiıb Almanya’nın ona kar
şı duramıyacağı zaman bile bu tarafsızlığını sürdü
rüp sürdürmiyeceği sorusunu ortaya atanlar bu
lunmaktadır.

Ayrıca, Türk - İngiliz askerî işbirliğini onlar 
şüpheli görmektedirler.

Tahminlerimde onlar kadar ileri gitmek ve 
Türkiye’nin her iki tarafa da oynadığını söylemek 
istemiyorum. Fakat azamî derecede savaş malze
mesi elde etmek içiri düşmanlarımıza yöneldikleri
ni düşünmeye eğilimliyim.

Zeiler
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36.. Belge
1 Jti

M A N S T E tN ’D E N  D İR C K S E N ’ E

9 Mayıs 1943

ÇOK SAYIN VON DİRCKSEN,

Tafsilâtlı ve ilginç mektubunuza çok teşekkür 
ederim.

Her şeyden önce Madam Direksen’in sağlığı ko
nusunda üzüntülerimi ifade etmek kendisine en 
iyi dileklerimi iletmek isterim.

Niedermayer’a yapmış olduğunuz ziyaretin in



tibaları beni çok Uiglendirmiştir. Bu yardımcı halk
ları bizim için savaşacak iyi askerler yapabilsek! 
Şimdiye kadar gerçekte onlar ilerleme tehlikesi 
karşısında geri çekilmekteydiler.

Onları büyük ölçüde ve fayda sağlıyacak şe
kilde bolşevikler, Ruslar ve Rusya'nın ayrı ırktan 
halkları karşısında harekete geçirseydik çok iyf 
olurdu.

Bizim için en güç soru, çıkarlarımız karşı ol
duğundan bu halklara hangi hedefi gösterebilece
ğimiz sorusudur.

Şu sıcak yaz günlerinde yeniden, hâdiselerin 
gelişmesini bekliyerek genel karargâhta bulunuyo
rum.

Şimdilik her şey sâkin. Tunus, harekâtının ge
lişmesi çok kötü. O yeniden Alman düşüncesini iş
gal edecek ve îtalyanlar savaşçı ruhunu yenilemek 
için sebep bulamıyacaklar.

Mektubuma maalesef son vermek zorundayım. 
Bir sürü mektup yığılmış beni bekliyor.

Madama en iyi /dileklerimle. . . .
Yakın dostunuz.

GİZLİ BELGELER in 
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Ö Z E L  İS İM L E R İN  L İS T E S İ

ABDÜLHAMİD II, OsmanlI Padişahı.
Doğumu 1842; 1876 da tahta çıktı; 1909 da 
tahttan indirildi; ölümü 1918.

ARIKAN SAFFET.
1940 - 1941 de Türkiye Millî Savunma ve Millî 
Eğitim Bakanı; 1942 Temmuz’u ile 1944 Ağus- 
tos’u arasında Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi. 

ATATÜRK, GAZİ MUSTAFA KEMAL.
Türk Kurtuluş Hareketinin Lideri; Devlet Baş
kanı; doğumu 1881; ölümü 1938.

MÜRSEL BAKU PAŞA.
Birinci Dünya Savaşı yıllarında General; 1918 

1 de Bakû’yu işgâl eden Türk Ordusu Kumanda
nı; 1937 de Süvari Birlikleri Başmüfettişi. 1943 
Mart’mdan itibaren Millî Savunma Komisyonu 
Üyesi; 7. Dönem Kocaeli 'Milletvekili.
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BALA MİRZA.
Panturancı hareketin önde gelen kişilerinden;. 
Resülzade’nin yakın çalışma arkadaşı.

BEYAZIT I.
Doğumu 1347; tahta çıkışı 1389; ölümü 1403. 

BORİS III, Bulgar Kralı.
Doğumu 1894; tahta çıkışı 1918 Ekim’i; ölümü 28 

Ağustos 1943.

BRAVCHİTCH.
Hitler’in Feldmareşali; 1938 - 1941 arasında. 
Hitler ordularının Kara Kuvvetleri Kumandanı'

CLAUDİUS, Alman Diplomatı.
1941de Türk - Alman Ticaret Anlaşmasında 
Alman Heyeti Başkanı.

CRİPPS (Sir STAFFORD)
Doğumu 1889; İşçi Partisi Üyesi; İngiliz Mil
letvekili; 1940 - 42 arasmda İngiltere’nin Mos
kova Büyükelçisi; Ohurchill’in Koalisyon Ka
binesinde Hükümet Üyesi.

DİRCKSEN, Elçi seviyesinde Alman diplomatı.
1938 - 39’da Hitler’in Londra Elçisi; 1939 dan 
sonra Alman Dışişleri emrinde çalıştı. 

DÎTTMANN.
Dışişleri görevlisi; 1940’da Tahrandaki Alman 
temsilcisi.

EDEN. y
1940 - 45 yülarmda Churchill kabinesinde İn
giliz Dışişleri Balkanı.
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AHMET CAFER (Caferoğlu).
Göçmen; Türkiye’deki pantürk hareketinin ön
cülerinden.

KEMAL EDİĞE.
Pantürk hareketin öncülerinden; avukat, Türk 
hükümeti tarafından Kırım’a gönderildi, Al
ınanlara yardım etmek ve Kırım tatarları ile 
temasa geçmek üzere görevlendirildi.

ENVER PAŞA.
Jöntürklerin lideri; Birinci Dünya Savaşında 
Harbiye Nazırı; pantürk hareketinin ve Orta 
Asya’daki turancı akımın öncüsü; 1922 de öldü
rüldü.

ENİS ŞÜKRÜ YENİBAHÇE.
Eski milletvekili; pantürk hareketin içindeydi. 

ENKE.
1940 - 42 yıllarında Almanya’nın Ankara’daki 
Ticaret Ataşesi.

ALİ FUAT ERDEN.
1937’de Harb Okulu Kumandanı; Milletvekili; 
1944’e kadar Üçüncü Ordu Kumandanı; sonra 
Yüksek Askerî Şûra Üyesi oldu.

ERMANDSDORF, Alman Diplomatı.
1937 - 41 arasında Hitler’in Budapeşte’de gö
revlendirdiği bakan; 1942’den sonra . Alman 
Dışişleri Bakanlığı, görevlisi.

1SRKİLET, HÜSEYİN HÜSNÜ EMİR.
Emekli General; pantürk hareketin önderlerin
den biri.
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FAZIL MÜSTECİB, Paııtürk hareketin öncülerin
den. f

Kırım'a Azmanlara yardım etmek üzere ve Kı
rım tatarlarıyla temâsa gö'nderildi.

FRAUENFELD. ^
1942 - 1943’de Kırım’daki Alman temsilcisi. 

FROMM.
Alman Generali.

FUNCK.
1938’de Alman Ekonomi bakanı; 1939’da Al
man Bankası’nın başına getirildi.

GAROUN.
Berlin Yüksek Teknik Okulu’nun doçentlerin
den.

GUEVEİ WERWOLF, Ahnan diplomatı.
Ribbentrop’un özel müşavir heyeti başkanı. 

GÜNDÜZ, ASIM.
General; Türk Ordusu Genel Kurmay II. Baş
kanı.

HÜSREV GEREDE, Türk Diplomatı.
1939 - 1942 arasında Türkiye’nin Berlin Bü-, 
yükelçisi.

İDRİS, Profesör.
Pantürk hareketin üyesi. _

HENTİG, Bakan seviyesinde Alman diplomatı.
Alman Dışişleri Bakan Yardımcısı.

KElTEL, Hitler’in Feldmareşali.
Hitler Ordularının Genel Kurmay Başkanı.
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KÎLLİNGER, Alman Diplomatı.
Bükreş’te görevli Alman Bakanı.

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER.
Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi.

KROLL.
1940 - 41 de Ankara’daki Alman Büyükelçiliği
nin müşâviri.

MANSTEİN, Hitler’in Feldmareşali.
Sovyet cephesinde Güneydeki Alman Orduları 
Kumandanı.

MEYER.
Doğu’da Alman işgalindeki topraklarda görevli 
Alman Bakan Yardımcısı.

MELKERS.
Alman Dışişleri Bakanlığı’nin VII. bürosunda 
görevli.

MENDE, Profesör.
Doğu’da Alman işgâlindeki topraklarda görevli 
Alman Bakan Yardımcısı.

MENEMENCİOĞLU NUMAN, Türk Devlet adamı.
1937’de Türk Dışişleri Bakanlığı Genel Sekre- 

1 teri; 1942 - 44 arasında Türkiye Dışişleri Baka
nı.

NEİN.
Hitler ordularında Yüzbaşı.

NİEDERMAYER.
Hitler ordularında General.
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NURİ PAŞA.
Enver Paşanın kardeşi; Türkiye’deki pantürk 
hareketinin öncülerinden.

ÖDER KERİM.
Müsavatçı lider (AzerbaycanlI göçmen milli
yetçilerin belli başlı liderlerinden biri)

PAVLOV.
İstanbul’daki Sovyet Konsolosluğu Müşaviri. 

PAPEN.
1939 - 44 arasında Almanya'nın Türkiye Bü
yükelçisi.

PİLSUDSKİ, PolonyalI devlet adamı.
1918’de kendini Polonya Başbakanı ilân etti; 
1923’de iktidarı terketti ve 1926’da bir hükü
met darbesi yaparak askeri diktatörlük kur-, 
du; 1935 de öldü.

RESULZADE MEHMET EMİN.
Müsavatçılarm lideri, pantürk hareketin öncü
lerinden.

RİBBENTROP
1938 - 1945 arasında Alman Dışişleri Bakanı. 
RİTTER, Alman diplomatı.

1938’de, Alman Dışişleri Bakanlığında görevli. 
RODE, Hitler ordularında General.

Doğu’da Alman işgâlindeki topraklarda Askerî 
Ataşe.

ROMMEL, Hitler’in Feldmareşali.
1941 - 43’de Kuzey Afrika ve İtalya’daki Al
man orduları kumandanı.



SAYDAM REFİK. 1
1939 - 4942 arasında Türk Başbakanı; 7 Tem
muz 1942’de öldü.

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ.
1938’den 1942 Ağustos’una kadar Türk Dışişle
ri Bakanı; 1942 Ağustos’undan sonra Başba
kan.

SİKORSKY.
1939 - 43 arasında Londra’da kurulan Polonya 
Hükümet Başkanı.

ŞEVKET MEMDUH (Esendal).
Türkiye’nin Kâbil Büyükelçisi. 

SCHULENBURG, Almaıı Diplomatı.
1938’de. Almanya’nm Moskova Büyükelçisi; AK 
man Dışişleri Bakanlığında görevli.

ÇAKMAK FEVZİ, Mareşal.
Türk Genel Kurmay Başkanı; 12 Ocak 1944’de 
emekliye ayrıldı.

TİPPELKİRCH, Alman Diplomatı.
Alman Dışişleri Bakanlığı görevlisi.

W İLLKİE.
Cumhuriyetçi Parti Üyesi, politikacı; 1940 
Amerikan seçimlerinde Başkan adayı; 1944’de 
öldü.

WARLİMONT, General.
Alman orduları Yüksek Plânlama Dairesinde 
Harekât Servisleri Başkanı.

VVEİSZAEKER. Alman Diplomatı.
Alman Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri.
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YELİ MENGER.
Almanlarla münasebetlerinde ERKİLET’in ya
kın adamı.

VELİDİ ZEKİ, (Togan).
Başkır karşı-devrim hareketine dahildi; Tür
kiye’de profesör titri aldı; pantürk hareketin 
şeflerinden biri.

\VEHRMANN, A h n k n  Diplomatı.
1938 - 43 arasında Alman Dışişleri Bakanlığı 
Sekreter Yardımcısı.

W İLL.
Alman Dışişleri Bakanlığında Politik İlişkiler 
ve Ticaret Dairesi Başkanı.

İVİLSON MEİTLAND.
Doğumu 1881; 1914 - 18 savaşına katıldı; 1941 
de Yunanistan, Filistin ve Ürdün’deki İngiliz 
orduları kumandanı; 1941’de Orta Doğu’daki 
9. Ordu Kumandanlığına getirildi; 1942 - 43 de 
Irak - İran cephesi İngiliz orduları kumandanı, 
Orta Doğu Cephesi Kumandanı; lj344’de İngi
liz orduları Akdeniz Cephesi Kumandanı. 

HÜSEYİN CAHİT YALÇIN.
Türk gazetecisi; «Tanin» gazetesi Genel Yayın 
Müdürü; Meclis Üyesi.

ZEİLER.
1940 - 43 arasında Almanya’nın İstanbul Baş- 

. konsolosu.
ZONNLEİTNER.

Ribbentrop’un özel müşâviri.
■ZİMMERMANN, S.S. Şefi.
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2. D Ü N Y A  S A V A Ş I  

V E  İS M E T  İN Ö N Ü

İkinci Dünya Savaşı sırasında Türk - Alman 
ilintilerini gösteren GİZLİ BELGELER’i yayınla
dıktan sonra o devre ait bazı bilgiler ve olayları ne
denleriyle birlikte vermenin yararına inanmakta
yız. Sadece gizli belgelere dayanarak bazı yanlış 
yargılara varmak gibi hatalara saplanmamak için
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geçirdiğimiz çok tehlikeli, karmaşık bir siyasî orta
mı aydınlatmak şarttır.

Birinci bölümdeki belgeler, resmî arşivlerden 
alınmıştır ve tamamen doğrudur. Birbirleriyle irti
batsız bu belgelerden, maksatlı olarak yararlanmak 
isteyen politik çevreler olabilir. Bu bakımdan böy- 
lesine bir fırsatı bazı kişilere vermemek için o gün
lerin olaylarına eğilmek gerekmektedir.

Atatürk’ün ölümünden sonra tek parti devri
nin millî şefi İnönü’nün kişisel iktidarı ile uzun sü
re yaşayan Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Dünya 
Savaşma katılıp katılmaması üzerinde yıllardan 
beri çeşitli fikirler ileri sürülmektedir. İnönü’nün 
savaş içindeki politikası yerinde miydi, değil miydi? 
İnönü, ileriyi görmüş müdür, görmemiş midir?- 
Gizli belgelerden de anlaşılacağı gibi Almanların 
Türkiyede her alanda dostları olduğu açık ve seçik
tir. İnönü, bir devrin tek adamı olmasına rağmen 
politik kamplara ayrılmış, müttefikleri olsun, mih
ver devletlerini olsun tutan ve onlara hizmet eden 
kuvvet sahibi kişilere karşı direnmiş midir? • Al
manların savaşı kazanma sarhoşluğu Türkiye’yi 
sardığı bir sırada Hitler’in arzularına 'boyun eğmiş 
midir, eğmemiş midir? Almanların savaşı kaybet
meye başladığı anlaşılırken müttefiklerden yana 
savaşa katılmayışı Türkiye’nin yararma mı olmuş
tur, zararına mı?-

İkinci Dünya Savaşı sırasında memleketimizin 
çektiği ekonomik sıkıntılar, savaşa katılsaydık
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—hangi taraftan olursa olsun— az mı olacaktı, 
yoksa çok mu? -

Çok partili rejime girildikten sonra iç politika
da İnönü’ye İkinci Dünya Savaşı’ndaki tutumun
dan dolayı yapılan hücumlar yerinde miydi, değil 
miydi?-

Bütün .bu soruların cevabı; aradan otuz yıla 
yakın bir süre geçtikten sonra ortaya çıkan gizli 
belgeler ve o devri yaşamış sorumlu devlet adam
larının anıları ile kendiliğinden verilmiş olmakta
dır.

Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki duru
mu, herhangi bir ideolojik açı dışında ele almacak 
olursa, başarılı bir politika izlendiğini gösterir.

Müttefikler olsun ve hele Almanlar olsun ge
çirdiğimiz büyük savaş sırasında Türkiye’ye çeşitli 
şekillerde sızmışlar, Mark, Dolar ve Sterlingle bir
çok teşekkülü, bir kısım basını ve kişileri satın al
mışlardır. Binlerce casusun kol gezdiği Türkiye’de 
baskı grupları etkili olmuşlarsa da, Türkiye’nin 
savaşa girmesini sağlayamamışlardır.

Bir taraftan İngildzlerin, beri taraftan Alman
ların propagandasını yapanlar; Türk Devletinin ba
şı olan İnönü'yü bu kamplardan birine çekmeyi ba
şaramamışlardır. O zamanki basının büyük bir kıs
mı Almanları tutarak Türkiye’yi Hitler’in yanmda 
savaşa sürüklemek için büyük gayretler sarfetmiş- 
lerdir. Keza, müttefikler safında yer almamız için 
de yapılan baskılar sonuç vermemiştir.
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Burada akla bir soru gelebilir :
Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’nâ katılma

masının yegâne âmili İnönü mü idi? --
Bu nokta üzerinde biraz durmak gerekecek

tir. O devrin tek adamı İnönü’nün bu başarıdaki 
mutlak rolünü peşinen kabul ettikten sonra yar
dımcı faktörler üzerine eğilebiliriz.

Almanların Türkiye’ye saldırmasına mani olan 
hususları sıralayalım:

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAKİ İTTİFAK

Bu, Alman diplomatlarının iddiasıdır. Gerçek 
payı azdır- Hitler gibi gözü dönmüş bir liderin böy- 
lesine hissi bir davranışa saplanacağı beklenemez.

ALMANLARIN TÜRKİYE’Yİ İŞGAL PLÂNI

Büyük Alman Amirali Reader’in Türkiye’yi iş
gal ederek Kafkaslara uzanmak için yaptığı plânı 
Hitler neden reddetmiştir?

Amiral Reader, Rusya’yı arkadan vurmak ve 
aynı zamanda Akdeniz’i kontrola almak için Tür
kiye’nin işgalini istemiş ve bu konuda hazırladığı 
plânı Hitler’e kabul ettirmeye çalışmıştır. Alman 
Genel Kurmayı, o sıralarda Trakya’da bulunan 28 
Türk tümenine karşı 50 tümene ihtiyaçları olduğu
nu ileri sürmüş, beri yandan da Hitler elindeki kuv
vetlerle Karadeniz’in kuzeyinden Kafkaslara sark
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mayı ve işini daha çabuk bitirmeyi düşünmüştür. 
Türkiye’deki arazi durumunu dikkate alan Hitler 
ve Genel Kurmayı, Anadolu’yu ağır silâhlarla aş
manın güçlükleri üzerinde durmuşlar, çete harple
riyle yıpranacaklarını anlamışlardır. Bu bakımdan 
Türkiye’nin işgalini göze alamayan Hitler, Irak ve 
Suriye’ye silâh şevkini temin için Türklerle bir an
laşmaya varma yoluna gitmiş, bunda da İnönü bü
tün baskılara karşı oyalama siyaseti ile Almanları 
meşgul etmiş, savaşın kaderi değişinceye kadar 
diplomasideki korkunç hünerini göstermiştir.

> Churehill, Türkiye’den İngiliz uçaklarına üs 
isterken ve Almanların Türkiye’ye saldırısı için 
tartışmalar yapılırken İnönü, her iki tarafı da ida
re etmeyi başarmış, Türk toprakları üzerine sava
şın dehşetini getirmemiştir. Bu arada Hitler’in yu
karıda söz konusu edilen düşüncesi de Türkiye’nin 
savaşa katılmamasına yardım etmişse de, A İm an - 
lara verilen ufak tavizler ve Almanların Türkiye’
deki dostlarının Türkiye’nin onların elinde olduğu 
yolundaki inançlı kanaatleri bunda önemli rol oy
namıştır.

TOPRAK VAADLERİ

Gizli belgelerden de anlaşılacağı .üzere Türki
ye’ye anlaşmalar karşılığında toprak vaadinde bu
lunulmuştur. Ancak bunda samimi olunmadığı yi
ne belgelerden öğrenilmektedir.
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Ege Denizi’nde bir ada, Edime sınırında bir 
kısım toprak ve sonra Türklerin bulunduğu Sovyet 
topraklarında Türk - Moğol devletinin kurulması, 
Bakû ve geniş bir bölgenin Türklerin yönetimine 
ayrılması gibi tekliflerin birer hayâl olduğu zaman
la yayınlanan anılardan, belgelerden ortaya çık
mıştır.

Bugüne kadar yayınlanmış anılardan öğrendi
ğimize göre, Türklere yapılan tekliflere karşılık 
Hitler, «Bakû’yu ve Kırım’ı kimseye vermem» diye 
bağırmaktan kendisini alamamıştır. Hitler, bu böl
gelerin Alman iskân bölgeleri haline getirileceğini, 
Kırım’ı da turistik bölge yapacağını düşünmek
teydi.



HÎTLER’LE İNÖNÜ ARASINDA 

TEATİ EDİLEN MEKTUPLAR

Bu kitabın birinci bölümündeki gizli 'belgeler
de bahis konusu edilen Hitler’in İnönü’ye gönder
diği oldukça sert mektup ile İnönü’den aldığı alışık 
olmadığı cevabı ayrı ayrı burada yayınlamayı uy
gun bulduk.

Türk Dışişleri Bakanlığının ((gizlidir» kaydı ile 
vermek istemediği bu mektupları 31 Ağustos 1967 
de Milliyet gazetesinde Altan Öymen’in ((İkinci 
Dünya Savaşında Türkiye» adlı seri röportajından 
alarak sunuyoruz.

Hitler’in mektubu’nu bir Alman araştırmacı
nın kitabından alan yazar Altan Öymen, İ n ö 
n ü ’ n ü n  m e k t u b u n u  Türk Dışişleri 
Bakanlığı tarafından «gizlidir, tetkikine im
kân yoktur» denmesi üzerine Alman Dış İşleri Ba
kanlığı arşivine yaptığı müracaatla elde etmiştir. 
Altan Öymen’in Almanların arşivinden temin etti
ği her iki mektubu aşağıda yayınlıyoruz.
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Adolf Hitler
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ADOLF H İTLERİN MEKTUBU

özel Tren, 1.3.41, Saat 1.00 
Dışişleri Bakanlığı Şifre Bürosu No1: 128 

«Türkiye Cumhurbaşkanı,
Ekselâns Bay İsmet İnönü 

Ankara 
Bay Başkan,

Alman Hükümetinin arzusu hilâfına ve 
İngiltere ve Fransa’nın ,3 Eylül 1939’daki sa
vaş ilânı karariyle Alman halkına empoze edi
len savaşta, Alman Reich’ının şu sıradaki he-' 
defi, Avrupa kıt’asında İngiliz nüfuzunu ber
taraf etmektir. Bu; asırlardan beri devam eden 
Avrupa’daki devletleri birbirine karşı oynaya
rak yıpratma metoduna son vermenin’ bir şar
tını teşkil etmektedir. İngiltere’nin, Avrupa'
nın çeşitli bölgelerinde askeri nüfuz kazanma 
yolundaki gayretleri, Alman Reich’ım, bu böl
gelerde, toprak kazanma yönünde veya siyasî 
mahiyette herhangi bir başka maksada m âtuf 
olmayan önleme tedbirleri almağa mecbur kıl
maktadır.

Bu bakımdan Ekselâns, size, Yunan top
raklarına yerleşme yolundaki İngiliz tedbirle
rinin gitgide tehditkâr bir mahiyet aldığı şu
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sırada, bu şartların gerektirdiği muayyen mu
kabil tedbirleri almağa karar verdiğimi açık 
lamak isterim.

Bu sebeple Bulgar Hükümetinden, Alman 
Silâhlı Kuvvetlerinin bir kısım birliklerine, 
bu yoldaki belirli emniyet tedbirlerini uygula
mak çin müsaade etmesini rica etmiş bulunu
yorum. Ötedenberi Almanya’ya karşı dostluk 
münasebetleri içinde bulunan Bulgaristan, bu 
münasebetleri, Üçlü Pakta katılmak suretiyle 
daha da takviye etmiş ve alınacak tedbirlerin 
Türkiye’ye yönelmeyeceğinden emin olarak, 
bunların uygulanması için gerekli müsaadeyi 
vermiştir.

Ben de Ekselâns, size, bu fırsattan istifa
de ederek resmen bildiririm ki, Almanya'nın 
bu tedbirleri, hiç bir şekilde Türkiye’nin top
rak bütünlüğüne veya siyasî bütünlüğüne yö
nelmiş değildir. Aksine, birlikte (yürüttüğü
müz büyük ve hayatî savaşın hâtıralarıyla ve 
bu savaşı takibeden ıstıraplı yılların hâtırala
rıyla meşbû olarak, size, Almanya ve Türkiye 
arasında gerçek dostluğa dayanan bir işbirliği 
için istikbalde dahi bütün şartların mevcut 
olduğuna kesin olarak inandığımı belirtmek 
isterim.

Zira;
1 — Almanya bu bölgelerde hiç bir top

rak menfaati peşinde değildir. Alman birlikle-
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ri, bahis konusu tehlikelerin giderilmesinden 
hemen sonra Bulgaristanı ve - Devlet Başkam  
Antenoscu ile mutabakat halinde - Romanya’
yı terkedeceklerdir.

2 — Savaşın sona ermesinden sonra Av
rupa'nın yaralarını sarma yolunda başlıyacak 
ekonomik gelişme, Almanya’yı ve Türkiye’yi 
zarurî olarak, tekrar yakın münasebetler içi
ne sokacaktır.

Bu alanda önemli bir faktör, Almanya’
nın menfaatini, sadece kendi endüstri malla
rının satışmda görmediği, aynı zamanda en 
büyük alıcı olma eğilimini de taşıdığıdır.

Bunların dışında inanıyorum ki, savaştan • 
sonra gerçekleşecek yeni sınırlar nizamı, Al
manya’yı hiçbir şekilde Türk hükümetinin he
defleriyle karşı karşıya getirmiyecek, aksine, 
iki devletin yakınlaşması, bu alanda da, hem 
Türkiye’nin, hem de mihver devletlerinin 
menfaatine olacaktır.

Bu bakımdan ben şimdi olduğu gibi istik
balde de, Almanya ile Türkiye’yi karşı karşıya 
getirebilecek hiçbir sebep olamıyacağı görü
şündeyim. Bu düşüncelerle, Bulgaristan’da 
ilerleyen Alman birliklerinin Türk sınırından, 
orada bulunmalarının maksadı hakkında yan
lış bir yorumda bulunulmasına meydan ver- 
miyecek kadar uzak kalmalarını emrettim. Şu 
kayıtla ki, Türk hükümeti, bizi, bu tutumu-
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muzda bir değişiklik yapmağa mecbur edecek 
tedbirlere tevessül etmeyi i lüzumlu gör
mesin. Ancak böyle bir hal dahi, Almanya’nın 
Yunan topraklarına yerleşme maksadını taşı
yan İngiliz tedbirlerine karşı çıkma hususun
daki azminde bir değişiklik yapmayacaktır.

Bu mektubumu Ekselâns, Almanya ile 
Türkiye arasındaki münasebetleri hiçbir şart 
altında kötüleştirmemek, aksine, mümkün 
olan her şekilde iyileştirmek ve uzak istikbal
de dahi iki taraf için verimli olacak şekilde 
tanzim etmek yolundaki samimî arzumun bir 
ifadesi telâkki ediniz.
1 îmza

Adolf Hitler»

ı





Ankara, 12 Mart, 1941 
«Ekselâns Bay Adolf Hitler 
Adolf Reich’ı Führeri ve 
Şansölyesi

İSMET İNÖNÜ’NÜN MEKTUBU

Ekselânslanmn, Büyükelçileri aracılığıy
la bana gönderdikleri şahsî mektubu almakla 
şeref duydum. Bu mesajı göndermek suretiy
le gösterdiğiniz nezaket için, size samimiyetle 
teşekkür ederim. Mektubunuzun Cumhuriyet 
Hükümetine bildirdiğim muhtevası, lâyık ol
duğu tam ilgiyle incelenmiştir.

Aynı cephede katıldığımız ve şerefini ve 
acılarını aynı şekilde paylaştığımız son büyük 
savaştan sonra yeni Türkiye’nin siyaseti, Millî 
Mücadelemizin başlangıcında tesbit edilmiş 
olan prensiplere daima sadık kalmıştır. Bun-
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lar, Türk İstiklâlinin en mutlak şekliyle temi
nat altında tutulması ve başkalarının hakla
rına hiçbir müdahalede bulunmaksızın, barış
çı bir gelişmenin devam ettirilmesidir.

Ekselânslarmın da malûmu olduğu üze
re, Türkiye’nin 1939 ilkbaharmdanberi takip 
ettiği siyasetin temelinde de aym prensipler 
yatmaktadır.

Türkiye, toprak bütünlüğünü ve masuni
yetini, şu veya bu devletler grubu arasmdaki 
siyasî ve askerî kombinasyonların' şekline göre 
mütalâa edemez ve tecavüzden masun olma 
hususundaki mukaddes hakkı üzerinde, her
hangi bir yabancı devletin kazanacağı zafer 
açısından hüküm yürütülmesine müsaade 
edemez. Türkiye, bu sebepten, millî egemenlik 
alanı içine vâki olacak her müdahaleye karşı 
koymağa azimlidir.

İmzaladığı savunma paktıyla olduğu gibi 
(İnönü1, Türkiye’nin İngiltere ve Fransa ile 
imzaladığı paktı «Savunma Paktı» diye nite
lemektedirler.), bu savaşın pek değişen olay
ları sırasındaki tutumuyla da Türkiye, mutlak 
istiklâl hakkını muhafaza etmek hususundaki 
aynı sarsdmaz azmin delilini vermiştir.

Cumhuriyet hükümetinin Balkan politi
kası, Balkan yarımadasını savaşın tahribatın
dan uzak tutmaktan başka bir hedef gütme- 
miştir. Ve Ekselânslarmın tam yetkili Büyük
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elçileri tarafından müteaddit defa verilen te
minat karşısında biz, Almanya’nın da aynı he
defi güttüğünü ve bu sebepten, Avrupa'nın 
güney doğusuyla ilgili Türk ve Alman siyaset
leri arasında huzur verici bir paralellik oldu
ğunu kabul etmekte haklıydık.

Ekselânslan itiraf edeceklerdir ki, bu du
rumun değişmesi, Türkiye’nin siyasetinin ve 
tutumunun tamamen dışında kalan sebeple
rin sonucudur ve İtalyan - Yunan savaşmın 
çıkışından beri geçen olayların gelişmesinde, 
memleketimin en ufak bir sorumluluğu oldu
ğundan bahsedilemez.

Biz inanıyorduk ve bugün de hâlâ inanı
yoruz ki, ortada Türk ordularıyla Alman ordu
larını karşı karşıya getirecek bir sebep yok
tur. Ve Almanya, Türkiye’nin emniyetinin (Bu 
kelime metinde silik çıkmış ve karineyle çıka
rılmıştır.) ve istiklâlinin gereklerine karşı an
layışlı davrandığı müddetçe böyle bir felâket 
meydana gelemez.

Reich hükümeti, Türkiye’den, onun bu 
maksatla yüklendiği vecibelerle bağdaşmıya- 
cak bir talebi olmıyacağına dair bize, mütead
dit defa teminat vermiştir.

Bu sebepten ben, Ekselânslannın bu alan
daki her türlü vuzuhsuzluğu kaldırmak arzu
sunu taşıdıkları hususunda bana teminat 
vermelerini büyük bir memnuniyetle öğrenmiş
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bulunuyorum. Ben de size açıklarım ki, mazi
de olduğu gibi istikbalde de uyanık bir bekçi
lik görevi ifa edecek olan Türk ordusu, Reich 
hükümeti, Cumhuriyet hükümetini tutumu
nu değiştirmeğe mecbur edecek tedbirlere te
vessül etmediği müddetçe, Alman birliklerine 
karşı aynı şekilde davranacaktır.

Bütün kalbimle temenni ederim ki, kısa 
bir zaman önce birlikte kan dökmüş olan Türk 
ve Alman askerleri, hiçbir zaman, geçici bir 
takım olaylar uğruna biribirlerinin karşısına 
çıkmasınlar. O geçici olaylar ki bence, tarih 
karşısında, siyasî veya askerî kombinasyonla
rın çerçevesini çok aşacak olan bir felâketin 
yaratılmasını asla mâzur gösteremezler.

Ekselânslannm, Balkanlardaki durumun 
kritik bir ânında bana gönderdiği mesajı okur
ken, Alman Devleti Şansölyesi ve Führerinin, 
benden —kendisinin Aman tutumu hakkında 
yaptığı gibi— Türk görüşünü samimî ve ger
çeklere uygun bir şekilde anlatmamı arzu etti
ği intihanı edindim. Dünyanın içinde bulun
duğu ciddî durum, halklarının karşısında so
rumlu olan liderlerden, öyle bir lisan kullan
malarını istemektedir ki, bu, yakın veya uzak 
istikbalde ortaya çıkacak olaylarla «yalandır» 
diye damgalanmağa mahkûm olmasın. Mesajı
nızı bilhassa bu bakımdan memnuniyetle kar
şıladım.
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Ekselânslarınm bu cevap yazısının muh
teviyatında iki memleketimiz arasmdaki an
layışa dayanan münasebetlerin muhafazası
için tek temeli teşkil eden ...........  (Bu kelime
metinde de tamamen silik çıkmıştır.) gayreti
nin ifadesini bulacağından eminim.

Ekselânslanmn mes’ut teşebbüsüyle ara
mızda vâki olan fikir teatisi, muhakkak ki, 
Türk - Alman münasebetlerinin norlmalleşti- 
rlmesine ve iyileştirilmesine yardımcı olacak
tır. Bu ümitle Bay Şansölye, en derin saygıla
rımı ifade etmeme müsaadenizi rica ederim.

İsmet İnönü»



İsmet İnönü, Roosevelt ve Chıırchill ile birlikte Arkada Eden ve Menemencioğlıı.
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İN Ö N Ü  N Ü N  Y IL L A R C A  S O N R A  
Y A P T I Ğ I  A Ç IK L A M A

İnönü, İkinci Dünya Savaşı’ndaki Türk politi
kası üzerinde ileri sürülen çeşitli iddialar karşısın
da 16 Ekim 1967 tarihli Milliyet gazetesinde aşağı
daki açıklamayı yapmıştır :

«Bizim görüşümüze göre, İkinci Dünya 
Harbi, Mihver tarafından büyük hazırlıklarla 
başlıyordu. Biz bu muharebenin bütün dalga
larına mâruz kalacaktık. Karadeniz, Boğazlar, 
Balkanlar, Orta - Doğu harb sahasının içinde 
bulunacaklardı. Hülâsa harb her hududumuz
dan bize temas edecekti. Karakteri itibariyle 
de, özellikle Almanya ve İtalya bakımından 
Birinci Dünya Harbi’nin devamı da sayılabi
lirdi. Bu harbi Mihver’in kazanması ihtimali
ni biz pek zayıf görüyorduk. Ve Mihver kaza
nırsa, İtalya ile Almanya’nın hayat sahası po
litikasıyla bizim menfaatlerimizin bağdaşması 
ihtimali az görünüyordu.

Sonra Birinci Dünya Harbi sonundan 
Sovyet Rusya ile dost olarak çıkmıştık. Mihve
rin siyasî hayatı, ilk gününden itibaren, Sov
yet Rusya aleyhinde taleplere ve şikâyetlere 
dayanmaktaydı. İkinci Dünya Harbine ilk gü
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nünden, Sovyet Rusya ile bir harbe girişerek 
başlaması muhakkak görünüyordu. İngiltere 
ve Fransa, uzun müddet Sovyetlerden ayrı 
kaldıktan sonra, son senelerde her üçü arasın
da yakınlaşma ve beraber savunma fikirleri 
ciddî olarak belirmişti.

MENFAATLERİMİZ SOVYET 
RUSYA, İNGİLTERE VE 
FRANSA’YLA BERABERDİ

Bizim Birinci Dünya Harbi tecrübesinden 
sonra yeni kurulan düzende menfaatlerimiz, 
Sovyet Rusya, İngiltere ve Fransa ile beraber
di. İngiltere ve Fransa ile münasebetlerimiz
de emniyet çok artmış durumdaydı.

Bu hülâsa ile Türkiye’nin vaziyeti, gelen 
İkinci Dünya Harbinde Sovyet Rusya, İngilte
re ve Fransa ile aynı sahada emniyet esasmı 
tabiî gösteriyordu. Harb bizi sürükleyecekse 
bu devletlerle beraber bulunmamız, hem stra
tejik bakımdan, hem siyasî neticeleri ile M ih- 
ver’e karşı tarafta bulunmamız icab ederdi. 
Biz, vaziyeti harb başlamadan evvelki senede 
samimî kanaatle bu şekilde gördük. Ve harbin 
başlayacağı günlerde, Sovyet Rusya ve Alman
ya yakınlaşması daha meydana çıkmadan ev
vel, bunlarla istikbal için bir ittifak müzake
resi içindeydik.



*
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Saraçoğlu ile Menemencioğlu.

Şu halde ittifakımız, Birinci Dünya Harbi 
devresinden sonraki sulh devrinin olayları 
içinde tabiî bir şekilde hazırlanmıştı.
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Mareşal Fevzi Çakmak.

İTTİFAK KARARI CESURANEDİR

Münakaşa edilecek nokta yalnız şundan 
ibarettir: Son anda Rusya ile Almanya arasın
da anlaşma meydana çıkınca, özellikle meyda
na çıkışın ilk gününde İngiltere ve Fransa 
aleyhinde davranışlar görülünce, ittifak mua
hedelerini neticelendirmek doğru muydu?

Bu karar cesurânedir. Fakat doğru olduğu 
olaylarla sâbit olmuştur. Bizim kanaatimizce 
Almanya ile Sovyet Rusya arasında er geç 
harb açılması önlenmez bir şekilde kesin gö-
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Berlin Büyükelçisi Hüsrev Gerede.
I
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rünüyordu. Dışarıda kalınca harbin cereyanı 
esnasında daha çok güçlüklere mâruz kalırdık. 
Hakikatte olandan daha çok sıkıntı çekerdik.

İTTİFAK ŞARTLARI 

İÇİNDE KALINMIŞTIR

Sovyet Rusya ile Almanya arasmda anlaş
ma meydana çıktıktan sonra ittifak muahede
leri imzalanmıştır. Fakat ihtirazı kayıtlar, 
Türkiye’nin harbe hazırlanması gibi şartlarla 
bir takım teminat elde edilebilmiştir.

İttifak Muahedesi icabı olarak harb esna
sında bir gün fiilen muharebeye tutuşmak da
ima vârit görülmüştür. Ona göre hazırlanıl- 
mağa çalışılmıştır. Harbe girmemek için taah
hütlerimizi tanımamak hiçbir zaman düşü
nülmemiştir. Ve nihayette de, beraber muha
rebe etmediğimiz müttefiklerimizin Türkiye’
ye itimatlarının sarsılmasına yol açacak bir 
olaya meydan verilmemiştir. Daima ittifak 
hedefleri ve ittifak şartlan içinde kalınmıştır. 
Ve tâmir kabul etmez çelişmelere mahal veril
memiştir.»



Molotof, (Rus - Alman anlaşmasını imzalıyor. 
Arkada Stalin görülüyor.

A V R U P A ’ N IN  S A V A Ş T A K İ  
İN S A N  K A Y B I

İkinci Dünya Savaşı’ndaki insan kaybı aşağı- 
ğıya çıkarılmıştır. Almanlar ile Sovyetlerin insan 
kaybı tahminidir. Sovyet işgali sırasında Almanlar 
milyonlarca sivil Rus halkını öldürmüşlerdir. Sov
yetlerin kaybı 20 milyon kişi olarak tahmin edil
mektedir. Almanların ise 8,5 milyon insan kaybet
tikleri sanılmaktadır:

Diğer Avrupa ülkelerinin insan kaybının liste
si şöyledir:
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AVRUPA’NIN SAVAŞTAKİ KAYBI

Kayıplar ve-
1938 ölen 1 ölen Geri

Memleket Nüfusu Askerler Siviller dönmeyenler
Avusturya 6 653 000 230 000 ' 104000 512 000
Belçika 8 386 000 12 000 \ 76 000 62 000
Bulgaristan 6 270 000 10 000 10 000 320 000
Çekoslovakya 15 310 000 150 000 215 000 3 515 000
Danimarka 3 794 000 4 000 1 000 58 000
Finlandiya 3 697 000 82 000 2 000 4 000
Fransa 41 680 000 250 000 350 000 422 000
Hollanda 8 729 000 12 000 198 000 38 000
İngiltere 47 814 000 326 000 62 000 87 000
İtalya 43 780 000 330 000 80 000 750 000
Lüksemıburg 301 000 4 000 1000 16 000
Macaristan 9 200 000 140 000 280 000 5 000
Norveç 2 926 000 6 000 4000
Polonya 34 800 000 100 000 4 200 000 7 600 000
Romanya 19 850 000 200 000 260000 4 350 000
Yugoslavya 15 490 000 300 000 1 400 000 260 000'
Yunanistan 7 180 000 20 000 140000



VON PAPEN’E SUİKAST

24 Şubat 1942 günü sabahı saat 10 u 10 geçe 
Ankara’da Atatürk Bulvarı’nda Alman Büyükelçisi 
Von Papen’e karşı yapılan suikast, büyük yankılar 
uyandırmış, siyasî hava birden karışmıştır. Von 
Papen’le karısı Atatürk Bulvarından geçerken bir 
bomba patlamış ve ne varki her ikisine de birşey 
olmamıştı.

Siyasî polis yaptığı tahkikatta bomba olayının 
geçtiği alanda bir ayakkabı teki ile bir ağaçta ku
maş parçası bulmuş, elinde bomba patlayan kişiye 
ait herhangi başka bir ize rastlamamıştı. Sıkı bir 
tahkikat sonucu suikastin faili tesbit olunmuştu. 
1917 Üsküp doğumlu, asıl adı Ömer Halidoviç İsiç 
olan 1941 yılının Haziran ayında Yugoslavya’dan 
Türkiye’ye göçeden Ömer Tokat’ın hüviyeti anlaşıl
dıktan sonra suç ortakları da yakalanmıştı. Bunlar 
Süleyman Sav ile Abdurrahman Sayman’dı. Tahki-
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Von Papen.
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kat sırasında Sovyet Konsolosluğu Ticaret Müşa
virliğinde çalışan Leonid Komilof ile yine konsolos
luk memurlarından Pavlof’un bu suikast olayında 
ilişkileri bulunduğu Süleyman ile Abdurrahman 
tarafından ileri sürülmüştü. Ömer Tokat ve bu 
iki kişiyi Pavlof ile Komilof, Von Papen’i öldürmek 
için azmettirmişti. Bu iddia üzerine Türk Hüküme
ti, Pavlov ile Kornilof’u Sovyet Konsolosluğundan 
istemişler, Sovyet Elçiliği Dışişleri Bakanlığı nez- 
dinde teşebbüslere geçmişlerse de 'bir sonuç alama
mışlardı. Konsolosluğun direnmesi karşısında İs
tanbul’daki konsolosluk binası geniş bir polis kuv
veti tarafından sarılmış ve bu iki kişi teslim edil
mediği takdirde zora başvurulacağı Sovyet Büyük
elçisine resmen ihtar edilmişti.

Sovyetler, bu baskı üzerine Pavlof’u teslim et
tiler. Komilof’un ise Konsoloslukta olmadığı bildi
rildi. Rusya’ya doğru hareket ettiği öğrenilen Kor- 
nilof da Kayseri’de yakalandı.

Duruşma sonunda Pavlof ile Kornilof 20 şer, 
Süleyman ile Abdurrahman 10 ar yıl hapse mah
kûm oldular. 1942 yüınm Ekim ayında Yargıtay'ın 
kararı bozması üzerine Pavlof ile Komilof’un ceza
ları 16,5 yıla indirildi. Ağustos 1944 tarihinde de 
siyasî bir kararla Pavlof ile Kornilof cezaevinden 
çıkarılarak Sovyetlere teslim olundu.

Von Papen, bu olayın siyasî nedenini kendine 
göre yorumlamış ve Türkiye’nin tarafsızlığı için 
aşın gayret göstermesinin sonucuna (bağlamıştır.
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Bir başka Alman görüşüne göre de; Almanya 
ile Türkiye arasını bozmak ve ilkbaharda Sovyetle- 
re karşı girişilecek taarruzun stratejik durumunu 
etkilemek için bu suikast’e teşebbüs edilmişti.

Biz buraya Von Papen suikastin’i kısaca almak
la, birinci bölümdeki gizli belgelerde Pavlof ve Kor- 
nilof’un teslim alınmaları ile ilgili telgrafar ara
sındaki ilişkiyi ortaya koymak istedik.

Hitler, savaş hakkında izahat alıyor.
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Hitler, Ribbentrop ile\ cephede.
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Hit'er, Rib’oentrop ve Bulgar Kralı Boris ile.
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Rosenberg



A L M A N L A R  IN  T Ü R K  D O S T L A R I  
V E  T U R A N C IL IK  H A R E K E T L E R İ

Almanların Sovyetlere taarruzu ve geniş top
rak parçalan elde etmeleri, Stalingrad’a kadar gel
meleri, Turan hayali ile yanıp tutuşan bazı kişileri 
sarhoşluğa boğmuştu. Führer ordularının birbirini 
takip eden zaferleri, Türkiye’deki Alman dostlarını 
ziyadeleştirmiş, Almanlara karşı sempatiyi arttır
mıştı. Faşist unsurlar harekete geçmiş, hemen he
men pek çok basın organını, birçok örgütü etkileri 
altına almışlardı. Türkiye semaları faşist naraları 
ile çınlıyor, siyasî baskı her yerde kendini gösteri
yordu.

Gazetelerde Alman ordularının zaferleri büyü
tülürken Türkiye’nin Almanlarla birlikte savaşa 
girmeleri için büyük gayretler sarfediliyordu. Al
man propagandası öylesine işliyordu ki; basiretli 
devlet adamlarını bile sarsıyordu. Savaşa girmek
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gün meselesi halinde idi. Sorumlulardan kimi İran 
üzerinden Bakû’ya yürümeyi, kimi de Alman ordu
larını topraklarımızda görmenin özlemi içindeydi
ler.

Alman propagandası Mark’a dayanınca halkı* 
etkileyecek basın ve diğer propaganda örgütleri, 
cepleri ve keseleri şişkin olarak açıktan açığa fa
şizmin öncülüğünü yapıyorlardı. Bu kadar baskıya 
rağmen Türkiye’yi savaşa sokamamanın hırsı ile 
yaygara günden güne artıyordu.

Gazetelerde fıkralar, makaleler, savaş yazıları 
Türk halkını şaşkına çevirmiş, Führer mucizesi ile 
beyinler yıkanmaya haşlanmıştı.
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Bu arada büyük Turan hayali de gerçekleşir 
gibi id i!- Almanlar, Türkiye’nin diğer devletlerle 
olan münasebetlerini kendi lehlerine çevirmek için 
milyonlarca Mark’la propagandaya girişmişler, top
rak vaadleriyle gözleri kamaştırmışlardı. Kırım, 
Azerbaycan, Volga ile Ural arasındaki bir kısım ara
zi, Hazer Denizinin doğusundaki bölge Turan devle
ti olacaktı! •••

Türkiye’deki Turancılar ve faşistler; Alman 
propagandasının tamamen etkisi altında idi, büyük 
Turan ülküsünün gerçekleşmesi için çalışıyorlardı! 
Hükümetin dışında komisyonlar kuruyorlar, Al
manya’ya taşmıyorlar, pazarlıklara giriyorlardı! - •

Türk hükümetinin hiç bir şekilde millî hudut
ları genişletme gibi bir talebi yoktu. Gizli belgeler
de de bu, Almanlar tarafından belirtilmektedir.

Ne varki gayri resmî temaslar, propaganda ba
kımından etkili oluyordu.

Büyük Turan Devleti kurma hayali peşinde 
koşulurken ve Almanlar tarafından bu hareketler 
desteklenirken Alman Dışişleri Bakanlığının gizli 
raporunda bu konuda şunlar dile getiriliyordu:

«Şu andaki taktik menfaat, Turancılık fikrini 
teşvik etmeyi, fakat bunun gerçekleşmesine çalış
mamayı gerektirmektedir. Batum ve Baku bölgesi’- 
nin T.ürkîere verilmesi bahiskoinusu olamaz. Sov- 
yetler Birliği’nin parçalanmasından sonra eski Rus 
devleti’nin geniş arazisi, yabancıların değil, Alman 
ların nüfuzu altına girmelidir.»
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Alman propagandasına kapılan Turancılar 
kurdukları demekler, dergiler ve gazetelerde elde 
ettikleri köşeler sayesinde rahatlık ve bolluk içinde 
Turancılık fikrini aşılarken geleceğin pek'farkına 
varmamışlardı. Almanlar çözülmüş, Sovyetler taar
ruza geçmişti. Diplomasi tarihi görevini yapacaktı 
artık. Bunun çıkar yolu yoktu. Führer mucizesi; 
sokak, kahve esprileriyle eğlenceli konuşmalara dö
nüşmüştü. Hükümet, Turancı faşist dergileri ve 
dernekleri kapatıyordu. Almanların büyük dostla
rı, gazetelerin başsayfalarmdan hazan yaprakları 
gibi dökülüyorlardı. Büyük fatihler, büyük kahra
manlar; Orta Asya’ya değil, Kars’a bile gidemeden 
kaçacak delik arıyorlardı! •• Sinmişlerdi, pusmuş- 
lardı ve sırtlarındaki kara gömlekleri çıkarıp kafes
li pencereler ardında geleceklerini bekliyorlardı.

Yıl 1944 dü, aylardan da Mayıs Günlerden 
19v Atatürk’ün Samsun’a çıktığı gündü. Ankara’da 
19 Mayıs Stasyomu’nda Cumhurbaşkanı İnönü Tu
rancılara karşı tarihi nutkunu veriyor ve bir taraf
tan da Turancılar tutuklanıyorlardı. Tutuklanma 
pek o kadar geniş değildi. Örgütlenmiş bir gurup 
sıkıyönetim mahkemesine verilmişti. Gazetelerde, 
toplantılarda, orada burada faşizme alkış tutanlar; 
bir anda garip ve sür’atli bir gelişim göstererek de
ğişen dünyanın adamları olmuşlardı! Ve «Yaşasın 
müttefikler» diye yazıp çiziyorlar, bağırlp çağırı
yorlardı!--



S A V A Ş T A  T Ü R K  B A S IN I

Gazetelerde savaş kritikleri yapanlar arasında 
<en önemli iki kişi; emekli General Ali İhsan Sabis 
ile yine emekli General Hüseyin Emir Erkilet idi.- 
Basındaki takma adı «sivil amiral» olan Abidin Da- 
ver de savaş üzerine yazdıkları ile dikkati çekmek
teydi. İki emekli general ile bir sivil amiral Alman
ları tutan askerî makaleler yayınlarken bunların 
yanı sıra Peyami Safa gibi pek çok yazar da Na- 
zizm’in fikriyatını ve propagandasını yapmakta 
idiler.

Ne varki, Almanlar büyük bir taarruzla Sov
yet topraklarında süratle ilerleyip Stalingrad’a va
rınca Alman taraftarlarının gemi azıya aldıkları 
görüldü. O kadar ve öylesine sarhoş olmuşlardı ki, 
Sovyet taarruzu başladığı ve Almanları geriye doğ
ru sürdüğü sırada bile savaşın kaderinin ters dön
düğüne inanamamışlar; gerek makalelerinde, ge
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rekse yayınladıkları kitaplarda Führer’in zaferin
den emin görünmüşlerdir.

Hükümet, gazeteler üzerinde kurduğu çok sıkı 
sansürle haberleri kontroldan geçirtiyor, yabancı 
radyolardan alman haberlerin yayınlanmasını ya
saklıyordu. Birçok haber ancak tek sütun ve 24 
punto başlıkla yayınlanabiliyordu. Yiyecek sıkıntı
sından bahsetmek yasaktı. Kadın kaçırma olayları 
asayişsizlik anlamına geleceği düşüncesi ile yazıla
mazdı. Devlet büyüklerinin gezileri, gittikleri yer
ler izin verilmedikçe gazetelere geçemezdi. Aksine 
davranışlarda bulunan yayın organları Hükümetçe 
kapatılırdı.

Sıkıyönetim Komutanlarından biri Ankara 
Radyosu’nun verdiği bir haberi yayınlayan gazete
lerin yazı işleri müdürlerini tepeden tırnağa kadar 
giydirmişti!-

Millî Şef İnönü’nün İstanbul’a gelişi bile bazı 
zamanlar yasaklanır, fotoğrafının yayınlanması 
için de özel izin çıkardı.

Basın anlamlı olsun, anlamsız olsun çok sıkı 
bir baskı altındaydı. Ne var ki, taraf tutan büyük 
yazarlar ve emekli generaller bildiklerini okuyorlar, 
onlara savaşın kaderi kat’î olarak belirmediği için 
ses çıkartılamıyordu! -



H . H Ü S N Ü  E M İR  E R K ÎL E T

İkinci Dünya Savaşı’nm koyu Alman taraftarı 
im emekli Generalin GİZLİ BELGELER bölümün
de adı geçtiğinden üzerinde biraz durmanın yarar
lı olacağına inanıyoruz.

Cumhuriyet gazetesi sahip ve başyazarı Yunus 
Nadi 22 Haziran 1941 tarihindeki makalesinde şöy
le diyordu:

«Bütün dünya matbuatı içinde yalnız «Curnı- 
huriyet»in asker îmııharriri bu yeni harbin zuhu
rundan iıiç mütehayyi,r olmayacak tek şahsiyet sa
yılsa yeridir sanıyoruz. General Emir Erkilet, uzun 
zamandan beri yalnız mütekabil tahşidada bakarak 
değil, harbin umumî heyetini inceleyen kuvvetli 
bir mantığa dayanarak Almanya ile Rusya arasın
da bir çarpışmayı önünden kaçılmaz bir zaruret 
olarak görmekte idi. So!n günlerde bu zaruretin ar
tık iyiden iyiye yaklaşmış bulunduğuna kuvvetle
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inanıyordu. Nitekim dünkü nüshamızda muhtemel 
yeni harbin geniş sahasına ait renkli haritamızı 
izah eden vakıfaııe makalesinde bütün mucip se
bepleriyle ayın fikir üzerinde İsrar eylemekte idi. 
Generalin makalesinin intişar saatiyle harbin ilâ
nı saatinin tetabuku çok şaşılacak tarihi bir vesika 
teşkil ediyor.»

Rahmetli Yunus Nadi yaşasaydı ve hu gizli bel
geleri görseydi, «şaşılacak tarihi tesadüf»ün gerçek 
yanını anlar, bu dehâ hakkında gerekli kanaate sa
hip olurdu.

H. Hüsnü Emir Erkilet’in 1943 yılında yayın
lanan «Şark Cephesinde Gördüklerim» adlı kita
bında Hitler’le yaptığı görüşmeyi aynen aşağıya 
alıyoruz:

ALMAN FÜHRERİ TARAFINDAN KABUL

Führer bizi umum başkumandanlık karargâ
hının askerî hareketlerin müzakere edildiği ve ça
lışıldığı yerde hergünkü mutat çalışma saatinin 
sonunda, yani saat 13 te kabul edecekti. Vardığı
mız orman içinde, katranla boyanmış kara baraka
lardan birine götürüldük. Mihmandarımız baraka
nın yanında bulunan kapıdan içeriye girdi ve bizim 
burada bir an beklememizi rica etti. Evvelâ Gene
ral Feldmareşal Keiteli ziyaret edeceğiz.-Malûmdur 
ki Keitel, Führer’in yani umum başkumandanlık 
genelkurmay başkamdir. Alman askerî kuvvetleri
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nin emir ve kumanda sistemi şöyle idi: Alman 
umum kara kuvvetlerinin başkomutanı General 
Feldmarschall von Brauchitsch idi. Onun kurmay 
başkanı General Halder. Reiclıs Marschalli Herman 
Göring umum hava kuvvetlerinin, büyük Amiral 
Raeder umum deniz kuvvetlerinin başkomutanla
rıydı. Bunların da ayrı ayrı kurmayları, kurmay 
başkanları vardı. Her biri ayrı ayrı Führere, yani 
umum Alman askerî kuvvetleri başbuğu Adolf Hit- 
ler’e bağlıdırlar. Demek oluyor ki Hitler kara ordu
larına von Brauchitsch vasıtasiyle, hava kuvvetle
rine Göring marifetiyle emreder- Deniz kuvvetleri 
için de, icap eden direktiflerle büyük kararları bü
yük Amiral Raeder, Führer’den alır. Bu suretle bü
tün askerî iktidarı kendi nefsinde toplıyan Hitler 
bütün askerî hareketleri tek elden idare ediyordu. 
(Bilâhare General Feldmarschall von Brauchitsch 
istifa edecek ve Führer 'kara orduları başkuman
danlığını da doğrudan doğruya eline alacaktır.)

İşte şimdi bulunduğumuz yer Bay Hitler’in ka
rargâhıydı. Burada ilk ziyaret edeceğimiz zat da 
Führer’in genelkurmay başkanı General Feld
marschall Keitel’dir. Bizi Führer’e o takdim edecek
tir.

Mihmandarımız bir lâhzada dönerek bize «Bu
yurun» dedi. Onun yaptığı şey Mareşal Keitel’in 
emir subayına geldiğimizi haber vermek ve bu su
retle Mareşala bizi odasında kabule hazır olmak im
kânını vermekti. Çünkü bizim barakaya vardığımız
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anda, Mareşal Keitel, Führer’in nezdinde müzake
rede idi. Mihmandarımız bizim Keitel ile koridor
da karşılaşmamıza mâni olmak istemiş ve bunun 
için bizi bir dakika bekletmişti. Her hangi bir oda
da bekletilmemiz de doğru olmazdı. Onun için mih
mandarımızın bu ince dikkatini çok takdir ettim.

Mareşal Keitel’in çalışma odasına gene emir 
subayının çalıştığı bürodan girdik. Bu, her yerde 
her zaman dâima usuldür. Uzun boylu, yüksek baş
lı ve iri vücutlu Mareşal açık mavi gözlerinde hafif 
bir tebessüm belirterek bizi kabul etti ve odasında 
yer gösterdi. Bize askerî vaziyeti Führer harita üze
rinde izah edeceği için ve zaten vakit de geldiği için 
Almanya'nın genel kurmay başkanı bize birkaç 
umumî söz söylemekle iktifa etti: «Ruslar bidayette 
hudut boylarında Almanların tümen, tank ve uçak 
kuvvetlerine üstün kuvvetler tahşit etmişlerdi. Al
manlar bunları ancak şecaat, sevk ve idare ve teş
kilât üstünlükleriyle alt edebilmişlerdir.» Ondan 
sonra Führer’in yanma gitmek üzere kalktık ve 
koridora çıktık.

Koridorun iki yanında, üstlerinde yazılar bu
lunan bir takım kapalı kapılar vardı. Sükûn ve in
tizam besbelliydi; çıt yoktu. General Feldmareşal 
Keitel bizi koridorun sonundaki salona götürdü. 
Kapı açılınca odanm ortasındaki masanın başında 
ayakta duran Alman Führer’i Ekselans Adolf Hit- 
ler’i gördük, arkası kapıya dönüktü. Kapının açıl
ması üzerine dönerek bize baktı, beklediği halinden
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belli idi. Gözlerimizin birbirlerine ilk tesadüflerin
de onunkilerde memnuniyete ve iyi kabule delâlet 
eden bir gülümseme gördüm.

HİTLERİN HUZURUNDA

Hitler bizi, ne Alman Devlet Reisi ve ne de Al
man Şansölyesi debdebe ve merasimiyle kabul et
medi. O, bizi tarif olunmaz bir tevazu ve sadelik 
içinde, askerî harekâtı sevk ve idare ettiği iş oda
sında yanma aldı.

Barakanın köşesini teşkil eden bu oda büyük
tü. Ortadaki uzunlama büyük tahta masanın üs
tünde iki tarafı nmuharebe vaziyetleri boyalarla 
çiziliydi. Buna rağmen bunları kâğıtla örtmek, sak
lamak veya çevirmek gibi ekseriya müracaat olu
nan tedbirlerden hiçbiri alınmamıştı. Bu bize bü
yük bir güven ve itibar eseriydi. Önümüzdeki ve 
duvardaki haritalarda çizili olan iki taraf kıtaları
nın yer, durum ve yayılışlarını iyice görebiliyor
dum.

Bay Hitler’in uzattığı eli sıkarken lütfettiği 
çok kıymetli davetten dolayı kendisine teşekkür et
tim. Ondan sonra harita masasına yarım döndü.* 
Aynı zamanda gözlerimizin içinde bir şey arar gibi 
bize bakıyordu. Koyu gözleri ve alnına düşen kâ- 
küliyle, resim ve filimlerde göründüğünden daha 
tatlı, daha canlı ve insana daha yakındı. Hareket
ve edasında hiçbir yapmacık yoktu. Cenup şivesi,

1
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onun çok mazbut ve mükemmel Almancasıyla, ori
jinal tok sesine tam bir hususîlik veriyordu. Führer 
bünyece çok dinç görünüyordu.

Pek kısa bir sükûttan sonra iki elini dayadığı 
masadaki harita üzerinden bize o günkü askerî 
vaziyeti umumî bir surette anlattı. Müttefiklerin
den bahusus Finlerden çok büyük bir takdir ve 
hürmetle bahsetti. Bay Hitlerin ağzından, bu Tu
ran asıllı kardeş milletin hakikî kahramanlıkları
nın medhü senasını duymak benim için hakikaten 
büyük bir saadet oldu. Finler hakikî insan nümu- 
nesi olan o zavallı Finler, dünyanın en hürmete 
şayan kahraman insanları olduklarını, Ruslara 
'karşı yalnız başlarına harbetmekten çekinmemek
le, bundan evvel ispat .etmişlerdi. Finlere bu büyük 
şeref ve kuvveti veren, onların yüksek millî karak
ter ve ahlâklarıydı.

Bay Hitler, haritada çizili umumî askerî duru
mu kısaca izahtan sonra eliyle Leningrad’ı göste
rerek bu mevkii isteseydi alabileceğini, fakat mah
sur bir şehir nihayet düşeceğinden onun için .boşu
na insan ziyan etmekte bir fayda ve mâna olmıya- 
cağım anlattı. Alman Führerinin bu tarihî sözleri- 

*ni âzami dikkat ve ilgiyle dinliyordum. Fakat ne 
saklıyayım? Leningrad hakkında söyledikleriyle 
uygun değildim. Führer’in haritasında da görüldü
ğü üzere evvelâ Leningrad’ı çeviren Alman muha
sara hattının en doğu ucu, Ladoga gölünün cenup 
batı kıyısında Schlüsselburg mevkiinde bitiyordu.
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'FinlandiyalIların muharebe hatları ise çok daha 
şimalde yani takriben eski Fin - Rus hududunday- 
dı. Bu suretle Schlüsselburg ile Finlerin mevzileri 
arasmda Ladoga gölünün batı sahilinde Rusların 
istifade edebilecekleri takriben 60 Km. kadar açık 
ve serbest bir mmtaka kalıyordu. Leningrat’tan La
doga gölü kenarmda Landeschkoje Osero istikame
tine giden serbst bir demiryolu da vardı. Leningrad 
muhasarasını doğuya karşı koruyan Alman müda
faa hattı da Wolkof nehri boyunca Ladoga gölünün 
cenubunda ancak Ladoga kasabasına kadar vardı
ğından bu suretle Ladoga gölü de Rusların Lenin
grad’a nakliyat yapmalarına açık ve serbest kalı
yordu. O halde Leningrad’taki 6 milyon nüfus ve 
etrafındaki Sovyet kuvvetlerinin ihata ve muhasa
rası şimdilik tamam olmuş değildi.

Alman Führeri, Ladoga gölünden Azak deni
zine uzanan cepheyi harita üzerinde göstererek sö
ze devam etti. Bu cephe, boydan boya Rus kıtala- 
riyle dolu değildi- Meselâ Harkof’la Brjansk’m arası 
boş gibiymiş. Bundan başka cephede mevcut Rus 
orduları artık kuvvetçe ehemmiyetsiz şeylerdi. Mos
kova’nın şimalinde Kalinin şehri Almanlar tara
fından henüz yeni zaptolunmuş, fakat bu şehri, iyi 
başarılmış bir baskınla zapteden Alman tümeni 
derhal üç taraftan Rus hücumuna uğramıştı. Ha
ritada görülen vaziyete göre, Kalinindeki Alman 
mevzii cephenin ilerisine doğru tehlikeli bir çıkıntı 
teşkil ediyordu. Alman ordusu, yazın sonuna doğ
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ru Leningrad üzerine yürüdüğü ilk hızla burasını 
zaptederek şimal cenaıhiyle cenup doğu yani 
Rybinsk istikametinde büyük bir çark hareketi 
yapsaydı Almanlar için şüphesiz ne İlmen gölünün 
cenup doğusunda ve ne de Kalininde sonra olduğu 
gibi kötü ve tehlikeli durumlar hâsıl olmazdı. Mos
kova da, bu suretle şimalden kavranmış ve çevril
miş olurdu.

Fiihrer bize Harkof’un alındığından ve burası
nın ehemmiyetli bir sanayi merkezi olduğundan 
bahsettikten sonra, sözü, Rus ordusunun' mütevali 
darbelerle çok zayıflamış olduğuna getirdi: Alman
ların elinde 3,5 milyon Sovyet esiri bulunuyor. Bun
lar Rusların yıllarla talim ve terbiye ettikleri er, 
erbaş ve subayların mecmuudur. Hitlere göre 3,5 
milyon esir veren Rus ordusu artık derme ve çat
ma bir haldedir; yani muharebe kıymeti azdır. O 
şöyle diyordu:

«— Bizim ileri hareketimizi güçleştirip gecik
tiren, Rus askerî kuvvetlerinden ziyade fena hava 
ve fena yol şartları olmuştur. Çamurların kuruma
sı için yakın olan don zamanını bekliyoruz. Ruslar 
kar ve soğuğa tahammül ederlerse biz de ederiz. 
Bizim maksadımız herhangi muayyen bir hat veya 
mmtakaya varmak değildir; düşmanın imhasıdır. 
Ruslar bizi 200 yıldanberi tazyik ediyorlar. Her fır* 
şatta arkamızdan vurdular. Biz bundan kurtulmak 
istiyoruz. Bunun için Rusyayı bir daha kalkama
yacak surette mağlûp edeceğiz. Rusya’da teşekkül
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etmiş bir askerî kuvvet kalmayıncaya kadar onun
la muharebeye devam edeceğiz. Karakış bastırma
dan nereye kadar gidebilirsek o kadar ilerliyeceğiz 
ve karakış gelince duracağız. Kışın hazırlanırız ve 
ilkbaharda tekrar işe başlarız.»

Hitler, ondan sonra, kara kış bastırmaya ka
dar yapmak istediği hareketlerin teferruatına geçe
rek takriben şöyle dedi:

«Ruslar Leningrad mıntakasile Moskova et
rafında ehemmiyetli kuvvetlere malik oldukları gi
bi Rostov’da da hayli kuvvet teksif etmişlerdir.» 
Eliyle Rostov cihetini göstererek: «— Biz ilerliye
ceğiz. Onların Kafkasya ve Volga ile bütün müna
kale hatlarını keseceğiz, Rus orduları artık benzin 
bulamıyacaklardır. Şimalden de muvasale hatlarını 
keseceğiz. O suretle ki Moskova’nın geri ile yalnız 
bir tek muvasala hattı yani Sibirya hattı Vlâdi- 
vostok demiryolu kalacaktır.»

Bu sözlerden, Leningrad mahsur olarak kala
caksa da gerek Volkof nehri boyunda ve gerek İl
men gölü doğu ve cenup doğusundaki Alman ordu
larının oralardaki Rus kuvvetlerini doğu ve cenup 
doğuya doğru daha ziyade sürecekleri ve bu suret
le Moskova’nın şimalden ve uzaklardan ihata olu
nacağı anlaşılıyordu. Kezalik Almanların cenupta
ki büyük kuvvetlerinin Rostov’u alarak Volga’ya 
kadar ilerlemek istedikleri görülüyordu. Demek 
oluyor ki Moskova ile etrafındaki Sovyet orduları
na, doğrudan doğruya bir taarruz bahis mevzuu ol
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mamakla beraber bunların uzak şimal ve uzak ce
nuptan büyük ölçüde çevrilmesi tasarlanıyordu.

Filvaki şimalde Tikvin il-e'Kaiminin ve daha 
sonra, Rostov’un güzel başarılmış birer baskınla 
alınmaları Führer’in bize umumî hatlar halinde 
anlattığı tasarının tatbik sahasına konulmakta ol
duğunu göstermişti. Fakat bilâhare gördük ki, tak
viye edilmiş olan merkez orduları grupu, doğrudan 
doğruya Moskova’ya karşı büyük bir ihata savaşı
na başlamıştır O halde ya Alman başkumandan
lığı, daha sonra plânında tâdilat yapmış veyahut 
zaten Moskova’ya karşı taarruz tasarlanarak ha- 
zırlanılmakta olduğu halde bunu tabiatile saklamış
tı. u

Führer, bunları bize başkumandanlık karargâ
hının harekât bürosunun ortasındaki büyük harita 
masasının başında ve ayakta söylüyordu. Esasen 
harp hareketleri bürolarında kanape, koltuk, hat
tâ fazla sandalya dahi bulunmaz. Onun için Füh
rer’in bizi kabul ettiği bu harp hareketleri büro
sunda mobilya namına bir şey yoktu.

Führer, sözlerine takriben şöyle devam etti: 
«Biz, Napolyon’un yaptığını tekrarlamak istemiyo
ruz. Moskova’ya, oradan tekrar çıkıp dönmek için 
girmek niyetinde değiliz. Moskova’ya daima kalmak 
için gireceğiz. Sovyetler Birliği katiyen imha edil
melidir. Bolşeviklerin dış politikası, Rusların eski 
dış siyasetlerinin aynıdır. Onlar hep o eski Rus is
tilâ emellerini ve tarihî Çarlık emperyalist amaç
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larım güdüyorlar. Onların maksadı yalnız komü
nizmin Avrupa’ya yayılması değildir. Onlar Avru
pa’yı hükümlerine alarak burada eski medeniyet 
namına her ne varsa kökünü kazımak istiyorlar. 
Molotof, Berlin ziyaretinde (bize Rusya’nın Boğazlar 
üzerindeki emellerinden bahsetmişti.»

«Sovyetlerin emelleri, Romanya üzerinden Bal
kanlara inmek, şarkî Prusya ve Macaristan yolla
rından da Almanya ile Avrupa’yı istilâ etmektir. 
Eğer biz daha birkaç hafta gecikseydik, Ruslar bu 
fikir ve maksatlarını yürütmek için bize taarruz 
edeceklerdi. Fakat bu taarruz yalnız bizim için de
ğil, bütün Avrupa ve Balkanlar için tehlikeli ola
caktı. Rusya harbi gösterdi ki, onlar umduğumuz
dan daha fazla hazırlanmışlardır. Bütün kuvvet
lerini, taarruz maksadiyle, hududa ve gerilerine yığ
mışlardı. Ruslarla yaptığımız ilk büyük muharebe
lerin hudutlarda olması bundandır.»

Alman Führeri sözlerine devam etti:
«— Ruslar Avrupa’yı hem siyaseten hem de 

Bolşeviklik ideallerini yaymak için istilâya hazır
lanmışlardı. 160 milyon insanı en adî ve en sefil bir 
yaşayış derecesine indirmek pahasına bütün kuv
vet ve gayretlerini silâhlanmağa sarf ve hasretme
leri işte bunun içindir. Askerî ve teknik hazırlık
ları bu suretle müthiş olmuştur.»

«Biz şimdiye kadarki muharebelerde Huşlar
dan 3, 4 milyon esir aldık; 22000 top, 18000 tank ve 
14500 uçaklarını tahrip veya zaptettik. Artık onla-

t
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rm harp kudreti ve kuvveti çok zayıflamıştır. Biz 
Ruslarla, en evvel kendimizi ikorumak için 'Jharbe- 
diyoruz. Bu harbimizle Avrupayı da muhakkak bir* 
tehlikeden kurtardık. Zannederim size de hizmet 
ettik. Bizim antikomintem mücadelemize hemen 
hemen bütün Avrupa milletleri katılmıştır. Bunla
rın aralarında, hattâ hükümetlerinin müsaadesi 
olmadan gelen gönüllü millî teşekküller bile vardır. 
Ispanya’dan, Danimarka ve hattâ Fransa’dan bile 
gönüllü lejiyonlar geldi. Bu, Avrupa milletlerinin 
Bolşeviklik tehlikesini tamamiyle sezmiş ve anla
mış olduklarını gösterir.»

e Sovyet erin dış siyaseti eski Rus siyasetidir. 
Fakat Rusya artık Avrupa’ya bir tehlike teşkil ede- 
miyecek kadar zayıflamıştır. İngilizlerin cenuptan 
Boğazlara gelmeleri de artık imkânsızdır. Biıııım' 
için daha bir müddet Girit adasını elimizde tutaca
ğız. Fakat biz orada daima kalacak değiliz. Lüzumu 
kalmayınca oradan çekileceğiz. (Bay Hitler, Girid- 
den çekildikten sonra burasının kimlere terkedile- 
ceğini tabiatile söyliyemezdi.) Biz Boğazların bize 
rakip olacak üçüncü bir devletin elinde olmasını 
istemeyiz- Biz Boğazlara daima Türkiye’nin bekçi
lik etmesine taraftarız.»

Alman Führeri sözü tekrar doğu cephesine çe
virerek şöyle devam etti:

«Biz Rusya’yı tamamiyle mağlûp ve imha et
mekte biraz geciktik. Şimdi de duruyorsak bu, 
mahza geri hizmetin tanzimi içindir. Her bir iler
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leyişten sonra, menzil hizmetlerini yeniden düzel
tiyoruz. Yolları tamir ve ıslah ederek çamurdan 
temizlemek ve demiryollarını hem tamir etmek, 
hem de bunları normal genişliğe çevirmek bu yol
daki esaslı çalışmalardandır. Bugün merkezde de
miryolu artık kıtalarımızın yakınlarına gelmiştir. 
(Bay Hitler’in bu ifadesi, 1941 ilkteşrin sonunda 
vaki olduğu gibi, merkezden Moskova’ya taarruz 
etmek niyet ve hazırlığında olduğunu az çok gös
teriyordu.) Cenupta da demiryolunu Dnyeprin üs
tünden doğuya geçirmiye çalışacağız. Dnyepr üze
rinden bir demiryolu köprüsü kurmak bir mesele
dir; fakat yapacağız. Hazırlıklar tamamlanmıştır.»

«Bir taraftan geri hizmetlerimizi düzeltirken 
diğer yandan birçok tümenleri geriye, yani garba 
gönderdik. Bunların arasında zırhlı birlikler de var. 
Rııs ordusu artık zararsız bir hale sokulmuştur- 
Karşımızda bir takım kıymetsiz kıtalar kalmıştır. 
3,4 milyon esirden maada Rus ordusunun verdiği 
ölü zayiatını da hesaba katarsak eski ordudan bir- 
şey kalmadığına hükmedebiliriz. Bozulan ve zayıf
layan Rus kıtalarını yeniden düzmek ve doldurmak 
için getirilen ve yeni kıtalar teşkil için kullanılan 
erler, erbaşlar ve subaylar işe yarar ibir kıymette 
değildir. Şimdiye kadar başardığımız muharebeler
le biz aynı zamanda Rusya’nın harp endüstrisinin 
10 yıllık istihsallerini hemen hemen tamamiyle yok 
ettik. Karşımızda bize mukavemet eden ve hareke
timizi ağırlaştıran Rus kıtaları değil, büyük mesa

jı
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t'eler, fena hava ve fena yollardır. Bizi hızlı hare
ketten meneden, bu azîm mesafelerde, fena hava 
vesair güç şartlar altında muntazam bir geri hiz
met kurmak zaruretidir. Siz bu muazam cepheniri 
ancak bir kısmını gördünüz. Kırım berzahındaki 
çetin muharebeleri yakından takip ettiniz. Düşma
nın 8, 10 tümeni orada harbediyor. Bizim de yeni 
kuvvetlerimiz oraya gitmek üzere yoldadır. Burada 
çetin zaman ve vaziyetler arkada kaldı. Yakında 
Kırım’da hareketler gelişecek ve kıtalarımız dardan 
genişe çıkacaktır.»

«İngilizler, bizim Rusyaya karşı harbe girme
mizin bir hata olduğunu söylüyorlar. Eğer biz bu
raya gelmeyip Almanyada kalsaydık elbet, onların 
işine daha iyi gelirdi. Eğer biz Rusyaya girmesey- 
dik. Ruslar Almanyaya girecek ve şimdi 'belki Fran
sa hudutlarında bulunacaklardı. Bu, İ'ngiilzlerin el
bet daha çok hoşuna giderdi. Madem ki biz Rusya’
nın içerlerine girmekle ve buralara kadar ilerle
mekle hata etmişiz acaba îngilizler neden bu hata
mızdan istifade için Avrupa’nın şimal veya batı sa
hillerine asker çıkarmıyorlar? Tabiî, çıkaramazlar; 
çünkü batıda lâzım olan kuvvetleri bırakmışızdır. 
Oralarda kâfi kuvvetlerimiz olmasa ve bunlara gü
venmesek bir Rus harbine hiç girişebilir miydik?»

«Eğer, biz Rusyaya ilerlemeseydik Ruslar Al- 
manyayı istilâ edeceklerdi. Bu, onların azim hazır
lıklarda ve hudutlarda taaruz için toplaıımalari’e 
sabittir. Diyorlar ki, Rus orduları hudut boyunca
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yani çok ileride toplanmak hatasında bulundukla
rından dolayı çabuk mağlûp oldular. Eğer Rus or
duları hudutlarda toplanmayıp gerilerde ve mese
lâ şimdi bulundukları hatlarda bulunsaydılar, biz 
gene 5 - 6  hafta yürüyecek ve burada bir meydan 
muharebesi verecektik. Neticede onlar ileride mağ
lûp olacaklarına burada inhizama uğrayacaklardı. 
Rus orduları ileride yığıldıkları için ileride mağ
lûp oldular; geride toplansaydılar geride yenilirler
di.»

«Ruslar ve İngilizler bizim kıtalarımızın ve as
kerlerimizin yorgunluğundan dem vuruyorlar. Han
gi taraf askerinin daha yorgun .olduğu yakında gö
rülecektir. (Bay Hitler’in bu sözü de Almanların 
yakında girişecekleri büyük bir taarruza hazırlan- 
makta olduklarını gösterir.)

Alman Führerinin bize söylediklerine dikkat 
edilirse anlaşılır ki, Bay Hitler’in yani üçüncü 
Eeich Almanyasmm hedefi sadece Rus ordularını 
mağlûp ederek, Fransa’da yapıldığı gibi bir müta
reke akdetmek değildir. Onun hedefi Sovyetler Bir
liğini yıkmaktır. Bu maksadı sarih olarak anlaşıl
makta ise de yıkılacak olan bu imparatorluktan ne 
yapmak istediği belli değildir. Çünkü, Rusya Fran
sa gibi bir tek millet ve bir tek memleket değildir; 
bilâkis muhtelif millet ve memleketlerden mürek
keptir. İşte Hitler’in sözlerinden, bir Alman katî ga
lebesi halinde, bu millet ve memleketlerden müsta
kil devletler mi, yoksa müstemlekeler mi yapılmak:

i
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istendiği anlaşılmamaktadır. Halbuki Rusya İmpa
ratorluğunu mahvedeceğiz, parçalıyacağız, dendik
ten sonra bu imparatorluğu teşkil eden milletleri 
hürriyet ve istiklâle kavuşturacağız, gibi bir ifade, 
hiç olmazsa lâzımdı ve çok mantıkî olurdu. Böyle 
bir tasrih olmadığına göre, ya Almanya henüz bun
lara dair bir karar verememiştir; veyahut bu ka
rar şimdiden ifşa edilemiyecek kadar uygunsuzdur. 
Onun için Almanların Rusya’yı mağlûp etmeleri 
halinde bu imparatorluğu kendilerine sömürge 
yapmak istemediklerini şimdiden söylemeleri ma
kûl olurdu.

Bay Hitler’in bize söylediği kıymetli sözlerden 
Alman ordularının Rusya’da teşekkül etmiş askerî 
bir kuvvet kalmaymcaya kadar harbedecekleri an- 
laşüıyorsa da bunların nerelere kadar ilerliyecek- 
leri belli olmamaktadır. Gerçi Führerin «Bizim için 
ne bir hat ve ne de bir mıntaka bahis mevzuu de
ğildir» demesinden, Alman ordularının Rusları 
Ural’ların ötelerine kadar takip edecekleri mânası 
çıkabilir! Fakat Uzak Doğuda bir tayfun gibi orta
lığı kasıp ka,vuran Japonlar vardır. Bunların, ergeç 
göz koydukları, Uzak Doğu Rusya ülkeleri meselesi
ni halletmek istiyecekleri ve dolayısile Sovyetler 
Birliği ile harbe tutuşacakları muhtemeldir. O hal
de Alman ve Japon ileri ^hareketleri için (1939 yı
lında Polonya’da Almanlarla Sovyetler arasında ol
duğu gibi) muayyen hudutlar şimdiden çizilmiş mi
dir? ! Ve acaba bu hudutlar neresidir?! Doğu Asya-



GİZLİ BELGELER 185

nm yeni nizamı, Üçler Paktına göre, Japonlara ait 
olduğu malûm ise de orta, şimal, batı ve cenup As
ya'nın Yeni Nizamı acaba kime aittir? Yoksa bura
ları için hususî bir anlaşma mı vardır? Bunlar, 
şimdi malûm değilse de Rusya’nm fiilen mağlûp ol
ması halinde ister istemez meydana çıkacak çok 
çetin meselelerdir.

Alman Führerinin bize söylediği tarihî kıymeti 
haiz sözleri bitirmiş olmak için şunu da ilâve ede
yim ki, kendisine göre, Balkan seferi Rusya’ya kar
şı askerî harekâtı ancak üç hafta kadar geri atmış
tır. Rus karakışı da mutattan belki üç veya dört 
hafta evvel ve birdenbire geldiğinden Almanların 
Moskova’yı zaptederek Volga’ya (İdil nehrine) ka
dar ilerlemeleri 1941 de mümkün olamamıştır. 
Eğer Balkan harbi olmasaydı ve Rus karakışı fazla 
erken gelmemiş olsaydı, hiç şüphesiz Moskova, kış
tan evvel alınacak ve Alman orduları doğu cephe
sinde ve bilhassa Leningrad bölgesinde bugünkü 
çetin duruma düşmiyecekti.

Hitler: «Türkiye’nin mümessillerini karargâhı
nın mahrem bir yerinde kabul ederken eski silâh 
arkadaşlığı duygularını hali hazır vaziyetin ‘icapla
rının üstünde tuttuğunu» ve «buraya müttefikler
den başka ilk gelen ve giren yabancılar»ın biz oldu
ğumuzu sözlerine ilâve etmiştir- Bundan başka 
Führerin ehemmiyetle ifade etmek istediği nokta
lardan birisi de: «Bu savaşın geçen harbin bir de
vamı olduğu ve geçen harpten zararlı çıkanların

I
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kayıplarını bu harpte telâfi edebilecekleri» mülâ
hazası olmuştur.

Alman Führeri bütün bu ehemmiyetli ve çok 
değerli sözleri, gözlerimizin içinde akislerini araya
rak, çok yüksek, güzel ve tatlı bir ifade ile söyledi. 
Biz de nihayette kendisine bizi kabul ederek iza
hatta bulunmak lûtfundan dolayı teşekkürde bu
lunarak ayrıldık. Başkumandanlık karargâhında 
ziyaretler ve kabuller artık sona ermiştir. Fakat biz 
de pek yüklü bir yarım gün geçirmiştik. Sabahle
yin Stalin müdafaa hattına ait bir konferans din
lemiştik. General Matzkiyi, Feldmareşal von Brau- 
chitsehi ve Feldmareşal Keitel’i ayrı ayrı karargâh
larında ziyaret etmiştik. Nihayet Führer tarafından 
çok enteresan ve şerefli bir kabule nail olmuştuk. 
Bu tarihî kabul yarım saatten fazla sürmüştü.



Soldan sağa : Binbaşı Von Hentig, General H. Emir jErkilet, General 
A. Fuad Erden, Yarbay Braun, Albay Mölders ! '(meşhur (tayyareci), 

Binbaşı Handrick, (Hava 'Orgenerali Löhr,

(



1938 S E N E S İN İN  Ö N E M L İ O L A Y L A R I

Avusturya’nın Almanya’ya ilhakı :
1938 senesi Martının 13 üncü günü, Viyana’da 

yayınlanan beş maddelik bir kanunla, Avusturya’
nın Almanya ile birleştiği ve bu memleketin Alman 
devletinin bir parçası olduğu resmen ilân edilmiş
tir.

İngiltere ve .Fransa, bu birleşmeyi tanımadığı
nı bildirmiş, İtalya ise Alman hareket hattmı tas
vip etmiştir.

Buna rağmen, işgal, artık bir emrivaki olmuş
tur.

Sudetler imeselesi :
Avusturya’nın Almanya’ya ilhakından sonra 

Çekoslovakya’da bir huzursuzluk baş göstermiştir. 
Hatta bu huzursuzluk yalnız bu memleketin değil 
Avrupa’nın malı olmağa başladı. Bu yüzden bir 
harp çıkmasından korkulmakta idi. Almanya sudet-
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lerin İngiltere ve Fransa ile Çekoslovakya’nın mu
kadderatı ile yakından alâkadar oluyordu. Bilhas
sa 1938 senesinin Eylülünde, Avrupa en buhranlı 
zamanını yaşamaktadır. Çeklerle Sudet Almanları 
arasındaki anlaşmazlık hâd safhasına girmiştir. 
Sudet Alınanlarının evvelâ muhtariyet talepleriyle 
başlıyan bu buhran, 15 Eylülde, Sudet Partisi Reisi 
Henleyn tarafından neşredilen ve Sudetlerin Al
manya’ya iltihakını istiyen beyannameden sonra 
büsbütün artmaktadır. İngiltere, Amerika, Fransa 
ve İtalya’nın, anlaşmazlığın sulhen halli için uğraş
tıkları görülüyor. Bu sırada, Fransız basını Alman
ya’ya karşı cephe almıştır. Çekoslovakya’ya bir Al
man tarruzu olduğu takdirde Fransa’nın elinden 
gelen yardımı yapacağı yazüıyor. Hitler 12 Eylülde 
Nürenberg’de, 26 Eylülde Berlin’de Spor Palasta 
söylediği nutuklarında şiddetli bir dil kullanıyor. 
Ingiltere ve Fransa’yı itham ediyor ve «Ben Alman
ya’nın üç buçuk milyon Fransız veya İngiliz’e ta
hakküm etmesini istemedim. Fakat Çekoslovakya’
daki üç buçuk milyon Almanın maruz kaldığı ta
hakküm yerine, bu Almanların vaziyetleri için is
tedikleri gibi karar verebilmeleri -hakkının olması
nı istiyorum. Eğer bu yüzden diğer Avrupa devlet
leriyle münasebetlerimiz zarar görecekse, buna 
müteessifim. Fakat bunun sorumlusu biz değiliz.» 
diyor, Hitler 26 Eylüldeki nutkunda kararını ilân 
ediyor ve Çekoslovakya Cumhurreisi Beneş’e hita
ben şunları söylüyor:
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«Bu anda azmimizi ilân ediyoruz. Bu azmimiz 
her müşkülden ve her tehlikeden daha kuvvetlidir 
ve her tehlikeye galebe çalacaktır. Hiç bir şey bizim 
kararımızı değiştiremez. Beneş intihap etsin.»

Hitler v Chamberlain görüşmesi
Almanya - Çekoslovakya anlaşmazlığının, bu 

suretle, hâd bir safhaya girmesi karşısında, İngi
liz Başvekili Chamlberlain’in silâhlı bir saldırının 
önünü almak gayesiyle derhal harekete ve faaliye- 
ye geçtiğini görüyoruz. Chamberlain’le Hitler ara
sındaki görüşme ıbir gün sürmüş ve Chamberlain 
16 Eylülde Londra’ya dönmüştür. Chamberlain’in 
barış gayreti, dünya 'basınında belirtilmektedir. Fa
kat anlaşmazlık devam ediyor.

Chamberlain, 22 Eylülde Hitler’le görüşmek 
üzere tekrar Almanya’ya geliyor: İkinci görüşme 
yeri Godesberg’dir. Hitler’in Chamberlain’e, Alman
ya’nın Sudetler meselesi karşısındaki hattı hareke
tini tesbit eden bir muhtıra verdiği ve Chamber
lain’in bu muhtırayı Çekoslovak Hükümetine sun
mak vadinde bulunduğu bildiriliyor.

Fransız - İngiliz (görüşmeleri :
Charberlain’in 15 Eylülde Hitler’le yaptığı ilk 

görüşmesinden üç gün sonra, yani 18 Eylülde Fran
sız Başvekili Daladier ile Hariciye Nazırı Bonnet, 
İngiliz Devlet adamlariyle görüşmek üzere Londra- 
ya gitmişlerdir. İki hükümetin sorumlu kişileri ara
sında yapılan görüşmelerde, Çekoslovakya mese
lesinde iyi bir sonuca gidilmesi için tatmik edile-
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cek politika hakkında anlaşmaya varıldığı ilân olu
nuyor. Gerek bu görüşmelere, gerek ikinci Hitler - 
Chamiberlain mülakatına rağmen Almanya - Çe
koslovakya anlaşması yine çıkmazda. Buhran bü
yüyor, her an harbin patlaması ihtimal içinde gö
rülüyor. Reis Roosevelt, 26 Eylülde Hitler’le Beneş’e 
28 Eylülde tekrar Hitler’e olmak üzere mesajlar 
gönderiyor. Hitler fikirlerinde İsrar ediyor. İngiliz 
filosu, 28 Eylülde seferber vaziyetine giîiyor.

Münih konferansı
28 Eylül günündeyiz. Chamiberlain, bir taraf

tan Hitler, diğer taraftan Mussolini’ye müracaat 
ederek anlaşmazlığın barışçı yoldan hal edilebile
ceğini söylüyor ve bir konferans teklif ediyor.

29 Eylül günündeyiz. Mussolini, Chamberlain 
ve Daladier Münih’teler- Münih konferansı başla
mıştır. Anlaşma temin edilmiş ve, Almanya - Bü
yük Britanya - Fransa ve İtalya, Alman Sudet ara
zisinin Almanya’ya terki hususunda prensip itiba
riyle terk şeklinin şartları ve usulleri üzerinde mu
tabık kalmışlardır. Tahliyenin 1 Ekim 1938 de baş
laması kararlaştırılmıştır.

İşte bu suretle Münih konferansı, Avrupa’yı 
uzunca süren bir buhrandan sonra harbden kurtar
mıştır. Bu, Dünya basını tarafından hararetli ya
yınlarla belirtilmiştir. Fakat, Çekoslovakya Cum- 
hurreisi Beneş 5 Kasımda istifa etmiş, aynı gün 
milletine hitap eden radyo konuşmasında, «bize
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zorla kabul ettirilen fedakârlıklar haksızdır» de
miştir.

Almanya - İngiltere, Fransa anlaşmaları
Münih konferansı, yalnız Sudetler meselesinin 

hallini değil, Almanya ile İngiltere ve Fransa ara
sında da birer anlaşmayı sağlamıştır. Münih kon
feransından sonra, Almanya ile İngiltere arasında 
30 Eylülde Münih’de bir Deklerasyon imza edilmiş
tir. Bu Deklarasyonla, Almanya ile İngiltere’nin 
bundan böyle asla birbirleriyle harp etmiyecekleri 
dünyaya ilân olunmuştur.

Bu anlaşmayı, Almanya ile Fransa arasındaki 
anlaşma takip etmiştir. 6 Aralık 1938 de Paris’te 
Almanya namına Dışişleri Bakanı Von Ribbentrop, 
Fransa namına Dışişleri Bakanı George Bonnet. ta
rafından imzalanan bir Deklârasyonla, iki hüküme
tin; memleketleri arasında araziye ait hiç bir me
selenin askıda kalmamış olduğunu müşahede et
tikleri ve çizilmiş hudutları resmen tanıdıkları ilân 
olunuyor. Bundan sonra, 1938 Avrupa’sının geniş 
bir nefes aldığı görülmektedir. Avrupa barışın kur
tarıldığı ümitleriyle yeni senenin eşiklerine adımı
nı atıyor.

Münih Sonrası |Avrupa’sınm Genel Görünüşü
1939 senesi, barış ümitlerinin mezarı olmuştur. 

Bilhassa 1938 senesinin son ayında, İtalya’da Tu
nus, Korsika, Süveyş ve Cibuti için istekler şiddet
leniyor, tepkiler oluyor. Fransa’nın buna cevabı, 
Fransız Başbakanı Daladier’nin, Korsika, Tunus ve
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Cezayir’e yaptığı ziyaretlerle veriliyor. Bu ziyaret
lerde, adı geçen yerler ahalisi, Fransa lehinde ve 
İtalya aleyhinde nümayişler yapmış, Fransa’ya 
bağlılık, belirtilmiştir. Daladier sırasiyle 2 ve 3 
Ocak günlerinde Korsika ve Tunus’ta söylediği nu 
tuklarmda, Fransa’nın topraklarına, .İmparatorlu
ğuna bağlılığını tekrar etmiştir. Bu suretle Fransa 
ile İtalya arasındaki gerginliğin arttığı görülüyor.

Camberlain’in ve jLord Halifax’m
Roma’yı ziyaretleri
Ingiltere Başbakanı Chamıberlain, Dışişleri 

Bakanı Lord Halifax, Fransız - İtalya münaseba- 
tmın gerginleşmesi üzerine, evvelâ Paris’i ziyaret 
ettikten sonra 11 Ocak’ta Roma’ya gelerek İtalyan 
Hükümet Reisi Mussolini ile görüşmelere başlıyor
lar. Görüşmeler sonunda yayınlanan nebliğde;

İtalya ve Büyük Britanya’nın etkili surette 
barışın devammı sağlayacak olan politikaya devam 
azminin, bir kere daha müşahede edildiği ilân olu
nuyor. Bu görüşmelerin, müsfoit bir sonuç vermedi
ği, olaylarla anlaşılmış bulunmaktadır. Her ne ka
dar İtalya’da Fransa’dan istek hususundaki gale
yanlar bir süre için sükûn bulmuşsa da ondan son
ra atılan her adım, bu devletleri, bugünkü duru
ma yavaş yavaş yaklaştırmıştır. Esasen, Roma mü
lakatı, İngiltere’de de tenkit edilmiş, bilhassa At- 
tlee 15 Ocakta söylediği bir nutukta, Musolini’nin, 
vereceği söze itimat edilebileceğini hiç bir suretle 
ispat etmediğini bildirmiştir.
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Çekoslovakya’nın işgali ve
Slovakya’nın istiklâl tilânı

1938 senesi Eylülünde Sudetler meselesi yüzün
den beynelmilel politika alanının ön plânında yer 
almış bulunan Çekoslovakya, 1939 senesinin mar
tında, yani Münih anlaşmasından dört küsur ay 
sonra, tekrar dünyanın nazarlarını kendine çekmiş 
bulunuyor.

14 Mart 1939 da, Slovakya’nın istiklâlini ilân 
ettiği, 15 Mart’ta da Almanların Çek topraklarını 
işgal ettikleri görülmektedir.

Onbeş Mart gecesi saat biri on geçe Çek Cum- 
hurreisi Hacha yanında Dışişleri Bakanı Chvalkoss- 
ki olduğu halde Berlin’e geliyor. Çek Devlet adam
larının Alman Führeri ve Dışişleri Bakanıyla he
men yaptıkları görüşmelerde, Çek topraklarının 
Alman himayesine terki kararlaştırılıyor ve anlaş
ma gece saat 3.55 de imzalanıyor.

Alman Führeri, milletine ve ordusuna yayın
ladığı beyannamelerde işgalin sebebi olarak, Mo- 
ravya ve Bohemya’da Almanlara karşı tahammül 
edilmez bir baskı siyaseti görüldüğünü ileri sürü
yor. Çek Devlet adamlariyle yapılan anlaşmayı 
müteakip yayınlanan tebliğde ise, Çekoslovakya 
Cumhurreisinin kat’î bir barış ve sükûna varmak 
için Çek milletinin ve memleketinin mukadderatını 
itimatla, Alman devleti Führerinin eline teslim et
tiğini bildirdiği kaydolunmaktadır.

Çek topraklan, bir taraftan Almanlar tarafın-
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dan işgal edilirken, diğer taraftan da aynı gün, 15 
Martta Macarlar harekete geçmişler ve Çeklerin, 
memleketlerinin son dakikasından istifade ederek 
Macar topraklarına tecavüz ettikleri ileri sürülerek, 
Karpatlaraltı Rütenyasmı işgale 'başlamışlardır.

Macarların Karpatlaraltı Rütenyasmı işgali 
ve bu suretle Macar - Polonya sınırının tekrar te
sisi, Polonya’da sevinçle karşılanmış ve heyecanlı 
gösterüere vesile teşkil ettiği görülmüştür. Bundan 
başka PolonyalIlar da Techen bölgesini hak iddia 
ederek işgal etmişlerdir.

Çekoslovakya’nın işgali İngiltere, Fransa ve 
Rusya’da aksülamel doğurmuştur. Chamberlain 15 
ve bilhassa 17 Martta Almanya aleyhinde şiddetli 
nutuklar söylüyor. Chamberlain 17 Martta Bir
mingham Millî Birlik toplantısının senelik mitin
ginde şöyle bağırmıştır:

«Münih siyasetinin başarısızlıkla sonuçlanma- y 
sı karşısında İngiliz halkoyu hissettiği hayâl süku
tuna katılırım.

Her türlü yeni arazi isteklerinden vazgeçilece
ği hakkmdaki Deklârasyonlar ne oldu? Çekler’in 
Alman sınırları içine alınmasını istemiyen Deklâ
rasyonlar nerededir?

Çekoslovakya'nın Almanya için tehlike teşkil 
ettiği hakkmdaki sözleri ciddiye alamam.»

Alman hükümetinin, Çek ulusunun Alman 
Devleti himayesine alınması dolayısiyle Sovyetler 
Birliği Dışişlerine verdiği notaya, Sovyetler Birliği
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tarafından verilen cevabın sonunda ise, şu satırlar 
göze çarpmaktadır:

«Sovyet hükümetinin düşüncesi şudur ki, Al
man hükümetinin davranışları genel barışı tehdit 
eden tehlikelerden hiçbirini ortadan kaldırmamış, 
bilâkis bu tehlikeyi yaratmış ve ağırlaştırmıştır. Bu 
hareketler merkezi Avrupa’da siyasî istikrarı boz
muş ve milletlerin emniyet hissine bir d ı̂rbe in
dirmiştir.»

İttifak ve anlaşmalar
Çekoslovakya olayından, savaşın başladığı gür 

ne kadar geçen süre içinde, bir taraftan Almanya - 
İtalya ve Almanya - Rusya arasında diğer taraftan 
İngiltere - Fransa, İngiltere - Polonya, İngiltere - 
Fransa - Rusya arasmda politik ve askerî temasla
ra tanık olmaktayız. Bütün bu olaylar, dünya halk 
oyunda olağanüstü günlere yaklaşıldığı hissini ya
ratmaktadır. Nitekim Almanya ile Polonya arasın
daki Danzig anlaşmazlığı gittikçe ıbüyüyor. Polon
ya’da Almanya, Danzig’de Polonya aleyhine hemen 
her gün nümayişler olmaktadır.

Almanya ile Polonya arasındaki gerginlik ar
tarken 7 Nisanda İtalyan’ların Arnavutluğu işgale 
başlamaları dünya halk oyunun dikkatini Balkan
lara çekiyor. Olay demokrat alemde takbih edilmiş, 
Almanlar tarafından ise bu işgal, İmparatorluk 
İtalya’sının hayatî içaibatınm dikte ettiği bir em
niyet tedbiri olarak gösterilmiştir. '

29 Nisanda, Almanya, 1934 tarihli Alman - Leh
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anlaşmasını feshediyor. Polonya, 5 Mayıs’ta, Al
manya’nın davranışını protesto etmiş ve Almanya- 
nm tek taraflı fesih hakkı olmadığını bildirmiştir.

Almanya ile Polonya arasındaki anlaşmazlık, 
bu suretle devam ederken, İngiltere, Fransa ve Sov- 
.yetler Birliğinin bir anlaşma teminine uğraştıkları 
görülüyor. Üç hükümet arasındaki karşılıklı gö
rüşler, bilhassa Mayıs ayında daha fazlalaşıyor. Ve 
Moskova’da yapılmakta olan müzakerelerden bü
yük sonuçlar bekleniyor. Hatta o kadar ki, Moskova 
müzakerelerinin, İngiliz - Fransız - Sovyetler gö
rüşmelerini idare etmek üzere Moskova’ya gitmiş 
olan İngiliz Dışişleri Bakanlığı Orta Avrupa dairesi 
Genel Müdürü Strang’ın vücudüne artık ihtiyaç 
hissettirmiyecek derecede ilerlemiş bulunduğu, 
Londra haberlerinde belirtiliyor. Nitekim Strang 8 
Ağustos’ta Londra’ya dönüyor.

Yine Ağustos’un ilk günlerinde, taraflar ara
sında bir anlaşma vukua gelmek üzere olduğunu 
zannettiren olaylardan biri de, bir İngiliz - Fransız 
askerî heyetinin 11 Ağustos’da Moskova’ya gitme
si ve 12 Ağustos’da, Mareşal Voroşilof riyasetinde
ki Sovyet askerî heyetiyle temaslara başlamış bu
lunması olmuştur. Fakat bu askerî temasların baş
ladığı tarihten 22 Ağustos’a kadar geçen günler 
içinde yayılan haberler, bu görüşmelerde bazı zor
lukların ortaya çıktığını anlatıyor. Nihayet 22 
Ağustos’da bir taraftan Almanlar, diğer taraftan 
.Sovyetler tarafından ortaya atılan bir haber, dün
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ya halkoyunu, beklemediği ümit etmediği bir sonuç 
karşısında bıraktı. Bu haber Alman ve Sovyet hü
kümetlerinin bir saldırmazlık paktı imzalamaya 
karar vermiş bulunduklarını ve Alman Dışişleri 
Bakanı Von Ribbentrop’un bu husustaki müzake
releri sonuçlandırmak üzere 23 Ağustos’da Mosko- 
vaya gideceğini bildiriyordu. Von Ribbentrop, bu 
tarihte Moskova’ya gitmiş ve 24 Ağustosda da Mos
kova’da Alman - Sovyet saldırmazlık paktı imza
lanmıştır.



1939 HARP Ö N C E S İ

1939 OCAK

5 — Hitler-Beck, Berchtesgaden görüşmesi. (Dan- 
zig ve koridor meselesi)

7 — Macaristan, sınır olayları münasebetiyle Çe-
koslovakyayı protesto ediyor.

8 — Prens Pol - Kral Karol görüşmesi (Bükreşte)
10 — Chamberlain ve Lord Halifax’m Paris’i ziya

reti. Chamberlain - Daladier görüşmesi.
11 — Chamberlain ve Lord Halifax’ın ziyareti; Mu-

solini - Chamberlain görüşmesi.
16 — Kont Csaky’nin Berlini ziyareti.
21 — Çekoslovakya Dışişleri Bakanı Chvalkovski’-

nin Berlin’i ziyareti, Hitler tarafından ka
bulü.

22 — Kont Ciano - Stoyadinoviç görüşmesi (Yu
goslavya’da)
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24 — Eden, Chamıberlain’in İtalya’ya karşı takip
ettiği siyaseti tenkit ediyor.

25 — Celâl Bayar kaıbinesinin istifası. Dr. Refik
Saydam kabinesinin iş başına gelmesi.
.Von Riıbbentrop’un Varşova’yı ziyareti.

1939 Şubat
1 — Gafencu’nun Belgrad’ı ziyareti.

Kovno Baltık devletleri konferansı.
2 — Romanya’da Miron Cristea kabinesinin ikti

dara gelmesi.
10 — Papa 11 inci Pie’nin vefatı.
20 — Balkan Antantı konseyinin Bükreş’te top

lanması.
Şimal Devletlerinin Helsinki konferansı.

24 — Macaristan ve Mançukuo’nun Antikomin-
tern pakta katılışı.
Varşova’da Almanlar aleyhinde nümayişler 
oluyor.

25 — Kont Cianonun Varşova’yı ziyareti.
26 — ismet İnönü’nün Ankara radyosundan Ame

rikan milletine hitabesi.
Şükrü Saraçoğlu’nun Atina’yı ziyareti.

27 — Ingiltere General Franco’yu tanıyor. (Cham-
berlain’in Avam Kamarasında beyanatı)

28 — Azananm İspanya Cumhurreisliğinden istifa
sı.

1939 Mart
2 — İsmet İnönü’nün İstanbul Üniversitesinde 

Üniversitelilere hita/besi.
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3 — Hitler - Tisso görüşmesi.
14 — Slovakya’nın istiklâlini ilânı.
15 — Hitler - Hacha görüşmesi-

Çek - Alman anlaşması, (Hacha Çekoslovak- 
yanm Almanyanın himayesi altına girmesi
ni kaJbul ediyor).
Almanların Çekoslovakya’yı işgali.
Macar ordularının Karpatlaraltı Ukraynası- 
nı işgali.

16 — Hitler Moravya ve Bohemya’nın yönetim tar
zını tesbit eden bir kararname yayınlıyor. 
Beneş Şikago’da bir beyanname yayınlaya
rak Alman işgalini kabul etmediğini ilân edi
yor.

17 — Chamberlain’in Birmingham’da Almanya
aleyhindeki şiddetli nutku.
Almanya, Çekyanm işgalini bir nota ile Sov- 
yetler birliğine haber veriyor.
Bulgar Başvekili Köse İvanof’un Ankara’yı 
ziyareti.

18 — Fransız parlâmentosu Fransa’nın savunma
sını takviye etmek için Daladier’ye geniş yet
ki veriyor.

19 — Sovyetler Birliğinin Çekyanın işgali münase
betiyle Alman notasına cevabı; Sovyetler 
Birliği bu işgali hiç bir suretle kabul edemez.

21 — Fransız Cumhurreisi Lebrun’un Londra’yı 
ziyareti.
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22 — Çek parlamentosunun feshi.
Memel’in Almanyaya katılışı (Bu hususta. 
Litvanya ile Almanya arasında bir anlaşma 

- imzalanmıştır.)
23 — Hitler’in Memel’i izyareti.

Chamberlain’in nutku; Hitler Avrupa’yı hâ
kimiyeti altına almak siyasetini güderse İn
giltere ve hüriyeti seven devletlerin muka
vemetini karşısında bulacaktır.

28 — İngiliz Genel Kurmay Başkanı General Gort- 
un Paris’i ziyareti. İngiltere ile Fransa ara
sında askerî müzakereler oluyor.

1939 Nisan

1 — Türk - Amerikan ticaret anlaşması.
3 — Büyük Millet Meclisi altıncı devresinin ilk

toplantısı, İsmet İnönü’nün tekrar Reisicum- 
hurluğa ittifakla seçilmesi.
Doktor Refik Saydam’m kabineyi kurması.

4 — Polonya Dışişleri Bakanı Beck’in Londra’yı
ziyareti.

6 — Însburg görüşmesi. (General Keitel ile İtal
yan Genel Kurmay Başkanı General Paria- 
ni arasında).

7 — İtalyanların Arnavutluğu işgale başlamaları.
8 — Saraçoğlu - Gafencu görüşmesi (İstanbul’da) 

10 — Doktor Refik Saydam kabinesinin programı
nı okuması ve meclisten itimat reyi alması.

12 — Alman Propaganda Bakanı Dr. Göbbels’in
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özel olarak İstanbul’u ziyareti.
14 — Mareşal Göring’in Roma’yı ziyareti- 
18 — Macar Başvekili Kont Teleki ve Dışişleri Ba

kanı Kont Csaky’nin Roma’yı ziyareti.
; Gafencu’nun Berlin’i ziyareti.
I 20 — Saldırmazlık komitesi İspanya kontrolünün
i kaldırılmasına karar veriyor.

22 —  Yugoslavya Dışişleri Bakanı Markoviç’in
İtalya’yı ziyareti, Markoviç - Ciano görüşme
si.

23 — Gafencu’nun Londra’yı ziyareti.
24 — Irak Dışişleri Bakanı Naci Şevket’in Mıkara-

yı ziyareti.
25 — Yugoslav Dışişleri Bakam Markoviç’in Ber

lin’i ziyareti.
27 — İspanya’nm Antikomintem pakta katılışı.

Gafencu’nun Paris’i ziyareti.
Almanya İngiliz deniz anlaşmasını fesh edi
yor.

28 — Sovyetler Birliği Dışişleri Komiser Mu
avini Potemkin’in Ankara’yı ziyareti.
Avam Kamarasında mecburî askerlik kanu
nunun kabulü.

29 — Almanya, 1934 tarihli Alman - Leh anlaş
masını feshediyor.
Von Papen’in Resicumhur İsmet İnönüye iti_ 
matnamesini takdimi-

! Saadabad konseyinin Tahran’da toplanması.
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Alman orduları Başkumandanı General Vom 
Brauchitoh’in Roma’yı ziyareti.
Macar Başbakanı Kont Teleki ve Dışişleri 
Bakanı Kont Csaky’nin Berlin’i ziyareti.

30 — Gafencu’nun Roma’yı ziyareti.

1939 Mayıs
5 — Polonya Almanya’nın 1934 anlaşmasını tek

taraflı fesh etmeğe hakkı olmadığını bildi
riyor.

6 — Türk - Sovyet görüşmeleri münasebetiyle
Ankara’da bir tebliğ neşri.

9 — Ispanya’nın milletler cemiyetinden çekilmesi 
Potemkin’in Bükreş’i ziyareti.
Şimal devletlerinin Stockholm konferansı.

10 — Sovyet - İngiliz görüşmelerine dair Tas Ajan
sının tebliği.
Yugoslav Kral naibi Prens Pol ve Dışişleri 
Bakanı Markoviç’in Roma’yı ziyareti.

12 — Türk - İngiliz beyannamesi.
17 — İngiliz Kral ve Kraliçesinin Kanada’yı ziya

reti.
20 — Alman - İtalyan askerî anlaşmasının Berim

de imzası.
Gafencu - Markoviç görüşmesi (Belgrad’da) 

22 — Polonya, Danzig olaylarını protesto ediyor-
31 — Prens Pol ve Yugoslav Dışişleri Bakanı Mar

koviç’in Berlin’i ziyareti.
Molotof’un Sovyet dış siyasetini anlatan
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nutku; Türk - İngiliz anlaşması beynelmilel 
vaziyette bir değişiklik husule getirmektedir. 

1939 Haziran
1 — Hitler - Prens Pol mülâkatı (Berlin’de)

' 7 — General Kâzım Orbay’m Londra’yı ziyareti. 
Almanya - Litvanya ve Estonya saldırmaz
lık paktının imzası.

8 — İngiliz Kral ve Kraliçesi Vaşington’da.
9 — Kaunas Baltık memleketleri konferansı.

11 — Gafencu’nun Ankara’yı ziyareti.
15 — General Lund başkanlığında İngiliz Heyeti

nin Ankara’yı ziyareti.
17 — Göbbels’in Danzig nutku; Danzig bir Alman

şehridir. Polonya’nın bu şehir üzerinde hak
kı yoktur.

18 — Mısır Dışişleri Bakanı Yahya Paşanın İsmet
İnönü tarafından kabulü- 

23 — Türk - Fransız beyannamesi.
Hatay’ın anavatana katılışı. (Beyanname 
Ankara’da Dışişleri Bakanlığında imzalandı) 

29 — İngiltere Almanya’ya yeni bir deniz anlaşma
sı teklif ediyor.

1939 Temmuz
1 — Fransa ve İngiltere Sovyet’lere yeni anlaşma 

tekliflerinde bulunuyor.
5 — Bulgar Başvekili Köse İvanof’un Berlin’i zi

yareti.
9 — Köse İvanof’un - Markoviç görüşmesi (Bled’- 

de)

W



10 — İtalya’nın Hatay’ın Türkiye’ye katılışı hak
kında Fransa’ya notası; İtalya bazı kayıtlar 
ileri sürüyor ve anlaşmayı Suriye man
dasına muhalif sayıyor.
Chamlberlain Avam Kamarasında Danzig 
gerginliğinin Avrupa barışı için büyük bir 
tehlike olduğunu söylüyor.
Barselon görüşmesi (Kont Ciano .- Serrano 
Sunner)

17 — General Huntziger Başkanlığındaki bir Fran
sız askerî heyetinin Ankara’yı ziyareti. 
General İronside Varşova’ya geliyor.
Prens Pol’un Londra’yı ziyareti.

23 — Hatay’daki son Fransız kuvveti Antakya’dan 
ayrılıyor.

1939 Ağustos
4 — Polonya’nın serbest Danzig şehri diplomatik 

mümessilinin Danzig senato başkanma bi
rinci ve ikinci notaları. (Gümrüklerin kont- 
roluna dair.)

6 — Smigly Rydz’in Krakovi nutku; Danzig Po
lonya’nındır.

7 — Danzig senatosu reisi Greiser’in Polonya dip
lomatik mümessilinin 4 Ağustos tarihli no
tasına cevabı.

9 — Alman Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri
nin, serbest Danzig senatosuna, Polonya 
mümessili tarafından verilen iki nota hak
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kında, Polonya’nın Berlin malahatgüzarına 
beyanatı.

10 — Polonya Dışişleri Müsteşarının Varşova’da
Alman maslahatgüzarına beyenatı. 
Förster’in Danzig nutku; Almanya hiç bir 
zaman Danzig’i terketmemiştir.

11 — İsmet İnönü - Kral Karol görüşmesi (İstan
bul’da Dolmabahçe sarayında)
Von Ribbentrop - Kont Ciano Salzburg gö
rüşmesi.

12 — Kont Ciano’nun Berchtesgaden’de Hitler ta
rafından kabulü.

16 — Kont Csaky - Ribbentrop Salzburg görüşmesi
17 — Kont Csaky’nin Hitler tarafından kabulü.
18 — Mussolini - Ciano - Kont Csaky görüşmesi;
1 Roma’da.
22 — İngiliz Başvekili Ohamberlain’in Hitler’e

mektubu; İngiltere Lehistan’a karşı olan bü
tün taahhütlerine sadıktır.

23 — Hitler’in Chamberlain’e cevabı; İngiltere’nin
Polonya’ya taahhüdü Almanya’yı menfaat
lerini savunmadan vazgeçirmiyecektir.
Von Ribbentrop’un Moskova’yı ziyareti.
Kral Leopold’ün, Oslo grubu konferansı zi
yafetinde bütün ulusları barışa davet eden 
deklarasyonu.

24 — Danzig’in istiklâlini ilânı.
Sovyet - Alman saldırmazlık paktının imzası.
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Papanın bütün ulusları barışa davet eden 
nutku;
Roosevelt’in İtalyan Kralına mesajı; buhra
na bir hal tarzı bulmak üzere tekliflerde bu
lununuz.

25 — Hitler’in İngiliz 'büyük elçisine beyanatı.
Henderson, Alman - Leh anlaşmazlığı hak
kında Hitler’in noktai nazarmı Londra’ya
bildiriyor. (Henderson uçakla Londra’ya git
miştir.)
Roosevelt’in Hitler ve Polonya Cumhurreisi- 
Moscisky’e barışa dair mesajı.
Hitler’le Mussolini arasında mesajlar teatisi. 
Hitier’in Berlin’deki Fransız büyükelçisine 
beyanatı; Almanya Polonya’ya karşı tedbir
ler almak mecburiyetindedir.
İngiltere Polonya karşılıklı yardım paktının 
imzası.

26 — Fransız Başbakanı Daladier’nin Hitler’e
mektubu; Danzig meselesinde bir Polonya - 
Almanya anlaşması mümkündür. 
Roosevelt’in Hitler’e ikinci mesajı.
İngiliz - Fransız askerî heyetinin Moskova’- 

, dan ayrılması.
27 — Hitler’in Daladier’nin mektubuna cevabı, Po

lonya’yı makul bir yola sevkatmek imkânı 
yoktur.
Voroşilof’un İngiliz r Fransız askerî heyet
leriyle yapılan görüşmeler hakkında îzvestia
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gazetesine beyanat vermesi; görüşmeler, 
önüne geçilmez fikir ayrılıkları yüzünden 
durmuştur.

28 — İngiltere’nin Henderson vasıtasiyle Hitler’e
verilen muhtırası. İngiltere Alman - Leh an
laşmazlığında aracılık teklif ediyor.

29 — .Hitler’in İngiliz muhtırasına cevabı: Alman
ya 30 Ağustos tarihine kadar müzakere ve 
varılacak anlaşmayı imza etmek üzere bir 
Polonya mümessilini bekliyecektir.
Chamberlain’in Avam Kamarasında Alman
ya’ya yapılan tekliflere dair beyanatı. Po
lonya’ya karşı taahhüdümüzü ifa edeceğimi
zi açıkça bildirdik.
Hollanda Kraliçesi ile Belçika Kralının, Al
manya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Polonya 
ya barış teklifi.

30 — İngiltere’nin gece saat 24 de elçisi vasıtasiy-
le Alman Dışişlerine muhtırası. Hitler’in 
Reich savunma özel meclisini teşkil eden ka
rarnamesi.
Polonya askerî tedbirlerini tamamlıyor. 
İtalya Kralının Roosevelt’in mesajına ceva
bı, barışı korumak için mümkün olan yapıl
mış ve yapılmaktadır.
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31 — Almanya’nın Danzig ve Koridor meselesine 
dair tebliği ve Polonya’ya yapılan 16 madde
lik teklifin neşri.
Molotof’un Sovyet meclisinde Alman - Sov- 

1 yet paktı hakkında beyanatı; Molotof İngiliz 
1 ve Fransız siyasetini tenkit ediyor.



IK ÎN C Î D Ü N Y A  S A V A Ş I  
K R O N O L O J İS İ

1939
EYLÜL
1 — Alman orduları sabah saat 5.45 te Polonya sı

nırına tecavüz ettiler.
3 — Saat 11 de İngiltere, 17 de Fransa Almanya’ya 

harp ilân ettiler.
5 — İngiltere’de Kamaralar mecburî askerlik ka

nununu kabul ettiler. — Başkan Roosevelt 
Amerika’nın tarafsızlığına dair beyannameyi 
imzaladı-

17 — Sovyetler Birliği Polonya’ya savaş ilân etti. 
21 — Romanya Başvekili Armand < Calinescu Bük

reş’te öldürüldü.
29 — Moskova’da Sovyet - Alman sınır ve dostluk

paktı imzalandı.
30 — Varşova teslim oldu.
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EKİM
2 — Japon. Başbakanı Abe, Japonya’nın Çin anlaş

mazlığını hallettikten sonra bir Doğu Asya 
kurmak istediğini söyledi.

18 — General Wavel ve General Veygand Ankara’
ya geldiler.

19 — Türk - Fransız - İngiliz antlaşması imzalandı. 
KASIM
10 — Finlandiya, Sovyetlerin üs isteme tekliflerini 

reddetti. '

14 — Sovyetler Litvanya’daki üsleri işgal ettiler.
25 — Kareli’de Sovyet - Fin sınırı kapatıldı.
29 — Sovyetler Birliği Finlandiya’ya savaş ilân etti. 
ARALIK
7 — İngiliz Kıralı George’la Fransız Cumhurbaş

kanı Lebrun görüştüler.
14 — Sovyetler Birliği, Milletler Cemiyetinden ay

rıldı.
17 — Amiral Graf von Spee harp gemisi, Montevi

deo açıklarında kendi kendisini batırdı.
1940

OCAK
1 — İngiltere Finlandiya’ya yardımın yapılacağına 

dair Milletler Cemiyetinde söz verdi.
8 — T\i.rk - İngiliz - Fransız malî ve İktisadî anlaş

ması Paris’te imzalandı.
30 — Hitler Nasyonal Sosyalizmin yedinci yıldönü-

mündeki nutkunda «zafere kadar savaş edece
ğini» söyledi.
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ŞUBAT
16 — Bulgar Başvekili Köseivanof istifa etti. Yeni

kabineyi Profesör Filof kurdu.
17 — Altmark Alman gemisi, Norveç karasularında

îngilizler tarafından tutuklandı.
29 — Sovyetler Mannerheim hattını yardılar.
8 — Fin temsilcileri barış görüşmeleri yapmak üze

re Moskova’ya vardılar. (Anlaşma 12 Mart’ta 
imzalandı).

18 — Hitler’le Mussolini Brenner geçidinde buluşup
konuştular.

21 — Fransa’da Daladier kabinesi istifa etti. Yeni 
kabineyi Paul Reynaud kurdu.

30 — Türkiye - Suriye dostluk ve iyi komşuluk an
laşması Ankara’da imzalandı.

NİSAN
9 — Alman orduları Danimarka ve Norveç’e taar

ruz ettiler. Norveç Almanya’ya harp ilân etti. 
15 — Müttefikler Norveç’in şimal sahillerine asker 

çıkardılar.
17 — İtalya’da bazı yeni sınıflar silâh altına çağrıl

dı.
20 — Irak, Danimarka ile diplomatik münasebetle

rini kesti.
30 — Norveç’teki İngiliz kıtaları çekiliyorlar. 
MAYIS
10 — Alman orduları Belçika, Lüksemburg ve Hol

landa’ya taarruz ettiler. Bu memleketler de 
aynı gün Almanya’ya savaş ilân ettüer.
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12 — İngiltere’de Chamberlain kabinesi istifa etti, 
yeni kabineyi Winston Churohill kurdu.

14 — Hollanda ordusu Almanlara teslim oldu. — 
Fransızlar Sedan’ı boşalttılar.

18 — Eupen, Malmedy ve Moresent yeniden Alman
ya’ya katıldı.

28 — Belçika Kralı ve ordusu Almanlara teslim ol
du.

HAZİRAN
4 — Almanlar Dunkerque’i zaptettiler.
10 — İtalya, Fransa ve İngilte’re savaş ilân etti.

Norveç Almanlara teslim oldu-
11 — General Weygand, Tours’daki kabine toplan

tısında askerî durumu anlattı ve «Fransa ye
nilmiştir» dedi.

14 — Almanlar Paris’i işgal ettiler.
16 — Fransız Başbakanı Paul Reynauld istifa etti.

İktidarı Petain elin© aldı.
17 — Fransa, Almanya’dan mütareke istedi.
20 — Fransa İtalya’ya da mütareke teklif etti.
22 — Alman - Fransız mütarekesi Compeigne or

manında, tarihî vagonda imzalandı.
24 — İtalyan - Fransız mütarekesi Roma’da imza

landı.

'25 — Fransa - İtalya - Almanya harbinin saat 1.35 
te son bulduğu ilân edildi.

28  — Sovyet orduları Besarabya ve Bukovina’yı iş
gal etmiye başladılar.
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TEMMUZ
1 — Romanya İngiliz - Fransız garantisinden vaz

geçtiğini bp devletlere bildirdi.
3 — İngiliz donanması Kuzey Afrika’da Oran’a ta- 

arruz etti.
5 — Fransa hükümeti İngiltere ile diplomatik mü

nasebetlerini kestiğini bildirdi- 
10 — Mareşal Petain devlet reisi oldu ve Laval’i 

kendisine vekil tayin etti.
15 — Lebrun, Vichy’den ayrıldı.
21 — Estonya, Letonya ve Litvanya, parlamentola

rının kararı ile Sovyetler Birliğine katıldılar. 
AĞUSTOS
2 — Viohy harp divanı, General De Gaulle’ü vatan

hainliği ile ölüme mahkûm etti.
17 — Batı yarımküresinin korunması için Amerika 

ile Kanada arasında konuşmalar başladı.
30 — Viyana hakem kararı ile Transilvanya Maca

ristan’a verildi.
EYLÜL
3 — Ingiliz - Amerikan anlaşması imzalandı.
6 — Romanya Kralı Karol, oğlu lehine tahtından

vazgeçti.
23 — Ingiliz filosu Dakar’a hücum etti.
27 ç Alman - İtalyan - Japonya Üçlü İttifak anlaş

ması imzalandı.
EKİM
4 — Hitler’le Mussolini yeniden Brenner’de konuş

tular.
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.22 ö. Hitler - Laval görüşmesi oldu.
23 — Hitler - Franco görüşmesi oldu.
24 — Hitler - Petain görüşmesi oldu.
28 — İtalyan - Yunan harbi başladı- İtalya kuvvet

leri sabah saat 5.30 da Yunan topraklarına ta
arruz ettiler.

KASIM
6 — Roosevelt yeniden Cumhurbaşkanlığına seçil

di.
11 — İngiliz uçakları Taranto’ya bir baskın yap

tılar.
12 — Hitler, Molotof’la görüştü.
20 — Altı ilimizde sıkıyönetim ilân edildi.

Macaristan Üçler Paktına girdi.
22 — Yunanlılar Görice’yi zaptettiler.
24 — Slovakya Üçler Paktına girdi.
ARALIK
3 — Roosevelt Karaip denizinde seyahate çıktı.
7 — İngiliz orduları Mısır’da taarruza geçtiler.
11 — İngilizler Sidi-Barran’yi aldılar.
22 — Sovyetler Birliği, Romanya’yı protesto1 etti.
27 — Amerika’nın tanınmış şahsiyetleri, Roose- 

velt’e mektup yollıyarak İngiltere’ye yardım 
etmesini istediler.

1941
OCAK
3 — Bardia müdafaa hattı Avusturalya askerleri 

tarafından yarıldı.



15 — Kral Haile Selâsie, kurtarılan Habeş toprak
larına yeniden girdi.

24 — İngiliz kuvvetleri Derne kapılarına vardılar. 
29 — Yunan Başbakanı General Metaksas vefat etti

ŞUBAT
10 — İngiltere Romanya ile siyasî münasebetlerini

kesti.
14 — İngiltere’nin Sofya Elçisi bir deklârasyon ya

yınladı: «Eğer Almanlar Bulgaristan’ı işgal 
ederlerse İngiltere Bulgarlarla siyasî münase
betini kesecek, karşı tedbirler alacaktır.»

17 — Türk - Bulgar dostluk 'beyannamesi Ankara-
da imza edildi.

27 — İngiliz Dışişleri Bakanı Eden ve General Sır 
John Dili Ankara’ya geldiler.

MART
1 — Bulgaristan Üçler Paktına katıldı.
2 — Alman orduları Bulgaristan’a girdiler.
5 — İngiltere Bulgaristan’la diplomatik münase

betlerini kestiğini ilân etti.
11 — Amerikan Temsilciler Meclisi demokrasilere

yardım tasarısını 71 e karşı 317 oyla kabul 
etti.

18 — Türkiye Dışişleri Bakanı (Başbakanımız) Sa
raçoğlu ile Eden Kıbrıs’ta ‘bir görüşme yaptı

lar.
22 — General Weygand’m demeci: «Fransız Afrika- 

sını Fransızlar müdafaa edeceklerdir.»
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24 — Türk - Sovyet saldırmazlık paktı Anka
ra ve Moskova’da yayınlandı.

.25 — Yugoslavya Üçler Paktına katıldı.
27 — Yugoslavya’da bir hükümet darbesile Kral Pe- 

ter iktidarı ele aldı, naip Prens Pol kaçtı.
..NİSAN
2 — Macar Başbakanı Kont Teleki kendi kendini 

öldürdü.
-5 — Irak’ta bir hükümet darbesi oldu, Raşit Ali 

Geylânî iktidarı ele aldı.
■6 — Almanlar Yunan ve Yugoslav topraklarına te

cavüz ettiler.
7 — Yunanistan’da İngiliz, Avustralya ve Yeni Ze

landa kuvvetleri bulunduğu Londra’da resmen 
ilân edildi.

10 — Bağımsız bir Hırvatistan devleti kuruldu.
Yunanistan’da Müttefik kuvvetleri Almanlar
la karşılaştılar.

13 — Japon - Sovyet tarafsızlık paktı Moskova’da 
imza edildi.

17 — Yugoslav ordusu kayıtsız ve şartsız Alınanla
ra teslim oldu.
Büyük Britanya kuvvetleri Basra’ya çıktılar.

21 — İngiltere, Yunanistan’daki kuvvetlerini çek
meye başladı.

MAYIS
2 — İngiliz - Irak harbi başladı.

'7 — Stalin, Sovyetler Birliği Halk Komiserleri He
yeti Reisliğine getirildi.
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10 — Hitler’in muavini Rudolf Hess tayyaresile İn
giltere’ye kaçtı.

20 — Alman paraşütçüleri Girit adasına indiler.
24 — İzlanda açıklarında İngiliz - Alman deniz sa

vaşı oldu.
27 — Almanların Bismarck zırhlısı Ingilizler tara

fından batırıldı.
31 — Irak, İngiltere ile mütareke imzaladı. 

HAZİRAN
3 — İngiliz]er ve De Gaulle’cü kıtalar Suriye’yi iş

gale başladılar. ı
18 — Türk - Alman paktı Ankara’da imzalandı.
22 — Alman orduları Rusya’ya yürüdüler.

Türkiye, Sovyet - Alman harbinde tarafsız ka
lacağım ilân etti.

26 — Finlandiya da Sovyetler Birliğine savaş açtı-
İsveç hükümeti, Norveç’ten Finlandiya’ya Al
man kıtalarının geçmesine müsaade etti.

27 — Macaristan Sovyetler Birliğine harp açtı.
30 — Vichy hükümeti Sovyetler Birliği ile siyasi 

münasebetlerini kesti.

TEMMUZ
4 — Habeşistan savaşı fiilen son buldu.
7 — Amerikan kuvvetleri İzlanda’yı işgal ettiler.
11 — Suriye’de «ateş kes» emri verildi.
12 — Rusya’da Stalin hattı yarıldı.

Sovyet - İngiliz ittifak antlaşması imzalandı. 
30 — Sovyet - Polonya paktı Londra’da imzalandı.
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AĞUSTOS
1 — Finlandiya İngiltere ile diplomatik münase

betlerini kesti.
2 — İngiltere ve Sovyetler Birliği İran’a bir nota 

verdiler.
9 — Roosevelt’le Churchill «Atlantik görüşmesi» 

yaptılar.
14 — Atlantik beyannamesi yayınlandı.
15 — Sovyetler Birliği ile Polonya arasında Mosko

va’da askerî ıbir anlaşma imzalandı.
25 — İngiliz ve Rus orduları İran’ı işgale başladılar. 
EYLÜL
8 — Leningrad muhasarası başladı.
16 — İran Şahı Rıza Pehlevi, oğlu lehine tahtından

vazgeçti.
EKİM
10 — Başkan Roosevelt Kongreye bir mesaj yollıya- 

rak tarafsızlık kanununun değiştirilmesini is
tedi. .

13 — Sovyet sözcüsü1 Lozovski Almanların hiç bir
zaman Moskova’yı alamıyacaklarma söyledi.

17 — Sovyet hükümeti ve kordiplomatik Moskova-
yı terketti.

KASIM
12 — Başkan Roosevelt bir nutuk söyledi: «hürri

yet, uğrunda döğüşmiye değer bir şeydir» dedi
14 — Moskova bombalandı.
18 — Libya’da İngiliz taarruzu başladı.
29 — Sovyetler Rostof’u geri aldılar.
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ARALIK
4 — Sovyetler Birliği - Polonya dostluk ve karşı

lıkla yardım paktı imzalandı.
7 — Japonlar Pearle Harbour’a baskın yaptılar.

Pasifik harbi başladı.
8 — Amerika ve İngiltere Japonya’ya harp ilân et

tiler.
11 — Japonya, İtalya, Almanya arasında ittifak 

muahedesi imzalandı.
Amerika, Almanya ve İtalya’ya da harp ilân 
etti.

23 — Roosevelt’le Churchill’in Vaşington’da görüş
tükleri açığa vuruldu.

1942
OCAK
1 — 26 Birleşik devlet paktı imzalandı. (Bu devlet

ler Atlantik programım kabul ettiler).
29 — Almanlar Bingazi’yi aldılar.
ŞUBAT
15 — Singapur Japonlara teslim oldu.
24 — Ankara’da Von Papen’e karşı bir suikast ya

pıldı.
MART
9 — İngiliz - Yunan işbirliği anlaşması imzalandı. 
20 — Japon - Sovyet balık avı anlaşması imzalandı. 
27 — Türkiye - Bulgaristan ticaret anlaşması im

zalandı.
NİSAN
18 — Amerikan uçakları Tokyo’yu bombaladılar.
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25 — Nevyork Belediye Reisi 'bir nutuk söyledi:
«İtalya, Almanya ile bozuşacaktır.»

26 — HitLer’in nutku: «Bu harp İngiltere için an
cak felâketle bitebilir.»

MAYIS
5 — Ingilizler, Madagaskar adasını işgale başladı

lar.
12 — Sovyetler Harkof’la taarruz ettiler.
26 — Libya’da Mihver taarruzu başladı.

İngiltere - Sovyetler Birliği ittifak anlaşması 
imzalandı.

HAZİRAN
11 — Amerikan - Sovyet anlaşması imzalandı.
21 — Mihver kuvvetleri Tobruk, Bardia ve Birelge - 

bi’yi aldılar.
29 — Rommel, Marsa - Matruh’u aldı.
TEMMUZ
8 — Başbakan Refik Saydam İstanbul’da vefat et

ti.
9 — Şükrü Saraçoğlu Başbakan oldu.
AĞUSTOS ’
13 — Moskova’da ilk Stalin - Churchill görüşmesi

yapıldı.
19 — Müttefikler Dieppe’e baskın yaptılar.
EYLÜL
7 — Wandel Wilkie Ankara’ya geldi.
10 — Ingilizler Madagaskar’a çıkarma yaptılar.
13 — Ingilizler Cüherbourg’a çıkarma teşebbüsünde 

bulundular.



GİZLİ BELGELER 223

EKİM
23 — Sekizinci Ordu, uçakların kuvvetli yardımiyle

Mısır cephesinde taarruza geçti.
KASIM
8 — İngiliz ve Amerikan kıtaları Fransız Kuzey 

Afrika’sına çıkarma yaptılar.
11 — Amiral Darlan’la General Eisenhover arasın

da mütareke imzalandı.
16 — Mihver Tunus’a asker çıkardı.
19 — Kızılordu, Stalingrad’ta karşı taarruza geçti. 
ARALIK
2 — Alhan Knox’uıı demeci, «İtalya ayakta sallanı

yor.»
24 — Amiral Darlan öldürüldü.

1943
OCAK
18 — Sovyetler Leningrad’ı muhasaradan kurtardı

lar.
23 — Büyük Britanya orduları Trablus’u zaptetti.
30 — Cumhurbaşkanımız İnönü Adana’da Churchill

ile görüştü.
31 — Alman ordusu Stalingrad’ta Sovyetlere tes

lim oldu.
ŞUBAT
6 — Mussolini kabinesinde değişiklik yaptı, Kont 

Ciano’yu azletti.
16 — Sovyetler Harkof’u geri aldılar.
MART
6 — Stalin’e mareşallik rütbesi verildi.
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21 — Müttefikler Afrika’da Maret hattını yardılar,
I Tunus’ta taarruza geçtiler.
NİSAN
13 — Almanlar Katyn ormanı hâdisesini çıkardılar. 
25 — Sovyetler Birliği, Polonya ile diplomatik mü

nasebetlerini kesti.
MAYIS
7 — Tunus ve Bizerte Müttefikler tarafından zap- 

tedildi.
II — Churchill, Başkan Roosevelt’le görüşmek üze

re Vaşington’a gitti.
12 — Kuzey Afrika muharebesi, Müttefiklerin zafe

rde sona erdi.
22 — Üçüncü Enternasyonal lâğvedildi- 

HAZİRAN
1 — Cezair’de Fransız Millî Kurtuluş Komitesi ku

ruldu.
16 — Japon Başbakana Tojo, yakında Filipinler’e 

istiklâl verileceğini söyledi.
TEMMUZ
10 — Müttefikler Sicilya’ya asker çıkardılar, işgale 

başladılar.
13 — Doğu cephesinde Sovyet karşı taarruzu baş

ladı.
25 — Mussolini Başbakanlıktan düşürüldü ve tev

kif edildi.
AĞUSTOS
5 — İsveç, Almanya ile yaptığı askerî trazvit an

laşmasını feshetti.
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17 — Sicilya muharebesi sona erdi.
Roosevelt’le Churchill arasında Quebec gö
rüşmeleri başladı.

28 — Bulgar Kralı Boris Sofya’da öldü.
EYLÜL
3 — İtalya Müttefiklerle mütareke imzaladı.
6 — Almanlar Güney İtalya’dan çekilmeğe başla

dılar.
9 — İtalya’da Faşist hükümet kuruldu.

İran Almanya’ya harp açtı.
12 — Mussolini Alman tayyarecileri tarafından ka

çırıldı.
EKİM
13 — İtalya hükümeti Almanya’ya harp ilân etti.
19 — Üç büyük devlet Dışişleri Bakanı Moskova’da

toplandılar.
KASIM
5 — Numan Menemencioğlu - Eden arasında Ka- 

hire’de görüşmeler başladı.
22 — Roosevelt, Churchill ve Çankayşek arasında 

Kahire görüşmeleri başladı.
28 — Roosevelt, Churchill ve Stalin Tahran’da gö

rüştüler.

ARALIK
4 — Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Başkan Roo

sevelt, Churchill arasında Kahire görüşmesi 
yapıldı.

24 — Sovyet kıtaları Jitomir doğusunda kış taar
ruzlarına başladılar.
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1944
OCAK
★  Yılın ilk ayı, askerlik ve politikada ehemmiyetli 

olaylarla başladı: Kızılordu’nun Alman hatları
nı yararak Polonya topraklarına girmesi doğu 
savaşlarında yeni bir safha açtı ve Londra’daki

1 Polonya hükümeti ile bir tartışma konusu oldu. 
Amerika'nın ara bulma teklifi anlaşmazlığı hal
ledemedi.

ŞUBAT
★  Bu ayın ilk günlerinde bütün politika âlemi Fin

landiya ile meşgul oldu. Birleşik Amerika’nın, 
harpten çıkması veya harbin bütün sonuçlarını 
kabul etmesi yollu bir notasını alan Finlandiya, 
Sovyet Rusya’dan barış şartlarını sordu.

MART
★  Doğu cephesindeki Sovyet taarruzu, çok süratli 

bir gelişme ile Romanya topraklarına geçirilmiş
tir. Almanlar, bu durum karşısında Macaristan’ı 
işgal ettiler. Molotof bir demecinde Sovyetlerin 
Rumen topraklarında gözü olmadığını, bu işga
lin sadece askerî bir icap olduğunu söyledi- Müt
tefikler bu zarureti yerinde buldular.

NİSAN
★  Bu ayın önemli olaylarından ikisi de, İtalya Kra

lı Viktor Emmanuel’in, tahtını oğlu Prens Um-’’ 
berto’ya bırakması ve De Gaulle’le Giraud’nun 
anlaşmazlığı oldu.
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MAYIS
★  Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet Hü

kümetinin, Almanya’ya veya Mihver devletleri
ne krom ihracının durdurulması hakfcıiıdaki ka
rarını tasvip etti; bu karar, Birleşmiş Milletler  ̂
de sevinç uyandırdı.
İtalya’daki Müttefik taarruzu, Ispanya’nın Al
manya’ya volfram göndermemesi hakkında İn
giltere ve Amerika ile yapılan anlaşma, üç Müt
tefik devletin, Mihver peyklerinden, harpten çe
kilmelerini istemeleri bu ayın önemli olayların
dandır.

HAZİRAN
★  Bu ayın ilk haftası içinde askerlik tarihinin ve 

bu harbin en ehemmiyetli olaylarından biri ol
muştur. 6 Haziran’da Müttefikler Normandiya'- 
ya asker çıkararak ikinci cepheyi açtılar. Sov- 
yetlerin de doğuda yaz taarruzuna geçmesile 
harp yepyeni bir safhaya girdi.

TEMMUZ
★  Temmuz’un belli başlı olayı 20 Temmuz’da 

Berchtesgaden’de ordu subayları tarafından 
Hitler’e karşı bir suikast tertip edilmesi olmuş
tur.

AĞUSTOS
★  Bu ayın dünya ölçüsünde en ehemmiyetli olayı, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2 Ağustos ta
rihinde, Almanya ile siyasî ve İktisadî münase
betlerini kesme kararı vermiş olmasıdır. Bu ta
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rihî kararımızı, Romanya ve Bulgaristan’ın Al
manya ile olan savaş ortaklıklarından çıkmaları 
ve Romanya’nın Sovyet ordularına teslim olma
sı takip etmiştir.

EYLÜL
★  Kızılordu Bulgaristan’ı işgal etti ve Macar sını

rını aştı-
EKİM
★  Churcihill, Eden ve Polonya devlet adamları, bu 

ay içinde Moskova’da bir konferans yaptılar. 
Macar Naibi Amiral Horty, Müttefiklerden mü
tareke istedi, fakat Almanlar bir hükümet dar- 
besile iktidarı ele aldılar. Moskova, Bulgarlarla 
mütareke imzaladı.

KASIM
★  Roosevelt’in dördüncü defa Cumhurbaşkanlığına 

seçilmesi, bu ayın dünya çapında en önemli ola
yı ve Müttefikler dâvasının bir zaferi oldu. Al
manya, bir kere daJha yenüiyordu.

ARALIK
★  Bu ayın ortalarında Almanlar, batı cephesinde 

bir karşı taarruza geçtiler, ilk günlerinde Al
ınanlara kazançlı gibi görünen taarruz, kısa za
manda, Müttefiklerin yeniden üstünlüğü ele 
almasile amacına erişemedi.

1945
OCAK
3 — Mihver ortağı Japonya ile siyasî münasebetle

rimizi kestik.
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11 — Yunanistan’da savaş, Müttefik zaferile sona
erdi.

16 — Churohill bir nutkile Almanya'nın kayıtsız ve 
şartsız teslim olmasını istedi.

18 — Kızılordu Alman topraklarına girdi.
-20 — Macarlar, Müttefiklerle mütarekeyi imzaladı

lar.
ŞUBAT
8 — Üç büyük şefin (Churchill, Roosevelt ve Sta- 

lin) Yalta’da buluştukları ve anlaşmalar im
zaladıkları resmen ilân edildi.

13 — Budapeşte şehri Kızılordu tarafından işgal 
edildi.

23 — Almanya ve Japonya’ya savaş ilân ettik. 
MART
23 — Mareşal Montgomery Rehn nehrini aştı.
30  —  Bu harbin sebebi olan Dantzig şehri düştü. 
NİSAN
5 — Rus - Japon tarafsızlık paktı feshedildi.
12 — Başkan Roosevelt vefat etti.
23 — San Francisco Konferansı toplandı.
27 — Amerikan ve Sovyet orduları birleştiler.
29 — Mussolini Milona sokaklarında öldürüldü.
30 — İtalya’da savaş fiilen sona erdi.
MAYIS
1 — Hitler’in Berlin’de beyin kanamasından öldü

ğü haber verildi.
2 — Kızılordu Alman başkenti Berlin’e girdi.
3 — Müttefik orduları Danimarka’ya girdiler.



230 GİZLİ BELGELER

4 — Kuzey - Batı Almanya Müttefiklere teslim 
oldu.

7 — Almanya kayıtsız şartsız teslim oldu.
8 — Gece yarısı (8-V-1945) saat 24 ü 1 gece, Av

rupa harbi Müttefik zaferde sona erdi.

Musolini ile metresi ayaklarından asılmışlardı.



K U T S A L  İ S Y A N

KUTSAL İSYAN’I, HAŞAN İZZETTİN DİNAMO, 20 yılda 
hazırladı. KUTSAL İSYAN, Kurtuluş Savaşımızın romanıdır. 
Başta ATATÜRK olmak üzere, bu savaşa katılanların hikâye
lerini bu eserde bulacaksınız.

1919 -  1923 arasını, olaylar ve kişileri ile birlikte KUTSAL 
İSYAN’da takip edebileceksiniz. Dünyada ilk Kurtuluş Savaşını 
vermiş olan ATATÜRK Türkiyesinin tarihi temeli tfitün detay- 
lariyle, gizli kalmış yanlariyle KUTSAL İSYAN’da.

Son yılların en büyük olayı 8 ciltlik KUTSAL İSYAN’m ya
yınlanması idi. Bu eser hakkında yüzlerce yazı yazıldı. KUTSAL 
İSYAN’ın 8 cildi iki yılda yayınlandı ve satış rekoru kırdı.

KUTSAL İSYAN eseriyle NOBEL’e aday gösterilen ilk Türk 
yazan DİNAMO oldu

Herkesin okuması ve kitaplığında bulunması gerekli bir 
eser; KUTSAL İSYAN.

1 -  7 e kadar ciltler 15 er lira, 8. cilt 20 liradır. Takımı 
125 liradır.

P  E  T  R  O L

UPTON SINCLAIRbn sosyal romanı. Petrol dünyasını anla
tıyor. Sömürücülerle ezilenlerin kavgası. Aşklan ve kavgaları. 
Tröstlerin hükümet satın almaları, para ile HARDİNG’i nasıl 
Amerika Cumhurbaşkanlığına seçtirdiklerini PETROL’de okuya
caksınız. Amerika’da skandal yaratan eser. 472 sayfa 15 lira.



«Ö M E R  S E Y F E D D lN »

Ü lk ü cü  B ir  Y a z a r ın  R om a n ı

TAHİR ALANGU’nun eseridir.
Biyografya (hayat hikâyesi) türündeki kitaplar, bütün dün

yada, en çok okunan eserler olduğu hâlde, Türkiye'de bu mâhi
yette bir eser şimdiye kadar çıkmadı Atatürk dâhil olmak üze
re hiç bir Türk büyüğünün hayat hikâyesi bu ölçfide (592 say
fa) büyük çapta bir eserle tanıtılmadı.

Ömer Seyfeddin’in doğumundan ölümüne kadar hayatının 
bütün aşamaları, bütün yazılı ve sözlü kaynaklar taranarak bu 
eserin hazırlanmasında kullanıldı. Yıllarca süren uzun ve titiz 
araştırmalar sonunda, yazarın heyecanlı olaylarla dolu, değişik 
yerlerde geçmiş meraklı hayatını, bütün ayrıntıları ile bu ki
taba yansımış olarak bulacaksınız.

Çocukluk günlerinin yaramazlıkları, askeri okullardaki 
sporcu ve savaşçı kişiliği, Balkanlarda ve Selânikte memleket 
gerçeklerini araştıran adamı, son gfinlerinde bile kurtuluşa gö
türecek çıkar yolları araştıran ülkücü hikâyecinin evrimini, 
adım adım bu kitaptan izliyeceksiniz.

Olaylar, siyasî çevreler ve eserleri ile iç içe bağlanarak 
yürütülen bu hayat hikâyesinde, ülkücü bir yazarın romanlık 
serüvenini heyecanla okuyacak, yurdsever bir neslin kavgala
rının nedenlerini ve gerçeklerini anlıyacaksmız.

36 resim, 592 sayfa, 4 renkli bir kapak içinde, 20 lira.



P A T A T E S  Ş Ö V A L Y E L E R İ

GÎOVANNİ GUARESCHİ'nin mizahi romanı. ALTIN PALMİ
YE armağanını ilk kazanan yazardır. PATATES ŞÖVALYELERİ 
Türkiye’de en çok satan mizah romanıdır. Lüks baskı 15 lira., 
normal baskı 750 kuruştur.

N Â Z IM  H İK M E T  D O S Y A S I

Bu kitapta yok yere 8 yıla mahkûm edilen Nâzım Hikmet’ - 
in, iki ayrı mahkemedeki dosyalarını, yargılanmasını okuyacak
sınız. Nâzım’ın kurtuluşunun kimler karşısında, idi ve kimler 
onun için mücadele etti?... Dünya düşünürleri nasıl çaba har
cadılar?... Çiçek Palas olayları, Nâzım’ın açlık grevi, kör olan 
anasının didinişi ile basındaki kavgaları kimler yaptı? Ve Nâ
zım, neden ve nasıl dışarıya gitti?...

ATATÜRK: Şükrp Kaya, Nâzım’ı takmış parmağına onunla 
uğraşıyor. Ben tan irim mert oğlandır o-- Şükrü Kaya Müşiri 
(ÇAKMAK) de kandırmış, askerlerin arasmda onun yazılarına 
benzer yazılar uydurup dağıtmışlar. Başını yakmaya çalışıyor
lar oğlanın...

ÎNÖNÜ: Nâzım’ın hapiste olmasına canım yanıyor...
F. KARAOĞLAN: (Temyiz Başsavcısı) Bir hâkim olarak 

memleketimizde bana, en büyük ıstırabı veren hâdise, Nâzım’ın 
hiç bir delile, hiç bir kanun hükmüne dayanılmaksızın 28 yıl 
hapse mahkûm edilmesidir.

Bugün hükümet meselesi haline gelen NÂZIM HİKMET’in 
durumu ve karşılıklı çatışmaları aydınlatma bakımından okun
ması gerekli bir belge kitabıdır.

KEMAL SÜLKER’in hazırladığı NÂZIM HÎKMET DOSYASI 
10 liradır.



C H İC A G O  M E Z B A H A L A R I

UPTON SINCLAIR’ın sosyal romanı. Sömürücfilerle işçile
rin kavgalarını anlatıyor. Amerika toplumu bozuk düzeni ile 
bu eserde  ̂ Sinclair bu eseri ile o kadar meşhur olmuştur ki; 
Cumhurbaşkanı kendisine bir mektup göndererek «Biraz mü
saade ederseniz bırakın da halk beni de hatırlasın» demiştir. 
Fiatı 15 lira.

rr h e s e e
ANDRE GİDE’in romanı, BABÜR KUZUCU çevirdi THESEE, 

mitolojiye has, insan üstünden çok insana yakın, o  masalımsı 
havaya bürünmüş güçlü, kelimenin tam anlamiyle hümanist bir 
eserdir. Fiyatı 3 liradır.

F IR T IN A  Ç O C U K L A R I

Yunanlı yazar KORNAROS, İkinci Dünya Savaşının bitimi
ni izleyen yıllarda küçük bir ulusun toplumculuk yolunda yiğit
çe savaşmı anlatıyor. İlerici insanların öl|iim adalarında çektik
leri korkunç ıstırabı ve düşünceleri uğruna nasıl ölümü göze 
aldıklarının hikâyesini FIRTINA ÇOCUKLARINDA bulacaksınız. 
KORNAROS hâlen Yunan Cuntası tarafından YEROS adasında 
hapistedir. FIRTINA ÇOCUKLARI sosyal bir romandır. NEZVAT 
HATKO tarafından Türkçeye çevrilmiştir, fiyatı 10 liradır.



S A R I D Ü N Y A  (T Ü T Ü N )

BURHAN ARPAD tarafından Türkçe'ye çevrilmiş olan SA
RI DÜNYA iki ciltlik bir sosyal romandır. Yazarı Dimıtır Di- 
mov bu eseriyle Dimitrof armağanım almıştır.

Eserin gerçek adı TÜTUN’dür. 22 yabancı dile çevrilmiş, yal
nız Bulgaristan’da 400.000 satmıştır. Tütün sorununu ele alan 
Dimov, bu eserinde, halk yığınlarım, işçileri, çıkarcı ve sömü
rücüleri bütün ayrmtılariyle romanına sokmuştur. İkinci Dün
ya Savaşında Bulgaristandaki mücadeleyi, sömürücülerle halkın 
dövüşünü, her yanı ile, aşkları ve kavgalariyle SARI DÜNYA’da 
vermiştir. 1. Cilt 15 TL., 2. cilt 15 TL: dir:

Y E R  A L T IN D A  B Î R  A N A D O L U

«Yer Altında Bir Anadolu» yazarın, geçtiğimiz yılda bakan
lık emrine alınınca gittiği Doğu Anadolu’daki gözlemlerini yan
sıtmaktadır. Günümüzde Doğu sorunları bütün dikkatleri üzeri
ne çektiğine göre, bu kitabın getirdiği gerçeklerin, okurları dü
şündüreceğinden ve aydınlatacağından hiç şüphe etmiyoruz.

MAHMUT MAKAL’m bu eseri bazı olaylara sebep olmuş, 
yazar her ne selbeple bilinmez, atandığı îstanibulda Sağır ve 
Dilsizler Ortaokulu’nda tertiplerle karşılaşmış, hakkında tah
kikat açılmıştır.

«Yer Altında Bir Anadolu» bol fotoğraflı, lüks baskılıdır. 
Son ayların en çok satan kitabı Yer Altında Bir Anadolu 10 
liradır.



V ÎE T K O N G  Ç E T E C İL E R İ A R A S IN D A

Vietnamda bir savaş var. Cehenneme dönmüş Vietnamlı’ -  
nm yurdu, özgürlük savaşı uğruna. Amerikan uçakları bir ulu
sun vatanına bombalar yağdırıyor.

Kitabın yazan Madeleine Riffaud bir Fransız kadın gaze
tecidir. Görevini bilinçle, halk sevgisiyle yapmış, tarihin bu en 
korkunç direnişini diğer uluslara aktarmış. Yazar, aylarca Viet- 
kong Çetecileri arasında yaşamış, onların kanlı savaş hikâye
lerini anlatıyor bu eserinde.

Bu kitabın önsözünü İlhan Selçuk yazdı. Bugüne kadar 
yayınlanmamış fotoğraflar var içinde Ho Chi Minh’in şiirlerini 
Haşan İzzettin Dinamo çevirdi Türkçeye... Vietkong Çetecileri 
arasında adlı bu kitabı Tanju Gökçöl Türkçeye çevirdi, Said 

‘Maden kapak kompozisyonunu yaptı. May Yayınları arasında 
yayınlandı, fiyatı 750 kuruştur.

A S Y A ’ N IN  A V R U P A ’Y A  Ö Ğ R E T T İĞ İ

FRANZ ALTHEİM’in mukayeseli bir tarih incelemesidir. 
EMİN TÜRK’ün çevirisi... Tarih ve sosyoloji uzmanları kadar 
okurlar için de ilgi çekicidir. Fiyatı 4 liradır.

K İT L E L E R İN  a y a k l a n i ş i

20. Yüzyılın toplumsal gelişmesindeki çıkışları bir mikros
kop duyarlığıyla veren eser. Kitle insanı ne demektir? Niçin 
bu insıaln başkaldınyor? Niçin olanlardan hoşnut kalmıyor? 
Gençliğin ayaklanması, geleneksel kalıpları kırma çabaları...

Seçkin Çağan’ın dilimize çevirdiği, Tahir Alangu’nun ön- 
sözünfi yazdığı ünlü İspanyol düşünürü Ortega Y Gasset’in bu 
önemli kitalbı bütün bu problemleri en küçük ayrıntılarına ka
dar inceleyerek önümüze seriyor. Fiatı 10 TL.



E V L E R D E N  B Î R t

EVLERDEN BUU, bozuk toplumla insanı bir arada veren,- 
sonra da bundan bize bir «olmaz» yargısı çıkarttıran ve bozuk 
düzen karmaşıklığını ve asla ayni noktada kalamayacağını bil
diren bir romandır. ORHAN KEMAL’in bir çırpıda okuyacağınız 
bu romanı ile olaylar ve insanlar hakkında daha sâlıklı yargı
lara varacaksınız. Bu sosyal romanı ORHAN KEMAL tiyatro 
eseri haline de getirmiş bulunmaktadır. EVLERDEN BİRİ, OR
HAN KEMAL’in en çok sevdiği romanıdır. Fiyatı on liradır.

T arih  B oyu n ca  

İL E R İ  - /G E R İ K A V G A S I

Öğretmenlerin, öğrencilerin, yazarların, politikacıların;- 
tüm aydınlarımızın kitaplığında mutlaka bulunması gerekli bir- 
eser.

İlkçağdan bu yana; fikir adamları, fikir akımları, fikir 
kavgaları, savaşlar, isyanlar, ihtilâller... Yüzlerce tarih kitabı 
yerine iki ciltlik bu eserde istediklerinizi bulacaksınız. Her ta
rihi dönemin en karakteristik olayları, kişileri, düşünceleriyle 
İLERİ -  GERİ KAVGASI’nda... Hazırlayan: EMİN TÜRK ELİ- 
ÇİN 1. Cilt 30 TL., 2. Cilt 25 TL fasiküller 250 kuruş, 19 fasi
hli! 4750 kuruş. Bol resimli.



D Ü N Y A  Y A Z A R L A R I  V E  E S E R L E R İ  
A N S İK L O P E D İS İ

Edebiyattan askerliğe kadar eser vermiş binlerce yazar ve 
eserleri... Selahattia HİLAV ile Atila TOKATLI hazırladı. Bütün 
aydınların kitaplıklarında bulunması gerekli bir ansiklopedi.

Özel tesislerde basıldı, bol fotoğraflıdır. Her alanda çalı
şan tüm okurlar için devamlı müracaat kdtalbı.

Satışa, fasiküller halinde 4 liraya, 3 fasikülden ibaret nor
mal beher kitap 15 liraya, ciltli olarak lüks birinci hamura bas
kı beher cilt 25 liraya çıkarılıyor. 6 fasikül, I. ve II. cilt satış
tadır Diğer fasiküller ve ciltler baskıdadır...

A L T IN  İZÎN C ÎR

ALTIN ZİNCİR Upton Sinclair’dn ilk eserlerinden biridir. 
İlginç bir sanat tarihi olan eser( sanatçının toplumsal ödevi
nin nedenleri konusunda ciddî bir araştırmadır. ALTIN ZİNCİR, 
sanatçının yaratma gücünü halk mutluluğu adına halktan yana 
kullanılmasını savunmaktadır. Bu eserde sanat ile ilgili sorun
ları, sanatçıların hayatlarını, kavgalarını bulacaksınız, ilk de
fa 1940 yılında dilimize çevrilen ALTIN ZİNCİR, yıllarca 50 - 
200 lira arasında sahaflarda satılmıştır. 2. baskısı 10 liradır.



G E R E K Ç E L İ A N A Y A S A

Anıaıyasa’nın tümü üzerindeki müzakerelerden önemli not
lar.

Anayasa’nın her maddesi ve gerekçesi birlikte. Ayrıca Ce
miyetler Kanunu ve diğer bazı temel kanunlar. Fiyatı 6 lira.

M A Y  E D E B İ Y A T  D E R G İS İ

Aylık edebiyat dergisi Her sayısı 150 kuruştur. Yıllık abo
nesi 15 liradır. DÜNYA YAZARLARI VE ESERLERİ ANSİKLO
PEDİSİ fasikülleri ile abone ücreti 50 liradır.

' S osya list G özle  

S A N A T  V E  T O P L U M

Fransız yazan Jean Freville, ünlü düşünür Jorj Plehanov’- 
un sanatla ilgili görüşlerini ele alıyor bu kitap. Bilimsel sosya
lizm açısından onları eleştiriyor. Bunun yanı sıra, birçok sanat 
sorunlarım tartışıyor, çağımızın verilerine göre çözümlüyor, ay
dınlatıyor. Asım Bezirci’nin açık; lalkıcı, temiz bir dille çeyirdi- 
ği bu kitabın ilaveli olarak 2. baskısı yapıldı. Fiatı 5 liradır.



A Ş K  A  Ş İİR L E R

TANJU CILIZOGLU tarafından derlemen AŞK’A ŞİİRLER 
bir antolojidir. Yerli ve yabancı elli, ozanın şiirleri bir araya 
getirilmiştir. Fiyatı 4 liradır.

T E M E L  K A N U N L A R  
V E  S E Ç İM  M E V Z U A T I

1968 Nisan ayına kadar yayınlanmış kanunları içine al
maktadır Ciltli 20 liradır.

İÇÎJNİDEİKÎİLEİR,:
ANAYASA —  SİYASİ PARTİLER KANUNU —  SEÇİMLE

RİN TEMEL HÜKÜMLERİ YE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKIN
DA KANUN —  CUMHURİYET SENATOSU ÜYELERİNİN SE
ÇİMİ KANUNU —  MİLLETVEKİLİ KANUNU —  İL GENEL 
MECLİSLERİNİN ÇALIŞMA VE SEÇİMLERİNE AİT KANUN —  
KÖY MUHTAR VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİM KANUNU — 
MAHALLE MUHTARLARI VE SEÇİMLERİ KANUNU —  CEMİ
YETLER KANUNU —  BASIN KANUNU —  ANAYASA NİZA
MINI, MİLLİ GÜVENLİK VE HUZURU BOZAN BAZI FİİLLER 
HAKKINDA KANUN —  TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ 
HÜRRİYETİ HAKKINDA KANUN —  NEŞİR YOLU İLE VEYA 
RADYO İLE YAHUT TOPLANTILARDA İŞLENEN BAZI CÜRÜM
LER HAKKINDA KANUN —  VİCDAN VE TOPLANMA HÜR
RİYETİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN —  MART 1968 
DE YAPILAN SEÇİME AİT SON TADİLÂTA MÜTEDAİR KANUN
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R tB B E N T R O P ’T A N  P A P E N ’ E

TELGRAF
Gizli

Özel tren, 5 Aralık 1942, 2, 30.
5 Aralık 1942’de alınmıştır. Saat: 3,30.
Sayı 1526

BÜYÜKELÇİNİN ŞAHSINA

20 Kasım tarihli ve a-6154 sayılı bildirinize 
cevaben, mali durumlarının yetersizliği dolayısiyle 
Türkiye’deki dostlarımızı destekliyebilmeniz için 
size beş milyon altın Reichsmark gönderilmesini 
emrettim.

Bu parayı rahatça ve bol bol kullanmanızı ve 
kullanma yeri hakkında -bana bilgi vermenizi rica 
ederim.

Alman Dışişleri Bakanı 
Ribbentrop

1700 sayıyla Türkiye’deki Alman Büyükelçiliğine çekilmiştir. 
Berlin 5 Aralık 1942

Kapak :  AYHAN

Kapak Baskı : GALERİ Matbaası

On Lira


