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Mr. Churchill'in Harb Hâtıraları ikinci dünya harbine ait eserler
aras ında, şüphesiz birinci dereceden ehemmiyetli bir yer tutmaktad ır.
Devrimizin en büyük şahsiyetlerinden biri oldu ğu hem dostlar ı , hem siyasi
düşmanlar ı taraf ı ndan teslim edilen ve İ kinci Dünya harbinin müttefiklerce
kazan ılmasında birinci rolü olan Churchill "Harb Hât ıralar ı „ nı yayı mlamakla, insanl ık tarihinin en büyük facialar ından birini te şkil eden bu müthi ş
mücadelenin şimdiye kadar gizli kalan cihetlerini de ayd ınlatmak suretiyle, 1939 - 1943 y ıllarının tarihini tasvir ederken, üzerinde dü şünmemiz
gereken ve halihaz ırda da aktüel bir problem olmakta devam eden
birçok meselelere temas etmi ştir. Böylelikle, insanl ığın mukadderat ı
üzerinde derin derin dü şünmek mecburiyetinde olan devlet adamlar ı,
askerler ve geni ş aydınlar kitlesi taraf ı ndan eserinin büyük bir dikkatle
okunması gerekti ği cihetini de sa ğlamış oluyor. Mr. Churchill'in beş
veya alt ı cild olarak tasarlad ığı , ve halihaz ı rda birinci cildi te şkil
eden kitab ı, 1948 yılında bas ılan kitaplar ın en mühimmi olduğunda şüphe
yoktur. Sab ık İngiliz Başvekili'nin "Harb Hât ı ralar ı„ ndan baz ı parçalar,
İngiltere'de inti şar eden The Daily Telegraph gazetesinde tefrika edilmiş ; aynı zamanda Amerika'da ayr ı bir kitap halinde ç ıkmış, bunun
frans ızca bir tercümesi de bas ılmıştır. (Wmoires sur la Deusime
Guerre Mondiale, Paris, Plon. 1948, 436 pp.). Türk matbuat ında da bunun birinci k ısım' neşredilmiştir ( Ahmet Emin Yalman tercümesi,
Çörçil Anlat ıyor, İ stanbul, 1948). Fakat Ekim ba şında (1948) İngiltere'de
çıkan, ve bu yaz ı nı n mevzuunu teşkil eden kitap ise Mr. Churchill'in
as ı l "Harb Hât ıraları„ d ır ; ihtiva etti ği metin ve vesikalariyle şimdiye
kadar çıkanları n tamı ve en do ğrusudur. Türk okurlar ının böyle bir
neşriyatla yak ından ilgilenecekleri muhakkak olmakla, bu eseri tan ıtmakla faydal ı bir i ş yapm ış olduğumuzu san ı yoruz.
Mr. Churchill'in "Harb Hât ıralar ı „ çı kmadan çok evvel, AngloSakson matbuat ı bu eserin mahiyet ve ehemmiyetinden uzun uzad ıya
bahsederek, geni ş okuyucu kitlesinin dikkat nazar ı nı böyle mühim bir
kitap üzerine çekmi şti. ( Bunlardan birkaç ını zikrediyoruz : The Times
Literary Supplement. 14th August 1948; The Observer, 26th September
1948, Eski Frans ız Başbakan ı Paul Reynaud'nun yaz ısı ). Eserin birinci
cildi çıkınca (Ekim ba şı 1948) bütün İ ngiliz gazete ve mecmualar ında
buna dair makaleler yaz ı ldığı gibi (The Sunday Times, 3d October
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1948. Mr. Churchill's War Memoirs - By Scrutator), radyolarda da bu
kitap hakk ında tan ıtmalar yap ı ld ı. Böylelikle, Mr. Churchill'in "Harb
Hât ı raları „ n ı n ç ı k ışı matbuat âleminde ba şlı ba şı na bir hadise te şkil etti.
Mr. Churchill, "Harb Hât ı ralar ı „ n ı yazan ilk harb lideri de ğildir ;
kendisinden önce sab ı k İ ngiliz Ba şnaz ı rı Mr. Lloyd George de hat ı ralar ı n ı ne ş retmi şti ; fakat İ ngiliz yazarlar ı n ı n kaydettikleri vechile, Llyod
George haddi zat ında siyasi bir hatib iken, ancak hayat ı nı n sonlar ı na
do ğru kaleme sar ı lm ıştı r ; İ ngiliz yazarlar ı , Lloyd George'un üsl ılbunu
pek mükemmel bulam ı yorlar ; halbuki Mr. Churchill'in kitab ı ayn ı
zamanda edebi k ı ymeti bak ı mı ndan da çok yüksek say ı lmaktad ı r ; bu
itibarla, kendisi, tarihte Julius Caesar'a benzetilmekte, her ikisinin de
aksiyon adam ı oldu ğu kadar kaleme de hâkim olduklar ı teslim
edilmektedir.
Son on yıl içindeki faaliyeti dolay ı siyle daha ziyade bir siyaset
adam ı olarak tan ıdığımı z Mr. Winston Churchill, ayn ı zamanda mümtaz
bir ressam ve tan ı nm ış bir tarihçidir de. Tablolar ı, İ ngiltere'nin muhtelif
yerlerinde tertip edilen sergilerde san'attan anl ı yanlar ı n takdirini kazand ığı gibi, şimdiye kadar ne şretti ği tarih eserleri de ehemmiyetli
say ı lmaktad ır ; ayn ı zamanda günlük matbuattaki yaz ı lar ı ile yüksek
bir piiblisist oldu ğunu da inkâr edilmez bir şekilde isbat etrni ştir.
The World Crisis (1923-29) adl ı eseri geçmi ş yak ı nın siyasi tarihi bakımı ndan esasl ı bir ara şt ırma te şkil etti ği gibi, Life of Marlborough
adl ı altı ciltlik mühim ara şt ı rmas ı (1933-38) XVIII. yüzy ıl başı nda cereyan eden İ spanya Veraset Harbleri Tarihini ve bu s ı ralarda İ ngiliz ordusu
Başkumandan ı olan (Churchill'in cedlerinden biri) Mariborough'un hayatını teferruatiyle ayd ı nlatmas ı itibariyle çok enteresand ır, ve Churchill'in
bir tarihçi s ıfatiyle de yüksek kabiliyetini aç ı kça göstermektedir ; henüz
basılmam ış olan, fakat 1936 da ba şlanarak 1939 harbi ç ı kmadan önce
bitirilen History of the English - Speaking Peoples adli yeni bir tarih
eserinin, mevzuundan anla şı ldığı vechile, enteresan ve mühim olmas ı
laz ımgelir. Bunlardan ba şka, harb zaman ında ve harbden sonra yay ı mladığı muhtelif kitap ve makaleleriyle, Mr. Churchill siyaset âleminde
oldu ğu gibi, edibler aras ı nda da sa ğlam bir mevki kazanm ışt ır. İşte bu
iki vasf ı bir arada, büyük bir ustal ı kla toplama ğa muvaffak olu şundan
ötürüdür ki Churchill'in "Harb Hât ıralar ı „ sonsuz bir zevkle okunmakta
ve ayni zamanda, müellifin i şgal etti ği mevki dolay ı siyle eseri hudutsuz bir ilgi çekmektedir.
Eserin ilk sahifesinde mahiyeti hakk ında şu başlıklar bulunuyor :
Bu eserden ç ıkan sonuç :
Savaşta : Azim
Yenilgide : Meydan okuma
Zaferde : Ulüvvücenap
Barışta
: İyi niyet.
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"Yakla ş an Fırtı na„ ad ın ı taşı yan bu eserin esas konusunu Ingilizce
konuşan milletlerin, ak ıls ızlıklar ı, kay ıtsızl ıkları , iyi kalbli olmaları yüzünden kötü niyetlerin yeniden silahlanmalar ına nasıl imkan verdikleri
teşkil ediyor. Eser iki k ı sma bölünmüştür. 1. Kitap : Harbden Harbe 1919 - 1939. Il. Kitap : Acayip Harb ( The Twilight War ), 3
Eylül 1939 - 10 May ıs 1940.
I. Kitap şu bahisleri ihtiva. ediyor :
L Galiplerin ak ı lsızlıkları (the follies), 1919 - 1929.
II. Barışı n en yüksek ça ğı, 1922-1923.
III. Pusudaki tehlikeler.
IV. Adolf Hitler.
V. Zararl ı yıllar, 1931-1935 (The locust years).
VI. Kararan sahne, 1934.
VII. Hava e şitliğinin elden gidişi, 1934 - 1935.
VIII. Meydan okuma ve bunun karşı lığı , 1935.
IX. Hava ve deniz meseleleri, 1935 - 1939.
X. Italya'ya kar şı sanksiyonlar, 1935.
Xl. Hitler'in ilk darbesi, 1936.
XII. Dolu silahlı fasıla. İspanya, 1936 - 37.
XIII. Almanya'n ın silahlanmas ı, 1936 - 38.
XIV. Mr. Eden'in D ışişleri Nezaretinden istifas ı .
XV. Avusturya'n ı n canı na okunuyor, şubat 1938.
XVI. Çekoslovakya.
XVII. Münich facias ı .
XVIII. Münich'ten sonra üç k ış.
XIX. Prag, Arnavutluk ve Lehistan'a garanti.
XX. Sovyet muammas ı .
XXI. (Harbin) arefesinde.
IL Kitapta şu bahisler bulunuyor :
XXII. Harb.
XXIII. Amirallığı n vazifeleri.
XXIV. Lehistan' ın yı kıl ışı.
XXV. Harb Kabinesi problemleri.
XXVI. Fransa cephesi.
XXVII. Harb geli şiyor.
XXVIII. Miknat ıslı mayınlar.
XXIX. River Plate aç ıklarındaki hareket.
XXX. İ skandinavya, Finlandiya.
XXXI. Karanl ık bir yeni y ıl.
XXXII. F ırtı nadan önce.
XXXIII. Denizde bir çarp ışma.
XXXIV. Narvik.
XXXV. Trondheim.
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XXXVI. Norveç'teki muvaffak ıyetsizlik.
XXXVII. Norveç. Son safha.
XXXVIII. Kabinenin sukutu.
İlaveler I. ( 18 - aded ; bunlardan ilave K. Türkiyeye ait, 1 kas ı m
1939 tarihli ; bk. ilerde ), II. Bahriye Naz ırl ığın ın müsveddeleri.
Haritalar ve diyagramlar.
Mr. Churchill, Eylül ba şı 1939 tarihinden, yani kabineye intisab ı ndan çok önce, İ ngiltere siyasetinde mühim bir rol oynam ış bir kimsedir.
Hal tercümesinin esas hatlar ı bunu göstermektedir : Henüz 27 ya şında
iken Parlamento'ya aza seçilmi ş tir ( 1901 de ) : sonra s ı rasiyle şu
mühim makamlar ı işgal etmi ştir : Ticaret Odas ı Reisi (1908 — 1910) ;
İ ç İşleri Nezareti ( 1910 — 1911 ) : Bahriye ( 1911 — 1915 ) , Askeri
imalat (1917), Harbiye ve Hava (1919 21), Koloniler (1921-22) ve Maliye
(1924-29) naz ırl ı klar ı . Kendisi, bundan ötürü, Ingilterenin içinde ve d ı şı nda yüksek politika adamlar ıyle yak ı n bir temas tesis edebildi ği gibi,
dünya politikas ı meselerinde de derin bir ihtisas ve etrafl ı bir görü ş
sahibi olmu ştur.
1929 dan 1939 Eylülüne kadar mes'ul hiçbir makam i şgal etmemi ş
olmakla beraber — siyasetten uzakla şmam ış, bilâkis Avrupa ve dünyada
geli şmekte olan yeni olaylar ı yak ı ndan takibetmek ve hertürlü malümat
toplamak, vesaik tedarik etmek imkanlann ı da haiz bulundu ğundan —
kendi görü şlerini ve iktidar sahibi makamlar ı tenkit yollu nutuklar ı nı ,
fı rsat dü ştükçe aç ı klam ış ve yaz ılar yazm ıştır. Churchill'in bu görü şlerinin
büyük bir k ısm ı n ı n isabetli oldu ğu sonraki olaylarla sabittir. Mr.
Churchill'in "Harb Hat ı ralar ı „ n ı n I. Cildi bilhassa 1919 - 1939 y ılları
içinde cereyan eden Harb sonras ı Avrupa siyasi geli şmesinin bir blânçosudur ; bu olaylara kar şı Churchill'in ald ığı durumu, daha önce yay ımlamış oldu ğ u yazılanyle destekliyerek tebarüz ettirmi ş olmas ı bak ımı ndan ehemmiyetlidir ve yazar ın siyasi kiyasetini belirtmek itibariyle fevkalade enteresand ır ; şüphesiz, herbir " Memoires „ gibi bu eserin de
olayları kendi zaviyesinden görmek, ayd ı nlatmak ve hükümler vermek
gibi, baz ı zay ı f taraflar ı olabilir ; bu hususta son hükmü " tarih „ verecektir ; fakat eserde ele al ınan meselelerin hemen hepsi de Mr. Churchill'in çok nâfiz görü ş ve hükümlerinin red ve inkar edilmiyecek oldu ğu
merkezindedi•
Mr. Churchill her şeyden önce bir " İ ngiliz„ dir ve büyük Britanya'nın ve Commonwealth (imparatorluk camias ı ) n ın bütünlü ğü ve dünya
siyasetindeki üstün mevkiinin muhafazas ı ve devamettirilmesi endi şesi
ba şlı ca kaygusudur. Me ş hur " İ ngiliz siyaseti„ nin amaçlar ı — tarihten
misaller al ınarak, 1936 da verilen bir konferans münasebetiyle şöyle
formüle edilmi ştir ( s. 162 - 165 ) : İ ngiltere, Avrupa k ı tas ı na tek bir
devlet ve milletin hâkimiyetine kar şı daima mücadele etmi ştir ; evvela.
İspanya, sonra Fransa ve nihayet Almanyaya kar şı savaşlar bu politi-
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kan ın tabii neticeleri idi. Mr. Churchill, eserinin baz ı yerlerinde Ingilterenin ilerde de böyle bir durumla kar şıla şabilece ğine işaretle, an'anevi
İ ngiliz politikas ı n ın devam ettirilmesi gerekti ğini gizlememektedir.
"Harb Hât ıraları „ n ın birinci cildi, İ kinci Dünya Harbinden nas ıl kaçm ılabilece'gini, fakat bunun nas ıl önü al ı namad ığı nı ayd ınlatmak gayesiyle yaz ılmıştır ; Churchill, bu harbi Liiıumsuz bir harb diye tavsif
ediyor ; dolay ı sı yle Birinci Dünya Harbinden sonraki y ıllarda Fransa ve
Almanya'n ın hangi yolda geli ştikleri üzerinde duruyor; eserde Fransaya
dair çok enteresan mutalealar serdedilmi ştir. Churchill, bir francophil'dir ve Avrupa müvazenesinde Fransa'ya daima geni ş bir paye
verilmesi gerekti ği fikrindedir ; bu görü şü lay ıklyle kavrami ş olan ve
İ ngiltere'de onbe ş y ı l kadar iktidar mevkiinde kalan MacDonald ve
Baldwin kabinelerini sonraki vahim geli şmelerde mes'ul tutuyor ; ayn ı
suretle Chamberlain'i birçok noktada kabahatl ı görüyür. İngiltere'deki bu
anlayışsı zl ı k ve Amerika'n ı n büsbütün "Izolasyonist„ bir politika güdmesi
neticesinde Almanya'n ın nas ıl yeniden silahland ığı ve Hitler'in nas ı l
İ kinci Dünya Harbini haz ı rlam ış olduğ u cihetleri ad ı m ad ım incelenmi ştir. Fransa için hayati bir mesele olan EMNIYET (security) endi şesinin
İngiltere'de lay ı klyle takdir edilmemi ş olduğu birkaç yerde tebarüz
ettirilmiştir.
Almanya'da Nosyonal - Sosyalizm'in geli ş mesine ve Hitler'in nas ıl
hâkimiyeti ele geçirdi ğine ait baz ı yeni ve enteresan teferruat naklediliyor ; ayr ı ca Churchill'in Hitler ile nas ı l az daha bir mülakat olaca ğı
ve bunun nas ıl yapılamad ığı hikayesi ve sonralar ı, Hitler'in müteaddit
defa Churchill'e haber göndererek davet etti ği ve bunları neden redettiği anlat ılı yor ; Chuchill, Hitller ile ancak müsavi şartlar alt ında görü şmek istiyordu ; höyle bir şart ise, ancak harb ba şladıktan sonra vukubulduğ una göre, ik ı devlet adam ı nın birbirleriyle görü şmelerine art ık
imkak kalmam ışt ı.
Curchill'in fikrine göre : Hitler Almanyas ı 1934 te Fransa taraf ı ndan tek ba şına itaate icbar edilebilirdi ve Almanlar buna küçük
ölçüde bile bir mukavemet gösteremezlerdi. 1938 de Almanlar, Avusturya'y ı ilhak ettikleri zaman (Anschluss) , Fransa yine Almanya
ile başa ç ıkacak durumda idi ; hatta Münih günlerinde Fransa,
İngiltere ve Çekoslovakya'n ın müşterek kuvvetleri bir cephe ald ıkları takdirde, Almanya'y ı itaata icbar etmek mümkün olacakt ı ,
Churchill bu münasebetle Bat ı Devletlerinin Sovyet Rusya ile
anlaşmalar ı gerekti ği üzerinde durmakta, Münih günlerinde Rusya'nı n ihmal edili şi, Churchill'e göre, Sovyetlerde Bat ı Devletlerine
karşı bir nevi itimads ızlık başlaması na yol açm ış ve bununla AlmanyaRusya anlaşmasına imkân vermiştir. Çekoslovakya'n ı n Almanlar tarafı ndan işgali ve "Skorla„ fabrikalarm ı n Almanları n eline düşmesiyle,
"muvazene„ nin Müttefikler aleyhine süratle geli şti ğinini - ve Almanya'
A. Ü. D. T. C. F. Dergisi F. 16
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nı n askerlik 'bak ım ından şüphe götürmez bir üstünlük elde etti ğine,
bundan sonra, Hitler'in "tecavüz., plânlann ı süratle geli ştirmesine imkân
hasıl olduğu anlatılmaktad ır.
Eserin en enteresan sahifelerinden birini Bat ı Müttefikleriyle Sovyet
Rusya aras ındaki münasebetler bahsi te şkil ediyor. Kremlin'de: Fransa
ve Ingiltere'nin, Almanya'ya kar şı mücadele edeceklerine pek inan ılmadığı, Stalin'e atfen aç ıklanm ıştır; bu görü şün kuvvet buldu ğu ve nihayet Stalin'in Hitler ile "anla şma„ s ı gibi, Rus siyasetine yep-yeni bir
istikamet verildi ğinin nas ı l geliştiği de incelenmektedir. Churchill'e
göre, bugünden yar ına tamamiyle ayk ırı olan esasl ı deği şiklikler ancak "totaliter„ devletlerde mümkündür ; bunun ba şlangı ç tarihi olarak
Şubat 1939 gösteriliyor. Bu münasebetle Sovyet d ış politikası nın yeni
istikametini yürütme ğe memur edilen Molotov'a ait çok enteresan mütalaalar serdediliyor (s. 286 - 288); Molotov'un resmi perde arkas ı nda
saklanan şahsiyetinden ba şka —ancak bir defa olmak üzere — hakiki
bir insan çehresi de tasvir edilmektedir (Inside the image there appeared the man ). Mr. Churchill, 23 A ğustos 1939 tarihli Rus - Alman
anlaşması bahsini incelerken, eski Frans ız Ba şvekili Daladier'nin Nisan
1946 da ne şretti ği eserindeki bir mütaleas ını da zikrediyor ; buna göre:
1939 Mayısı ndanberi Sovyetler Birli ği iki müzakereyi aynı zamanda
yürütmüştür ; biri — Fransa, di ğeri — Almanya ile ; Rusya, Lehistan' ı n
müdafaas ına, bu memleketin bölünmesi keyfiyetini tercih etmi ştir ve Ikinci
Dünya Harbinin patlak vermesinde bu olay en yak ın bir sebep teşkil
etmiştir (s. 289). Alman - Rus görü şmelerinin baz ı teferruat ı nakledilerek, Kremlin'de bir ziyafet esnas ında (s. 306 - 307), Stalin'in "Alman
Milletinin Führer'i ne kadar çok sevdi ğini bilirim, bundan ötürü kendisinin sıhhatı için içmek isterim„ sözleriyle, nas ıl Hitler'in şerefine
kadeh kaldı rdığını da nakleder (s. 306 - 307). Churchil bu münasebetle
şöyle bir mütalaa yürütmekten de kendini alam ıyor : Eğer bir hükümet
ahlaki endi şelerden ari ise, çok defa büyük menfaatler ve hareket
serbestisi elde etti ği görülmüştür, fakat her şey, hatta gün bitmeden
meydana ç ı kar, hele bütün günler geçince her şey daha çok ayd ınlanır (s. 307).
Harbin başlangıcı, 3 Eylül 1939 da Mr. Churchill'in "Harb Kabinesi„ ne alı nması ve Amirall ığın başına getirilmesi bahisleri çok heyecanlıdır ; Mr. Churchill nihayet mes'ul bir makama getirilmi ş oldu ;
fakat henüz istedi ği gibi hareket edebilmesi için 10 May ıs 1939 tarihine
kadar beklemesi icabetti.
Harbin başlamas ı üzerine Ingiltere'de al ı nan tedbirler ve harb
haz ırlı kları, Fransa'daki umumi durum tasvir edilirken Frans ız ordusunun, 1939 son bahar ındaki harb kabiliyetinin, 1940 ilk baharındakine nisbetle daha mükemmel oldu ğunu da aç ıklıyor. Almanya'ya kar şı
tatbIk edilmesi dü şünülen birçok askeri plan da çok enteresand ır ve
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hangi sebeplerden ötürü bunlar ı n tatbik ı nin mümkün olmad ığı da belirtilmektedir. Bu planlar tatbik edildi ği takdirde harbin seyrinin büsbütün
başka bir istikamet almas ı da mümkün gibi görülüyor.
Rusya ile Bat ı Devletleri aras ındaki anla şmazlı k, bilindiği veçhile,
Rusya'n ı n Baltık Devletlerinin bütünlük ve dokunulmazl ı klarını garanti
etmemesi yüzünden ç ı kmıştı. Churchill, Kremlin'in, vaktiyle Beyaz Rus
generali Kolçak gibi hareket etti ğini belirtiyor ; Finlandiya, Polonya ve
Rumanya hükümetlerinin "Rus - Bolşevik korkusu„ ndan do ğan endişe
ve siyasetleri üzerinde de hayli duruyor. Ruslar' ın Finlandiya'ya kar şı
takibettikleri siyaset ve nihayet Fin arazisinden bir k ı smını istemeleri
üzerine ç ı kan Rus - Fin harbine ait enteresan teferruat naklediliyor.
"Küçük, fakat kabiliyetli ve yüksek bir medeniyete sahip olan„ böyle
bir kavme, Rus devinin, durup-dururken hücumu, İngiltere, Fransa ve
Amerika'da büyük bir infial uyand ı rmış ve Finlere yard ım için
geniş ölçüde harekete geçilmi şti. Churchill, kendisinin Finlere yard ım
iş ine hararetle taraftar oldu ğunu bildiriyor ( I sympathized ardently
with the Finns and supported all proposals for their aid, S. 430). Finlândiyaya yard ım, ve bunu gerçekle ştirmek için Norveç'e asker ç ıkarma
teşebbüsleri ve birtak ım askeri planlar eserin heyecanla okunacak yerleridir. Bu müddet zarf ında, Fransa'daki iç durumun gittikçe bozuldu ğunu, bir taraftan Dr. Göbbels'in "Almanya ile Fransa aras ında harbe
devam için hiçbir sebep kalmad ığı „ , öbür yandan, Kremlin'in emriyle
hareket eden frans ız komünistlerinin Emperyalist bir harb için i şçi sı nıfın kan dökmek istemedi ği kabilinden propagandalar ının, frans ız ordusu
ve milletinin ruh haleti üzerine mühim tesirler yaparak, büyük felaketin haz ırlanmasında mühim tesirler yapt ığı nı belirtiyor.
Churchill'in Harb Hât ıralan'nda bizim için en mühim k ısımları,
şüphesiz, Türkiye'yi ilgilendiren "passage„ lar ıdı r. Birinci cildde ise
ancak bir iki yerde Türkiye'nin ad ı geçiyor ; 290 ıncı sahifede bu neviden şu kısa parça mevcuttur :
Mayıs 12 de İngiliz-Türk Andla şması nı n resmen Türk Parlementosu
tarafından tasdik ı zikredilmelidir. Daha önceki di ğer taahhütlerimize
eklenen bu yeni taahhütle, herhangi bir kriz vukubuldu ğu takdirde,
Akdeniz'deki durumumuzu kuvvetiendirece ğimizi umuyorduk. Italya'n ın
Arnavutlu ğu işgaline kar şı cevabımızı bu idi.
Vesika olarak da Appendix K. Naval aid to Turkey (s. 559) adlı
tezkerenin tercemesini veriyoruz :
Amirallık Birinci Lord'unun (Churchill'in) notu.
1 Kasım 1939
Bugün öğleden sonra Birinci Deniz Lordu ve Ben, General
Orbay'ı kabul ettik ve kendisine şunları bildirdik
Türkiye, Rusya taraf ından tehdid edildi ği takdirde, K ıraliyet
hükümeti, Türkiye'nin daveti üzerine ve muayyen ahval içinde,
Rusya'n ın Karadeniz'deki donanmas ına faik bir deniz kuvvetiy le
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Türkiye'nin yard ımı na gelme ğe âmâdedir. Bu maksadla, Izmir ve
Izmit körfezlerinde deniz-alt ı 'larına ve havaya kar şı müdafaa tertibat ın ı n geliştirilmesi laz ı mdı r ve lüzumu takdirinde bu maksat
için Britanyal ı teknik personel gönderilecektir. Bu ihtiyat tedbirler,
Çanakkale ve İstanbul Bo ğazlar ı nda deniz- alt ı 'ları na kar şı konacak
ağlar plan ı na bir ilave mahiyetindedir.
Şimdilik herhangi bir askeri teahhüd ve tatbik hususunda
bir va'dda bulunmam ıştık ; böyle bir zaruretin vukubulmamas ı da
mümkündü. Rusya'n ı n tam bir tarafs ızlı k muhafaza edece ği, hattâ
dost olabilmesi bile umulurdu. Şayet Türkiye kendini tehlikede
hissetme ğe başlar ve Britanyadan yard ı m isterse, has ıl olan vaziyet Akdeniz durumu zaviyesi ve Italya'n ın tak ınaca ğı tavr ı n ışığı
alt ında, Türkiye ile müzakere edecek ve Türkiye'ye kar şı
taahhüde giri şmek cihetini kurcalayacakt ı k. Britanya donanmas ı nın
İzmir körfezine geli şi kendi ba şı na Rusya'n ın aşır ı hareketlerini
önliyebilece ği gibi, Britanya donanmas ın ı n Izmit körfezine giri şiRusya taraf ından İ stanbul Bo ğaz ına askeri bir ini şini önliyebilecekti.
Karadeniz'de üstünlük elde etmek için lüzumlu hareketler, her halde, bu esaslara göre ay arlanacakt ı .
General Orbay, bu beyanattan fevkalade memnun kald ığın ı
bildirdi ; bunun bir taahhüd te şkil etmedi ğini ap aç ı k olarak bildiğini
de söyledi. Memleketine dönünce hükümetine bunlar ı arzedece ğini
ve bahis mevzuu üslerde laz ımgelen haz ırlı klar ı n yap ı lacağı nı da
bildirdi.
Ben hukuki bakımdan herhangi bir anla şmaya giri şmek teşebbüsünde bulunmad ı m ; çünkü böyle bir anla şman ın, resmi bir uzlaşma akdetmek zarureti zuhûr edince, bütün teferruatiyle müzakere
edilece ği a şikard ı. Türkiye'nin ancak kendini vahim bir tehlikeye
maruz buldu ğu veya bilfiil muharip bir duruma girdi ği takdirde
Britanya'dan yard ı m istiyece ği farzedilmi şti,,.
Bundan sonraki ciltlerde Türkiye'yi ilgilendiren k ısımların daha
çok olaca ğı muhakkaktı,r.
Mr. Churchill bu eserinde kendi şans ına, çal ışma tarz ına ve yeni
keşiflerin harbde oyn ı yacaklar ı role ait enteresan baz ı notlar da veriyor. 1914-1918 Birinci Dünya harbi zaman ı nda müteaddit defalar cepheleri ziyaret ederek, ate şli silahlar hakk ı nda yak ı ndan bilgi edinmek
fırsatı nı bulmuş olmas ı dolay ısiyle - müstakbel harbde kullan ılacak yeni
silahlar ve aletler hakk ı nda da kafa yormu ş, ve bu hususta baz ı yeni
görüşler de serdetmi ştir. Bunlardan en mühimmi, daha 1925 te "Atom
bombası„ na ait olan ı dır ; 1925 te ne şretti ği bir yaz ısında bu münasebetle şunları söylemişti : "Bütün bir bina blokunu tahribedebilecek, hay ır
binlerce tonluk dumans ız barutun temin edece ği ve bütün bir şehri
bir patlay ışta havaya uçurabilecek gizli bir kudrete malik, portakaldan
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daha büyük olm ı yan bir bomba bulur ı amaz m ı ? Halihaz ı rda mevcut
patlay ı cı maddeler dahi uçan makineler vas ıtasiyle, telsiz veya şualarla
pilotsuz olarak otomatik bir tarzda, dü şman şehirleri, cephane kamplar ı ve tersaneleri üzerine, arkas ı kesilmiyen bir sel halinde sevk ve
idare edilemez mi ?„ (33-34 SS.). Mr. Churchill, 1943 Haziran ı nda Hiroshima üzerinde patl ıyan ve 160 bin Japon'un hayat ı na malolan ve bütün
bir şehrin tahribiyle neticelenen "Atom bombas ı „ n ı , Almanlar ı n V. I.,
V. II "füzeli„ bombalar ından 15 y ıl önce haber vermi ş bulunuyordu.
Kendisinin "Fen harbi„ hususlar ı ndaki "rehberi„ nin Oxford Üniversitesi
Experimental Fizik Profesörü Frederick Lindemann oldu ğunu, eserin
birçok yerinde zikreden.
İngiltere'nin en tehlikeli günleri ya şad ığı ve Londra'n ı n diğer İ ngiliz şehirleriyle birlikte, Luftwaffe'nin arkas ı kesilmiyen hücumlar ı
esnas ında, "Britanya Meydan Muharebesi„ nin kazan ı lmas ı nda (Eylül
1941) büyük bir rolü olan "Radar„ âletinin geli şmesi ve tatbikiyle Mr.
Chrchill'in nas ıl yak ı ndan ilgilenmi ş olduğu ayr ı ca tasrih ediliyor ;
1935 tenberi bu mühim cihaz ı n nas ı l geli ştirildi ğine ait enteresan teferruat naklediliyor (s. 120 v. d.). Alman denizalt ılarına ve sonralar ı
"Mıknat ısh may ı nlar„a kar şı müdafaa yollu ne gibi tedbirlere ba şvuruldu ğunu da anlat ıyor. Churchill, resmi herhangi bir vazifede bulunmamakla beraber harbe haz ı rl ı k ve müdafaa komisyonlar ına i ştirak ettirilmi ş ve mühim askeri s ı rlar dahi kendisine bildirilmi şti.
Hususi hayat ı na ait baz ı notlardan biri enteresand ı r : 1931 y ı lı 13
Aral ı k günü New York'ta nas ıl bir otomobil kazas ı geçirdi ğini, ve birkaç ay hastanede yatmak zorunda kald ığı n ı öğreniyoruz ; anla şı lan "13„
rakam ı Mr. Churchill için pek de u ğurlu de ğildir ! Churchill'in harbin
en buhranl ı devirlerinde bile uykusunu kaybetmedi ği, ve her sabah
masas ı ba şına geçerken, iyice uyumuş ve enerjisini toplam ış bir halde
işe başlad ığı n ı, ancak 20 Şubat 1938 gecesi, Eden'in D ış İşleri Nezaretinden çekilmesi üzerine duydu ğu endişe ve iztirab yüzünden ta şafak
sökünceye kadar uyuyamad ığı n ı da ö ğreniyoruz.
Mr. Chrchill'in "Harb Hâtiralar ı „ nın en mühim ve enteresan cihetleri - bu büyük İ ngiliz devlet adam ı ve harb liderinin, harb ve dünya
siyasetine ait görü şleridir. Bunlardan baz ılar ı n ı naklediyoruz : Ahlak ve
siyaset ve harbden bahisle şunlar ı yaz ıyor : H ıristiyan ahlaki= son
sözü "Da ğ vaaz ı „ d ır Quaker'iere (tevazu ve itidal mezhebine mensup
olanlar, A. N. K.) herkes sayg ı gösterir. Maamafih, Devlet idaresi mes'uliyetini üzerlerine alan naz ı rlar ı n hatt ı hareketleri ise bu esaslara göre
ayarlanmaz. Bunlar ı n vazifeleri, di ğer milletler'e olan münasebetlerinde
nifak ve harblerden kaç ı nmak ve ister milli ve ister ideolojik amaçlarla yapılsı n, tecavüzlerin her çe şidini önlemekten ibarettir. Mensup oldukları devletin emniyeti, mevkilerini kendilerine borçlu olduklar ı vatandaşlarının can ve hürriyetleri bahis mevzuu olunca, ba şvurulan te şebbüslerden hiçbir netice ç ıkmaz veya bu yolda nihai ve kat't bir ka-
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nâat hâs ıl olduğu takdirde, kuvvetin kullan ılması doğru ve zaruri bir
hal al ır. Eğer hal ve şartlar bunu hakl ı çı karacak bir durumda ise,
kuvvet kullan ılabilir ; şayet böyle bir ihtimal varsa, kuvvete ba şvurulması için en müsait şartlar seçilmelidir. E ğer bir harb bir y ıl geciktirilir, fakat daha berbat ve kazan ı lması daha zor olan bir harbi yine
yapmak mecburiyeti olursa - böyle bir geciktirme hiçbir fayda temin
etmez. „ (s. 251).
Mr. Churchill'in İkinci Dünya Harbi'nin önsözündeki şu parçası
üzerinde bilhassa dikkatle durmaby ız :
"Bir gün Ba ş kan Roosevelt, bu harbin nas ıl adlandırılması icabedece ği hakkında aleni olarak herkesin fikrini soraca ğı nı bana söyledi.
Hemen "Lüzumsuz Harb„ cevab ını verdim. Hakikaten, bir defa patlak
verdikten sonra, bundan önceki sava ştan sonra henüz ayakta kalan
nice medeniyet eserlerini silipsöpüren bu ( İkinci Dünya Harbi) gibi
önlenmesi daha kolay olan ba şka bir harbe (tarihte) rastlanmaz. İ nsanl ık
facias ı nın hazin taraf ı da şudur, ki yüzlerce milyon insan ı n bu kadar
musibetlere maruz kald ıklar ı ve kurbanlar verdikleri ve neticede Hak
taraf ını n zafer kazanmas ına rağmen, hâlâ Bar ış'a ve Emniyet'e kavu şmuş de ğiliz, ve hattâ geçirmi ş olduğumuz tehlikelerden daha büyüklerine
maruz bulunuyoruz. Ciddi olarak ümit ederim, ki yeni nesil maziyi iyice
eşelesin, eski y ıllar ın hatalar ı gelecek nesiller taraf ı ndan tamir edilsin
ve istikbalin kapal ı kitabı na bundan sonra ancak insanl ığı n ihtiyaçlar ına
uygun ve sanlar ına lây ık gelişmeler kaydolunsun "(Ahmet Emin Yalman' ı n tercemesinden)„.
Ahmed Emin Yalman taraf ından Chrchill'in bu eserinin ilk k ısmı
"Cörcil Anlat ı yor„ adıyle terceme edilmi ş olmakla (Vatan ne şriyatı,
İ stanbul 1948, 500 sahife ve 3 ek) çok faydal ı bir hizmette bulunulduğunda şüphe yoktur ; fakat bu tercemenin tam olmas ı için, Ekim 1948
de Ingilterede yay ı mlanan nushay ı esas tutmak gerekti ği de muhakkakt ır.
İlk cildin yarısını büyük bir vukuf ve muvffakiyetle dilimize çeviren,
Bay Ahmed Emin Yalman' ın, kalan k ısı mlarını* bu esas edisyona göre
tamamlamas ın ı temenni ederken, yak ı nda çı kacak olan "Harb Hât ıraları „n ın ikinci cildinin, Türk okuyucular ına ehemmiyetine binaen, bir an
evvel tan ıtılması lüzumuna da i şaret etmek isteriz.

* Halihazı rda tefrika olarak «Vatan» gazetesinde bas ılmaktad ı r.

