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ÖNSÖZ 

Osmanlı �mparatorlu�u’nun parçalanmasından sonra, Osmanlı’dan ayrılan 

Balkan Devletleri arasında siyasi istikrarın sa�lanması oldukça uzun bir zaman almı�tır. 

I. Dünya Sava�ı ile büyük ölçüde sınırları çizilen Balkan Devletleri için artık 

güvenliklerinin sa�lanması barı� yoluyla mümkündü. Çünkü uzun sava�lardan sonra 

maddi ve manevi çok büyük kayba u�rayan devletler, barı� yoluyla sınırlarının 

güvenli�ini korumak istiyorlardı. Bu nedenle Balkanlarda yava� yava� bir yakınla�ma 

ve birlik olu�turma çabaları göze çarpmaktadır. 

1930’lu yıllara gelindi�inde Milli Mücadeleyi ba�arıyla tamamlayan Türkiye 

için de Balkanlardaki istikrarın sa�lanmasının önemi büyüktü. Bunun için Türkiye 

Balkanlardaki birlik çalı�malarında büyük çaba gösteren devletlerden olmu�tur. Hatta 

Türkiye ve Yunanistan Balkanlardaki ittifakın öncüsü olmu�lardır. Türkiye, Yunanistan, 

Yugoslavya ve Romanya 1934 yılında Balkan �ttifakını gerçekle�tirmi�lerdir. 

Böylece daha yakın zamana kadar Avrupa’nın barut fıçısı olarak addedilen ve 

büyük bir husumetle birbirini kıran milletlerin sava� meydanı olan Balkanlar co�rafyası, 

artık barut ve kan kokusundan ziyade dostluk ve barı� rüzgârlarının esti�i bir bölge 

olma yoluna girmi�tir. Bu �ekilde Balkan birli�ini sa�lamak amacıyla yola çıkan 

devletler aynı zamanda dünya sulhuna da hizmet etmeyi amaç edinmi�lerdir.  

Daha önce de Balkan Birli�i çalı�maları konusunda bir çok ara�tırma yapılmı� 

oldu�u halde, Balkan �ttifakı hakkında hazırlanmı� bir tez çalı�ması bulunmamaktadır. 

Döneminin gündemini çok me�gul eden bu i�birli�i çalı�malarına, bugün yeteri kadar 

de�inilmedi�i için konunun önemi tam olarak anla�ılamamı�tır. 

Bu konuda dönemin Cumhuriyet, Ak�am, Milliyet gibi gazetelerinden ayrıntılı 

bilgi edindi�imiz gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerideleri, Dı�i�leri 

Bakanlı�ınca hazırlanan Türk Dı� Politikası kitabı ve �smail Soysal’ın “Yusuf Hikmet 

Bayur’a Arma�an” ve “Türkiye’nin Siyasal Andla�maları” kitaplarından da ana kaynak 

olarak faydalanmı� bulunuyoruz. Bu konuyu Türk dı� politikası çerçevesinde 

inceledi�imiz için dı� politika hakkında yazılan eserler de bize yol gösterici olmu�tur.  

Bu kaynaklara ula�abilmek için; �stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Milli 

Kütüphane, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Türk Tarih Kurumu, Devlet Ar�ivleri Genel 

Müdürlü�ü – Ba�bakanlık Cumhuriyet Ar�ivi, Basın Yayın Enformasyon Genel 

Müdürlü�ü ve TBMM Kütüphanelerinde ara�tırma yaptık.  
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G�R�� 

Türkiye, Atatürk döneminde dı� dünya ile olan ili�kilerinde, içteki durum 

nedeniyle barı�çı bir dı� politika izleme yolunu tutmu�tur. �çerde yeniliklerle memleketi 

medenile�tirmeye çalı�an ve demokratik hayata hazırlayan Atatürk, sulh ilkesi ile de 

Türkiye Cumhuriyeti’nin dı� politikada izleyece�i yolu göstermi� bulunuyordu. Çünkü 

Lozan’dan sonra, uluslar arası ili�kiler bakımından Osmanlı �mparatorlu�u’nun yerini 

almı� bulunan Türkiye’nin stratejik önemi daha da artmı�tır. Bu yeni dönemde Türkiye, 

Avrupa’nın bütün güçlü devletleri ile kom�u durumuna gelmi�ti. Sovyetler Birli�i Do�u 

Bölgesinde; �ngiltere Irak ve Kıbrıs vasıtasıyla; Fransa Suriye mandasıyla; �talya ise On 

�ki Ada ve Meis Adası’nı ele geçirdi�i için Türkiye ile sınır kom�usu olmu�lardı.  

Kendi içinde gerçekle�tirdi�i inkılâpları ba�arıya ula�tırmak zorunda olan 

Türkiye, bütün devletlerle iyi geçinmek durumundaydı.  

Türkiye artık hem batılı devletlerle ili�kilerini geli�tirmek, hem de Sovyetler 

Birli�i ile olan iyi ili�kilerini sürdürmek ve bu politikanın do�al bir sonucu olarak da 

giderek kutupla�ma ve grupla�ma e�ilimi gösteren uluslar arası ili�kiler ortamında 

“denge” esasına dayalı bir genel dı� politika uygulamak istiyordu.  

Ancak Türkiye iç meselelerini hallettikten sonra, Avrupa devletlerinin 1929 

ekonomik bunalımıyla sarsılmasından etkilenmi� ve bu durumda da sömürgeci 

politikalar izlemek yerine kolektif barı� ve güvenli�in hararetli bir savunucusu olarak, 

anti-revizyonist bir politika izlemi�tir. 

Netice olarak da, revizyonist devletlerin saldırgan tutumlarına kar�ılık, hem 

kendi bölgesinde bir güvenlik ve barı� ku�a�ı meydana getirmeye, hem de bütün dünya 

ülkelerinin barı� ve güvenli�ini sa�lamaya büyük gayret göstermi�tir.  

Tez çalı�mamızın konusu olan Balkan �ttifakı da, Türkiye’nin ve di�er imzacı 

Balkan devletlerinin bu gayret ve i�birli�i çalı�malarının bir ürünü olmu�tur. Bu ittifakla 

imzacı devletler Avrupalı devletlere, özellikle saldırgan bir tutum sergileyen �talya’ya, 

alet olmaktan kurtulmayı amaç edinmi�ler ve kendi iradeleriyle bölgesel güvenliklerini 

muhafaza etmeye çalı�mı�lardır. 
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B�R�NC� BÖLÜM 

BALKAN �TT�FAKI ÖNCES� AVRUPA BALKANLAR VE 

TÜRK�YE 

I-�ttifak Öncesi Avrupa ve Balkanlar 

 I. Dünya Sava�ı’ndan sonra, Rus Çarlı�ı, Avusturya-Macaristan �mparatorlu�u ve 

Alman �mparatorlu�u’nun yıkılmasıyla Avrupa’da bir bo�luk meydana gelmi�, barı�ın 

ve istikrarın sa�lanabilmesi için bu bo�lu�un doldurulması gerekmi�tir. Barı� 

anla�malarının toprak hükümleri geçici bir barı� sa�lamı�, ancak II. Dünya Sava�ı’nın 

çıkmasını engelleyememi�tir.  

 Çarlık Rusya’sının yıkılmasıyla Avrupa’da; Osmanlı �mparatorlu�u’nun yıkılmasıyla 

ise, Orta Do�u’da kuvvetler dengesi bozulmu�tur. Sava�ın galipleri �ngiltere ve Fransa 

emperyalist emelleri pe�inde ko�maya devam etmektedir. Almanya ise Versay’ın 

getirdi�i düzene çok fazla tahammül edemeyecektir1.  

Avrupa’da I. Dünya Sava�ı sonunda Versay ve öbür barı� antla�malarıyla 

kurulan statüko, Milletler Cemiyeti2 sisteminin yanı sıra, 1925 Locarno Ba�ıtları ve 

1928 Briand-Kellog Paktı ile 1930’lara dek güçlendirilmi� gibi görünüyordu. Sava� 

sonunda kurulan Polonya, Çekoslovakya ve Baltık Devletleri ya da geni�letilen 

Romanya, Sırp-Hırvat-Sloven Devleti ve Yunanistan statüko yanlısı, Almanya, 

Macaristan ve Bulgaristan ise, ona kar�ı oldu�undan, revizyonist sayılıyordu. �ngiltere, 

Fransa bu statükonun koruyucusu durumunda idi. Amerika Birle�ik Devletleri, 

Senato’nun Versay Antla�ması’nı ve MC Yasası’nı reddetmesinden sonra, Avrupa 

i�lerinden elini kolunu çekmi�ti. Sovyetler Birli�i 1917 Devriminin yarattı�ı sorunlar 

içinde, henüz güçsüz, büyük dostlardan yoksun ve 1934 yılına dek, MC Örgütünden de 

uzak bulunuyordu. �talya yenen müttefik devletlerarasında bulunmasına kar�ın, 

beklentilerine kavu�amamı� olmanın verdi�i bir kızgınlık içinde idi. Fa�ist yönetimin 

ba�ındaki “Mussolini” emperyalist emeller besliyor ve Habe�istan’ı istilaya 

hazırlanıyordu. Japonya’da Uzakdo�u’da geni�leme pe�inde ko�uyordu. 1931 

Eylülünde Çin’e saldıracak ve 1933 Martında da MC’den çekilecekti3. 

                                                 
1 Fahir Armao�lu, 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi, C 1-2, Alkım Yayınevi, 14. Baskı, �stanbul t.y.,  s. 151. 
2 Milletler Cemiyeti bundan sonraki kısımlarda MC �eklinde kısaltılacaktır. 
3 �smail Soysal, Yusuf Hikmet Bayur’a Arma�an, TTK yay., Ankara 1985, s. 126. 
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 Versay’ın Almanya için ortaya koydu�u haksızlı�ı onarmak parolası ile yola çıkıp 

sava�ımını yürüten Hitler 1933 ba�larında ba�bakan ve ertesi yıl “Führer” olunca 

Avrupa’nın siyasal havasında bulutlar kararmaya ba�lamı�tı. Nitekim 1932 �ubatından 

beri Cenevre’de çalı�malarını sürdüren Silahsızlanma Konferansı çıkmaza girince, 

Hitler bundan Almanya için olumlu bir sonuç alınamayaca�ını ileri sürerek, 14 Eylül 

1933’de hem bu konferanstan, hem de MC’den çekilmeye karar vermi�ti. Almanya 

artık, Versay Antla�ması’nın yasasına kar�ın, silahlanmaya ba�lıyordu. 1935 Martında 

zorunlu askerli�i koyacak, 1936 Martında da Ren bölgesini askerle�tirmekle Versay’ı 

yok edecekti. Öte yandan, dünyada o zamana dek e�i görülmemi� 1929–1934 ekonomik 

bunalım fiyatları dü�ürmü�, i�sizli�i arttırmı�, sosyal sorunları tehlikeli bir düzeye 

getirmi�ti4. 

 I. Dünya Sava�ı’ndan sonra Balkan devletleri bir dizi iç ve dı� huzursuzluklar içine 

girmi�tir. �ç huzursuzlukların nedenlerini, iktidar mücadeleleri, çok unsurlu etnik yapı, 

ekonomik durumun kötülü�ü ve bunların sonucu olarak kurulan Fa�ist dikta rejimleri 

�eklinde özetlemek mümkündür. Dı� huzursuzlukların nedeni ise, Balkanlarda 

“revizyonist” Bulgaristan ile “anti-revizyonist” di�er Balkan devletleri arasındaki 

çeki�medir. Buna, Balkanların Avrupa’nın büyük devletleri arasındaki çıkar 

çatı�malarının bir sahnesi haline gelmesini de eklemek gerekir5. Balkan devletleri 

arasında ili�kiler, 1875–1914 döneminde Avrupa’nın büyük devletlerinin birbirleriyle 

rekabet içinde ve kendi çıkarları do�rultusunda izledikleri politikaların da etkisiyle, 

öylesine karma�ık bir duruma girmi�ti ki, bu durumu anlatabilmek üzere bulunan 

“Balkanisation” terimi batı dillerinde her siyasal karga�a ve parçalanma için kullanılır 

olmu�tu. Bundan ba�ka, Balkanların “barut fıçısı” anlamında, “poudriere” durumunda 

görülmesi de, 1914’de I. Dünya Sava�ı’nı ba�latan Sarayova suikastı ile do�rulanmakta 

gecikmemi�ti6. 

 1919’da Avusturya ile yapılan Saint-German ve Bulgaristan ile Neuilly, 1920’de 

Macaristan ile yapılan Trianon Barı� Antla�maları Balkanların haritasını de�i�tirmi�ti7. 

Balkanlar Osmanlı idaresi zamanından beri Türkiye için bir tehdit kayna�ı olmu�tur. 

1912 – 1913 Balkan Harbi’nin acı tecrübesi hâlâ hatırlardaydı. I. Dünya sava�ından 

sonra kurulan düzen, Balkanların yeniden karı�masına uygun bir ortamdı ve özellikle 
                                                 
4 Soysal, Bayura Arma�an, s.127. 
5 Oral Sander, Balkan Geli�meleri ve Türkiye, AÜSBF yay., Sevinç Matbaası, Ankara 1969, s.5. 
6 Soysal, a.g.e.,  s.125. 
7 Aynı eser, s.127. 
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1919 Neuilly Antla�masını de�i�tirmek isteyen Bulgaristan’ın durumu tehlikeli 

görülmekteydi8.  

Sırbistan Krallı�ı, Karada�’dan ba�ka, Avusturya – Macaristan’dan Hırvatistan, 

Slovenya, Bosna-Hersek ve Batı Banat’ı alarak, büyük bir “Sırp-Hırvat-Sloven Devleti” 

durumuna gelmi� ve 12,5 milyon nüfusa sahip olmu�tu. Bunun 5,5 milyonu Sırp, 4 

milyonu Hırvat, 1,1 milyonu Sloven, yakla�ık yarım�ar milyonu Alman, Macar ve 

Arnavut, 150 bini Türk ve benzeri idi. Devletin ba�ındaki Kral Alexander ülkeyi önce 

1921 Anayasasına göre demokrasi rejimi ile 1929–1931 döneminde ise diktatörce 

yönetmi�tir. Eylül 1931 Anayasası ile de devletin adı “Yugoslavya” olmu�tur. Yeniden 

ço�ulcu demokrasi kurulmu�tur. Kral, Fransa ’yı ziyareti sırasında, 9 Ekim 1934 günü, 

ayrılık yanlısı Hırvat Usta�i’leri ile Bulgar Komitecilerinin bir suikastı sonucu 

öldürülünce, yerine naip olarak Prens Paul geçmi�ti. Paul ülkenin yönetimini gene 

parlamento düzeni içinde, güçlü bir yönetim yanlısı Ba�bakan Stoyadinaviç’e 

bırakmı�tı. Yugoslavya için en önemli sorun Hırvatları ulusa kayna�tırmak olacaktı. Dı� 

sorun olarak ise batıda �talya tehdidinden ba�ka, Bulgaristan’ın Makedonya ile ilgili 

savları bulunuyordu9. 

 Romanya, I. Dünya Sava�ı’ndan en kazançlı çıkan devlet olmu�tu. Avusturya-

Macaristan’dan Transilvanya’yı, Bukavinya ve Do�u Banat’ı elde etmi�, sava�ta Bulgar 

i�galine giren Güney Dobruca’yı geri almı�, ayrıca 1917 Ekim devrimi üzerine Rusya 

çökünce Besarabya’daki Romenlerin önce ba�ımsızlık, sonra Romanya’ya ba�lanma 

kararı üzerine, 1918’de ilk kez bu ülkeye de sahip olmu�, böylece “Romen Ulusal 

Birli�i”ni gerçekle�tirmi�ti. Ancak, 17 milyon nüfusu ile Balkanların bu en büyük ülkesi 

içinde, Transilvanya’da ki Macarlar ba�ta olmak üzere, Yahudi, Alman, Rus, Ukraynalı, 

Bulgar, Slovak ve Türklerden olu�an 4,5 milyon azınlık bulunuyordu. Artık 

Romanya’yı kaygıya dü�üren ba�lıca konu kom�uları Macaristan, Bulgaristan ve daha 

sonraları Sovyetler Birli�i’nin savları olacaktı. Romanya Krallı�ı, sava�tan sonra 1937 

sonuna dek ço�ulcu demokrasi rejimi ile yönetilmi�ti. Ancak, 1931’de kurulup 

Almanya’daki nazilerin yolunu tutan “Demir Muhafızlar” güçlenince Kral 2. Karol’da 

karı�ıklı�ı önlemek ve yönetimi elinde tutabilmek üzere, 1938’e parlamento ve partileri 

                                                 
8 Türk Dı�i�leri Bakanlı�ı, Türk Dı� Politikasında 50 Yıl Cumhuriyetin �lk On Yılı ve Balkan Paktı(1923-
1934), C.III, Ankara 1974, s. 362. 
9 Soysal, a.g.e., s.127. 
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da�ıtıp diktatör durumunda girmi�ti10. 

 Yunanistan, 1919 Neuilly Barı� Antla�ması ile Bulgaristan’dan Ege üzerinde 

Dedea�aç Bölgesini geri almasına kar�ılık, 1922’de Anadolu’da yenilgiye u�rayınca bir 

çöküntü içine dü�mü�, 4,5 milyon nüfusuna Anadolu’dan ve Balkanlardan gelen 1,5 

milyon dolayındaki göçmenin yerle�tirilmesi sorunlarıyla kar�ıla�mı�tı. Anadolu 

yenilgisi üzerine Kral Konstantin tahtını o�lu 2. George’a bırakmı�tı. Ancak Aralık 

1923’de Krallık kaldırılınca, yapılan halk oylaması sonucunda 1 Mayıs 1924’de 

Cumhuriyet ilan edilmi�ti. 1928’de Venizelos Ba�bakan oluncaya dek ülke parti 

çeki�meleri ve darbeler içinde ya�amı�tı. 1932 seçimlerini Liberaller yitirince Venizelos 

çekilmi�, yerine 1933’de Çaldaris Ba�bakan olmu�tu. 1934’de General Kondilis 

yönetimin ba�ına geçmi� ve bir halk oylaması ile Krallı�ı (2.George) geri getirmi�ti. 

1936 Parlamento seçimlerini de kralcılar kazanmı�tı. Ancak o yıl iktidarı ele alan 

Metaxas, 1941’de ölünceye dek Yunanistan’da diktatörlü�ünü sürdürecekti. 

Yunanistan’ın Türkiye ile bir sorunu kalmamı�tı. Buna kar�ılık, Bulgarların Yunan 

Makedonyası ve Ege üzerindeki savları ona kaygı verecek nitelikte idi. Öte yandan, 

Yunanistan Güney Arnavutluk’ta “Kuzey Epir” savlarını sürdürecek, ancak zamanla 

Arnavutluk �talyan etki ve kontrolüne girince, oradan da kaygıları artacaktı11. 

 Arnavutluk 1913’de ba�ımsızlı�ını kazanmı�sa da, iki Balkan kom�usu sınırlarının 

belirlenmesi i�i uzamı� gitmi�, ancak 1925’de yapılan bir antla�ma ile bugünkü sınırları 

saptanabilmi�ti. Bu küçük devlet yoksul ve güçsüzdü, sorun çıkartacak durumu yoktu. 

Üstelik Yunanistan’ın “Kuzey Epir” savları onu kaygılandırıyordu. Bulgaristan ve 

Türkiye ile dostlu�u geli�tirme�e çalı�ıyordu. �ster istemez �talya'nın koruyuculu�una 

sı�ınacaktı. �talya'nın ekonomik yardımlarını, 1926’da bir Dostluk ve Güvenlik 

Antla�ması ile 1927’de bir �ttifak Antla�ması izleyecekti. Böylece �talya Balkanlarda bir 

köprüba�ı kurmu� olacaktı12. 

 Bulgaristan, I. Dünya Sava�ı’nda i�gal ettigi Güney Dobruca’yı Romanya’ya, 

1913’de elde etti�i Ege üzerindeki toprakları da Yunanistan’a vermi�, Makedonya (Sırp 

ve Yunan bölümleri) üzerindeki emellerini gerçekle�tirmek �öyle dursun, Sırbistan 

Strumica, Tsaribrod ve Bossilevgrad’ı bırakmak zorunda kalmı�tı. Ayrıca, kom�ularına 

sava� için önemli bir zarar gideri ödeme�i ve ordusunun 33 bin ki�iyi geçmemesini 

                                                 
10 Soysal, a.g.e., s.128. 
11 Soysal, a.g.e. s.128-129. 
12 Aynı eser, s.129. 
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kabul etmi�ti. Küçülen bu Bulgaristan’ın nüfusu 4,5 milyon dolayında idi. Bunun 

içinde, Bulgar Batı Trakyasında önemli sayıda (%8,5) Türk azınlı�ı ya�ıyordu. 1918 

yılından 1943’e dek devletin ba�ındaki Kral 3. Boris ülkeyi önceleri çok partili rejimle, 

Mayıs 1935 hükümet darbesinden sonra da diktatörce yönetecekti. Bu ikinci dönemde 

Kösivanof’un ba�bakanlı�ı 5 yıl sürmü�, II. Dünya sava�ı ba�ladıktan sonra, 1940 

�ubatında yerine Filov geçmi�ti. Küçültülen Bulgaristan, tıpkı Almanya ve Macaristan 

gibi, barı� antla�masının gözden geçirilip düzeltilmesi gerekti�ini ileri sürüyordu. 

Makedonya’nın dil ve kültür bakımından Bulgar oldu�u, ancak giderek Sırpla�tırıldı�ı 

savındaki Bulgar Hükümeti, Sofya’da kurulan gizli Makedonya Örgütünü destekliyor, 

zaman zaman Makedonya Komitecilerinin Yugoslavya sınırlarına saldırılarını ho� 

görüyordu13. Yunan-Bulgar ili�kileri de 1926 yılına dek gerginli�ini sürdürmü�tü. 

Bulgaristan yeniden Ege’ye çıkmak iste�ini saklamıyordu. Sınırda kanlı olaylar 1925’de 

iki ülkeyi sava�ın e�i�ine getirmi�, sava� ancak MC Konseyinin i�e karı�masıyla 

önlenebilmi�tir. Buna kar�ılık, Bulgaristan’ın Romanya ile ili�kileri, Dobruca sorunu 

nedeniyle, so�uk olmakla birlikte sınır üzerinde bir gerginlik yoktu14. 

 II- Büyük Devletler ve Balkanlarla �li�kileri 

�ki sava� arası dönemin uluslararası ili�kilerinde en çok dikkati çeken husus, 

dünyanın revizyonist ve anti revizyonist devletler olarak iki kampa bölünmü� olmasıydı. 

Yeniden kampla�maya ba�layan dünyayı yeni bir sava�tan alıkoymak maksadıyla 

gerçekle�tirilen silahsızlanma çabaları önemli engellerle kar�ı kar�ıya kalmı� ve 1933 

yılına kadar sürdürülmü�tür. Bu dönem içerisinde “Washington Deniz Silahsızlanması 

Konferansı”, “Londra Deniz Silahsızlanması Konferansı”, “Locarno Antla�maları”, 

“Briand-Kellogg Paktı”, “Litvinof Protokolü” ve “Kara Silahsızlanması Konferansı” 

yapılmı�tır. �ki dünya sava�ı arasındaki silahsızlanma giri�imlerine bakıldı�ında, 

sava�ların askeri araçlarının dizginlenmesine, bu sava�lara asıl neden olan siyasal 

uyu�mazlıkların çözümlenmesinden ve ortak bir güvenlik anlayı�ı geli�tirilmesi 

çabalarından çok daha fazla önem verildi�i ve bunun sonucunda da idealist beklentilerin 

büyük bir hezimete u�radı�ı görülmektedir15. 

                                                 
13 Soysal, a.g.e., s.129-130. 
14 Aynı eser. s.130. 
15 Hikmet Öksüz, “Atatürk Döneminde Balkan Politikası(1923-1938)”, Türkler, Yeni Türkiye yay., 
C.XVI, Ankara 2002, s. 631. 
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Birinci Dünya Sava�ı sonrası blokla�ma hareketleri Tuna ve Balkanlar 

bölgesinde de kendini göstermi�tir. Bu bölgede Almanya’nın ba�ını çekti�i revizyonist 

grup içerisinde Avusturya,   Macaristan ve Bulgaristan yer alırken; bunlara kar�ı 

Fransa’nın önderli�inde Çekoslovakya, Romanya ve Yugoslavya anti-revizyonist blo�u 

meydana getirmi�tir. Balkanlar ve Tuna bölgesinde 1921 yılında Çekoslovakya, 

Romanya ve Yugoslavya arasında “Küçük Antant”  kurulunca Fransa bunu Almanya’ya 

kar�ı kullanmak istemi�tir. Fransa, Ocak 1924’te Çekoslovakya, 10 Haziran 1926’da 

Romanya ve 11 Kasım 1927’de Yugoslavya ile yaptı�ı ikili anıla�malarla Küçük 

Antanta ba�landı. Fransa’nın nüfuz alanına giren Küçük Antanta ba�lı devletler, o ta-

rihten itibaren tüm uluslararası geli�melerde, revizyonist hareketleri engellemek ve yeni 

uluslararası düzeni korumak amacı ile birlikte hareket etmeye ba�ladılar. 1929’da süreli 

olmaktan çıkan Küçük Antant, 1933’te devamlı bir statüye kavu�tu. Bu olu�um, 

ekonomik nedenler ve üye devletlerin kom�u büyük devletlerle olan toprak 

uyu�mazlıkları nedeniyle ba�arılı olamamı�tır16. 

Sovyetler Birli�i, 1930’lara dek kendi iç i�leriyle u�ra�a gelmi�, kendisine kar�ı 

bir anti-sovyetik blok olu�masını önlemek üzere dı� dünya ile barı� içinde ya�ama�a 

özen göstermi�, Silâhsızlanma Konferanslarına büyük istekle katılmı�, Almanya ve kimi 

kom�uları ile dostluk ve tarafsızlık paktları yapmı�, 1928’de Sava�ın Yasaklanmasına 

�li�kin Briand-Kellogg Paktını sevinçle kar�ılayıp imzalamakla kalmamı�, 1929’da 

Moskova’da kom�ularıyla yaptı�ı Litvinof Protokolü ile onu Do�u Avrupa’da hemen 

uygulamaya koymu�tu. Ancak, do�usunda Japonya’nın 1931’de Mançurya’ya 

saldırısından sonra, batısındaki Almanya’da Nazilerin iktidara geldi�ini görünce, bir 

yandan silahlanmaya hız verirken, öte yandan hem Fransa ile hem de kom�ularıyla 

yakla�mak ve onlara güven vermek istemi�ti. Fransa, Polonya, Finlandiya, Letonya ve 

Estonya ile 1932’de Saldırmazlık ve Tarafsızlık Paktlarından ba�ka, “Saldırının 

Tanımı” konusunda, Do�u Avrupa kom�uları ve �ran ile 1933 Londra Andla�ması’nı 

ba�ıtlayıp hem dı�tan, hem de içten bir komünist isyanı gibi saldırılardan kaçınmayı 

yükümlenmi�ti. 1934’te MC’ye de katılan SSCB’nin Dı�i�leri Komiseri Litvinof, 1939 

yılına dek “saldırıya kar�ı sava�ımın” ve “toplu güvenlik” sisteminin �ampiyonlu�unu 

yapacaktı17. 

                                                 
16 Öksüz, a.g.e. s. 631. 
17 Soysal, a.g.e., s. 132. 
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Türkiye Sovyetler Birli�i ile 1920 Haziranından beri siyasal ili�kiler 

sürdürürken, öbür Balkan Devletleri, anti-komünist politikaları nedeniyle, uzun süre 

Moskova’dan uzak durmu�tu. Yunanistan 1924’de ili�kiler kurmu�, daha sonra 

Yugoslavya onu izlemi�, Bulgaristan ve Romanya ise ancak 1934 Haziranında 

Sovyetler Birli�i’ni resmen tanımı�tı18. 

Rusya’nın Balkanlara tarihsel ilgisi biliniyordu. Toprak bakımından, 1918’de 

Romanya’ya geçen Besarabya’yı ilk fırsatta geri almak isteyece�i de ku�kusuzdu. 

Sovyet hükümeti Balkan Devletlerini kendisine ba�lı tutmak isteyecekti. Kaldı ki, 

Moskova, Balkan ülkelerindeki komünist partilerini desteklemekten geri durmayacaktı. 

Ancak, Balkan Paktı hazırlıkları sırasında, Sovyet Hükümeti böyle bir Pakta kar�ı 

görünmek istememi�ti. Paktın Batılı Devletlerin etkisi altına girip girmeyece�ine dikkat 

ediyordu19. 

�ki sava� arası dönemde sınır uyu�mazlıkları, azınlık sorunları ve ekonomik 

krizin zayıflatmı� oldu�u Balkanlar kolayca büyük devletlerin nüfuz alanına girmi�ti. 

Bu dönemde Fransa, �talya ve Almanya’nın takip etmi� oldu�u “böl ve yönet” politikası 

Balkanlarda çok iyi i�liyordu. Fransa, Do�u Avrupa’da Almanya ve Sovyet Rusya’ya 

kar�ı nüfuz alanı olu�turmaya çalı�ırken; �talya, Bulgaristan ile iyi ili�kiler kurabilmek 

için Bulgar Kralı Boris ile Giovanna adlı prensesi evlendirmi�ti20. �talya’nın Balkanlara 

ilgisinin sebeplerinden biri, Balkan sorunları ile kendi çıkarları açısından ilgilenen 

Fransa’ya kar�ı denge kurma endi�esiydi21. 

Bulgaristan ile sıkı ili�kiler kuran �talya Yugoslavya’yı zor duruma sokmak için, 

Bulgaristan’daki Makedonya Örgütüne yardımdan geri durmamı�tı. �talya, 

Arnavutluk’ta kurmakta oldu�u köprüba�ından hareketle, Balkanları etkisi altında 

tutmak istiyordu. Onun bu tutumu Fransa ve �ngiltere’de kaygı uyandırıyordu. Öte 

yandan, �talya 1928’de Yunanistan’dan ba�ka, Türkiye ile de bir Tarafsızlık, Uzla�tırma 

ve Yargısal Çözüm Andla�ması imzalamı�, ayrıca 1930’da Türk-Yunan Dostluk 

Andla�masının gerçekle�mesinde de yardımcı bir rol oynamı�tı. O dönemde �talya’nın 

istedi�i kendi liderli�inde, Yunanistan ve Türkiye’den ba�ka, Bulgaristan’ın da 

katılaca�ı bir güvenlik sistemi olu�turmaktı. Böyle bir �eyi gerçekle�tirebilirse 

                                                 
18 Soysal, a.g.e., s. 132. 
19 Aynı eser, s. 132-133. 
20 Öksüz, a.g.e., s. 631. 
21 Dı�i�leri, a.g.e., s. 310. 
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Yugoslavya’yı ku�atmı� olacak ve zamanla onu da bu sisteme katılmak zorunda 

bırakarak, Balkanlarda Adriyatik’ten Do�u Akdeniz’e ve Karadeniz’e uzanan �talyan 

etki bölgesi kurmak olana�ını elde edecekti22.  

Almanya’ya gelince; Hitler’in önce Versay’ın ba�larını kırmak, sonra Do�uya 

do�ru geni�lemek istedi�i belli olmu�tu. Ancak Balkanlarda bir istilâ niyeti 

görünmüyordu. 1929–1934 dünya ekonomik bunalımının sarsıntısı içinde olan Balkan 

ülkelerinin tarım ürünleri ve ham maddelerini, onlar için en elveri�li ko�ullarda, satın 

alıyor, böylece Balkanları ekonomik bakımdan etkisi altında tutuyordu. En büyük 

yakınlı�ı ku�kusuz revizyonist Bulgaristan’da buluyor, Türkiye ile de dostlu�u 

geli�tirmek istiyordu. 1936 sonlarında Alman-�talyan Mihver’i kurulduktan sonra 

Balkanlarda etkisi büsbütün artacaktı23. 

1930’lardaki ekonomik kriz sonucu Balkan ülkeleri yava� yava� Almanya’nın 

kontrolü altına girmeye ba�lamı�, Fransa’nın ise bu bölgedeki politikaları iflas etmi�-

tir24. 

�ngiltere; MC Yasası ve Locarno güvenlik sistemi dı�ında yükümlülüklerden 

kaçınıyor, Versailles Andla�masında az çok de�i�iklikler yapılarak, Almanya’yı 

yumu�atmak gere�ine inanıyor, Avrupa’da barı�ı korumak, Akdeniz’de imparatorluk 

yollarını güven içinde tutmak, o nedenle Balkanlarda Yunanistan, Yugoslavya ve -

Musul sorunu 1926’da çözüme kavu�turuldu�una gore- Türkiye ile dostlu�u geli�tirmek 

istiyordu. Yunanistan zaten onun etkisi altında idi. Türkiye’yi Sovyetler Birli�i’nden 

uzakla�tırmaya çalı�acaktı. Bir zorunluluk olmadıkça -ki bu zorunluluk 1935’de 

�talya’nın Habe�istan’a saldırısıyla ortaya çıkacaktı- bu devletlerle ba�larını 

andla�malar yapmaksızın korumak niyetinde idi25.  

Balkanlara yönelik nüfuz mücadelelerinin yo�unla�tı�ı 1930’lu yılların 

ba�larında olası sava�ı Balkan sınırlarının dı�ında tutmak ve bölgesel ittifak anlayı�ını 

gerçekle�tirip bir “Balkan Birli�i” meydana getirmek amacıyla Balkan ülkeleri arasında 

bir dizi konferanslar düzenlenmi�tir26.  

                                                 
22 Soysal, a.g.e., s. 131. 
23 Aynı eser, s. 131-132. 
24 Öksüz, a.g.e., s. 631. 
25 Soysal, a.g.e., s. 131. 
26 Öksüz, a.g.e., s. 631. 
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III-�ttifak Öncesi Türk Dı� Politikası ve Türkiye’nin Milletler Cemiyetine 

Giri�i  

�ki sava� arası dönemde uluslararası ortamı, niteli�i modern tarihte e�ine az 

rastlanmı� bir durum gösterdi. �ki önemli geli�me, kıtayı kilitlemi�ti. Bunlardan 

birincisi, döneme kesin damgasını vuran revizyonist - statükocu kavgasıydı. I. Dünya 

sava�ını bitiren temel barı� antla�ması olan Versailles’in uygulanamaz derecede katı 

olu�u barı�ı önlemi�, sava�ın hemen arkasından, galip çıkan �ngiltere ve Fransa ile yenik 

çıkan Almanya arasında mücadele yine ba�lamı�tı. �kinci geli�me, 1929 yılında patlayan 

büyük dünya ekonomik bunalımı oldu. Bu iki geli�menin orta ve kısa vadede birtakım 

önemli sonuçları olacaktır. Orta vadede, ekonomik bunalım ortamında sürekli çatı�ma 

yüzünden sava�ta zaten zayıflamı� olan enerjisini tüketen Avrupa, artık yava� yava� 

“merkez”i olu�turan bir dünya sistemi olmaktan çıkacak, ABD ve SSCB gibi ülkelerin 

yanında ikincil bir konuma razı olacaktır. Kısa vadedeki sonuç ise; bunalıma giren 

“merkez”in artık kıta içinde bir “Pax27” olu�turma yetene�ini yitirmesi sayesinde 

müdahaleden kurtulan çevre ülkelerin ciddi bir göreli dı� özerklik kazanmalarıdır28.  

Genç Türkiye için bu ortam 3 açıdan bir nimet olmu�tur. Birincisi, dı� göreli 

özerklik kazananlar arasında kendiside bulunmaktadır. �kincisi, revizyonist-statükocu 

kavgasından iki tarafta jeostratejik önemi büyük Türkiye’ye yakla�maya çalı�acaktır. 

Üçüncüsü, tarih içindeki büyük korkusu Rusya, 1917’den sonra kendini toparlamaya 

çalı�tı�ından, bir tehdit olmaktan çıkmı� ve hatta bu ko�ullarda de�erli bir dost 

olmu�tur. Türkiye bu nimeti, Osmanlıdan gelen ve M. Kemal’in ustalı�ı ve 

gerçekçili�iyle birle�en denge politikası sayesinde çok iyi de�erlendirecektir29.  

Türkiye, yapabildi�i sürece güç dengesine büyük ba�arıyla oynadı. Burada 

dikkate alınması gereken 3 grup devlet bulunuyordu.1- �ngiltere-Fransa, 2- Almanya-

�talya, 3- SSCB30.  

Türk Dı� Politikasının31 Atatürk tarafından çizilen ve Tevfik Rü�tü Aras’a 

uygulatılan genel stratejisi bu gruplar hakkında �u yakla�ımlara sahipti32:  

                                                 
27 Belli bir gücün egemen olmasıyla kurulan barı� düzeni. 
28 Baskın Oran, Türk Dı� Politikası Kurtulu� Sava�ı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, C.I, 
�leti�im yay., �stanbul 2001, s. 242. 
29 Aynı eser, s.242. 
30 Aynı eser, s:253. 
31 TDP �eklinde kısaltılacaktır. 
32 Oran, a.g.e., s. 253-254. 
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1- Birinci grupla mevcut sorunları öncelikle çözümlemek; nitekim özellikle 

Musul’un verilerek �ngiltere ile bütün pürüzlerin giderilmesi, arkasından Yunanistan’la 

dostluk ili�kisi kurulması ve nihayet MC’ye girilmesiyle bu amaca varılacaktır.  

2- �kinci gruba uzak durmak ve özellikle �talya’nın tehditlerine kar�ı koymak. 

Atatürk, Türkiye’deki rejim bu gruptan çok esinlendi�i halde hiçbir zaman bu grupla 

yakınla�mayı ve özelliklede ittifak yapmayı dü�ünmedi. Onu, yalnızca, birinci gruba bir 

kar�ı a�ırlık olarak algıladı. Bunda kendisinin batıyı Anglo – Sakson ba�lamında 

yorumlayı�ının, ki�isel do�a olarak maceradan uzak olu�unun, birde Alman yanlısı 

Enver Pa�a kar�ıtı olu�unun izlerini bulmak mümkündü.  

Di�er yandan 12 adalara yerle�mi� fa�ist �talya’nın “Mare nostrum33” sloganı ve 

Antalya konusundaki açık tehditleri Türkiye’nin �talya ve Almanya’dan iyice 

uzakla�masına yol açtı ve bu politika, bu iki devletin Türk dı� ticaretindeki a�ırlıkları 

sava�a yakla�tıkça çok büyük boyutlara ula�tı�ı halde gerçekle�tirildi.  

3- 3. grubu olu�turan SSCB’den, tarih boyunca rastlananın aksine, bu dönemde 

hiçbir tehdit gelmedi. Tam aksine o sırada devletçi politikanın büyük gereksinme 

duydu�u planlamaya çok önemli katkılarda bulundu. Türkiye SSCB ile olu�an bu 

dostluktan 1. ve 2. gruba kar�ı – a�ırlık olu�turmakta yararlandı.  

1923–1930 yılları arasında Türkiye’nin Avrupa Devletleri ile olan ili�kileri 

Lozan’da halledilemeyen konuların çözümüne yönelik görü�melerden ibaret olmu�tur.  

Bu döneme aynı zamanda kom�ularla olan ili�kileri düzenleme dönemi de diyebiliriz. 

Lozan’ın çözümleyemedi�i üç temel mesele vardı. Bunlar: �ngiltere ile Musul sorunu, 

Fransa ile Osmanlı Borçları Meselesi ve Yunanistan ile de Nüfus Mübadelesi Meselesi 

idi34. �ngiltere ile olan problem 5 Haziran 1926’da MC’nin de kararıyla yapılan Ankara 

Antla�ması ile çözümlenmi�tir. Bu antla�ma bugünkü Türk-Irak sınırını çizmi�, ancak 

Türkiye’nin Musul’u kaybetmesiyle sonuçlanmı�tır. Fransa ile olan Osmanlı Borçları 

meselesi 1928’de imzalanan antla�malarla bir çözüme ba�landı. Fakat bu zamana kadar 

yapılan müzakereler bir hayli gerginlik do�urmu�tu. Ancak Türkiye 1928’e kadar di�er 

                                                 
33 Akdeniz’den bahsederken bizim deniz manasındaki bu kelimeyi kullanmı�tır. 
34 Armao�lu, a.g.e., s. 321. 
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meselelerle35 birlikte borçlar meselesini de halledince iki devlet arasında bir yakınla�ma 

söz konusu oldu.  

Türkiye’nin Sovyetler Birli�i ile olan ili�kileri 1923–1930 arasında çok iyi 

olmakla beraber, Musul meselesinin halledilmesi, Fransa ve �talya ile dostluk 

anla�malarının imzalanmı� olması, 1930 sonrasında SSCB’yi Türkiye’nin dayandı�ı tek 

büyük devlet olmaktan çıkaracaktır36.  

Lozan’dan sonra Türkiye �talyan ticaret münasebetleri kısmen geli�me 

göstermi�tir, diyebiliriz. Fa�ist �talya ile Türkiye arasındaki ticari münasebetlerdeki 

geli�meye ra�men, 1928’e kadar siyasi ili�kilerin geli�ti�i pek söylenemez. Bunun en 

büyük sebebi, Mussolini �talyasının Roma �mparatorlu�unu canlandırmak, sömürgecilik 

ve yayılma politikalarının Türkiye’de uyandırdı�ı endi�edir. Hatta bu konuda �talya’nın 

Anadolu’yu i�gal için harekete geçece�ine dair söylentiler de eksik olmamı� ve bu 

söylentiler Türkiye’de �talya’ya kar�ı devamlı bir güvensizlik do�urmu�tur. Bu 

güvensizli�in önemli kaynaklarından biri de, Musul sorunu sırasında Fransa gibi 

�talya’nın da �ngiltere’yi desteklemesiydi37.  

1926–1927 yıllarında, �ngiltere ile Musul anla�mazlı�ının sona erdirilmesi, 

Türkiye’nin Fransa ve �talya ile de münasebetlerinin düzelmesine yol açmı�tır. 

Fransa’nın Yugoslavya ile anla�ması, �talya’nın da Yunanistan ile Türkiye’ye kar�ı 

yakınla�masını sa�lamı�tır. Hatta 1928’de Türkiye ile �talya arasında bir Tarafsızlık ve 

Uzla�ma Antla�ması imzalanmı�tır. Fakat bu anla�ma, �talya’nın 1930’lardan itibaren, 

sömürgecilik politikasını �iddetlendirmesi üzerine, beklenen sonucu getirmemi� ve iki 

devletin yolları birbirinden ayrılmı�tır. Bunun üzerine Türk �ngiliz ili�kilerinde 

yakınla�ma görülmü�tür38.  

1930 yılından sonra görülen ideoloji ve çıkar grupla�maları kar�ısında 

Türkiye’nin davranı�ı, II. Dünya Sava�ı ile sonuçlanan felakette memleketin kaderini 

tayin edecek durumda idi. Türkiye I. Dünya Sava�ı’ndan sonra galip devletlerin 

insafsızca hareketlerine maruz kalarak bir sömürge statüsüne indirilmek istendi�i ve 

                                                 
35 Bu meseleler; Türkiye Suriye sınırının tesbiti, Türkiye’deki Fransız misyoner okulları meselesi ve 
Adana Mersin demiryollarının satın alınması meselesi idi. 
36 Armao�lu, a.g.e.,  s. 321. 
37 Aynı yer. 
38 Mehmet Gönlübol ve Di�erleri, Olaylarla Türk Dı� Politikası, C.I, 6. Baskı, AÜSBF yay., Ankara 
1987, s. 93. 
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birçok haksız muamelelere maruz kaldı�ı halde dı� politikasının hedeflerini tayin 

ederken hissi sebeplerle hareket etmemi�tir. Memleketin çıkarları ile milletlerarası 

politika gerçeklerini telif eden bir yol seçmi�tir. E�er Türkiye hissi sebeplerle hareket 

etmi� olsaydı revizyonist gruba katılması pekala mümkün olabilirdi. Ancak, Türkiye’nin 

dı� politikasının ana hedeflerini tayin etmek görevini üzerine almı� bulunan Atatürk, 

Türkiye’nin yeni sınırları ile tatmin edilmi� oldu�unu kabul ederek memleketi yeni 

maceralara sürükleyebilecek davranı�lardan daima kaçınmı�tır. Türkiye’nin “Yurtta 

sulh, cihanda sulh” düsturunu dı� politikasının esası olarak kabul etmesi milletlerarası 

alanda yeni grupla�ma hareketlerinin ba�ladı�ı zamana tesadüf eder. Atatürk, 

Türkiye’nin barı�çı bir dı� politikayı kendisine hedef ittihaz etti�ini 1 Kasım 1931’de 

yaptı�ı bir konu�mada �öyle ifade etmi�tir: “Türkiye’nin emniyetini gaye tutan, hiçbir 

milletin aleyhinde olmayan bir sulh istikameti bizim daima düsturumuz olacaktır”. 

Böylece Türkiye barı�çı devletlerle daha sıkı i�birli�i yapma yoluna gitmi�tir. Gerçekten 

Türkiye bu devre içinde izledi�i dı� politikada barı�çı emeller yanında güvenlik 

endi�esini de ön plana almı� ve milletlerarası toplumda �ekillenmeye ba�layan ortak 

güvenlik vasıtalarını desteklemek, ba�ka deyimle barı�ın korunmasında yardımcı olmak 

için çaba sarfetmi�tir. Nitekim Atatürk 1 Kasım 1933’de yaptı�ı bir konu�mada, 

Türkiye’nin barı�ın korunması çabalarına katılmasını �u sözlerle teyid etmi�tir: “Türkiye 

Cumhuriyeti beynelmilel sulh ve emniyeti kuvvetlendirmek için, kendi tesiri ve iktidarı 

olan sahada aynı arzuda olanlarla beraber, hayırlı faaliyetlerde bulunmu�tur”. Öte 

yandan, Türkiye’nin daha Milli Mücadele sırasında iyi münasebetler kurdu�u ve bu 

münasebetini Lozan’dan sonra da devam ettirdi�i güçlü kom�usu Sovyetler Birli�i’nin 

Almanya ve Japonya’nın baskıları altında anti-revizyonist devletlerle daha iyi 

münasebet kurması, Türkiye’nin bu gruba yönelen dı� politikasını yürütebilmesini 

kolayla�tırmı�tır39.  

Türklerle Yunanlılar yüzlerce yıl boyunca çarpı�mı�lar ve nihayet 1923’de 

hesaplarını tasfiye etmi�lerdi. Bundan sonra Türkiye ile iyi geçinmek hatta onunla 

i�birli�i etmek Yunanlıların menfaatlerine oldu�u kadar Türklerin de menfaatlerine 

uygun geliyordu40. Çünkü Yunanistan, Bulgarların Yunan Makedonyası ve Ege 

üzerindeki savlarından endi�e duyuyordu. Yunan Bulgar ili�kileri de 1926 yılına dek 

                                                 
39 Gönlübol, a.g.e., s. 93. 
40 Aptülahat Ak�in, Atatürk’ün Dı� Politika �lkeleri ve Diplomasisi, �nkılap ve Aka Kitabevleri, C.I, 
�stanbul 1966, s. 138-139. 
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gerginli�ini sürdürüyordu. Bulgaristan yeniden Ege’ye çıkmak iste�ini saklamıyordu41. 

Dolayısıyla Balkanlarda emel ve gaile korkusu olmayan yegane devletin yani 

Türkiye’nin dostlu�unu araması tabiidir. Bu hal muhtelif nisbette di�er Balkan 

Devletleri için de böyledir.  

Türkiye Balkan Devletleri içinde, onlardan herhangi birisiyle önemli bir sorunu 

kalmamı� tek devletti. Türkiye de, daha 1926 yılında tüm Balkan Devletleri arasında 

sınırların kar�ılıklı olarak güvence altına alınması amacıyla, 1925 Locarno 

Antla�malarına benzer toplu bir güvenlik sisteminin kurulması yolunda bir giri�imde 

bulunmu�tu. Ancak bundan bir sonuç alınamamı�tı42.  

Bu dönemde Türkiye’nin dı� ili�kileri uluslar arası ili�kilerin genel çizgisinden 

çok, kimi devletlerin Türkiye’ye kar�ı izledikleri siyasete ve davranı�lara göre 

düzenlenmi�tir. Türkiye’nin Kurtulu� Sava�ı esnasında sorun ya�amadı�ı Arnavutluk, 

Bulgaristan ve Yugoslavya ile dostluk anla�maları imzalaması, fakat diplomatik alanda 

sorun ya�adı�ı Romanya ve hem sava�ta, hem de sava� sonrasında sorunlar ya�adı�ı 

Yunanistan ile önceleri ikili anla�malar yapmaması bu siyasetin en belirgin 

yansımalarıdır. Türkiye öncelikli olarak ikili anla�malar yoluyla Balkanlardaki 

siyasetini yönlendirmi�tir. Bu kapsamda Arnavutluk ile 15 Aralık 1923’te, 

Bulgaristan’la 18 Ekim 1925’te Ankara’da Dostluk Anla�ması; Yugoslavya ile ise 28 

Ekim 1925’te Barı� ve Dostluk Anla�ması imzalamı�tır43.  

1930 yılına do�ru Avrupa’da belirli bir durum alan grupla�ma hareketi 

milletlerarası barı� ve güvenli�in yeni tehlikelerle tehdit edilmeye ba�ladı�ını açıkça 

gösteriyordu. Bu durum kar�ısında o zamana kadar kendi iç meseleleri ile fazla me�gul 

olması sebebiyle milletlerarası politikanın dı�ında kalan Türkiye statüskocu batılı 

devletlerin önem verdi�i bir devlet olmaya ba�lamı�tı. Türkiye’nin milletlerarası 

politikadaki a�ırlı�ının artmaya ba�laması Avrupa’da bir birlik kurulması için Fransız 

Dı�i�leri Bakanı Aristide Briand’ın te�vikiyle giri�ilen çalı�malarda kendisini 

göstermi�tir. Gerçekten, Briand’ın Avrupa Birli�i projesinde Türkiye ve Sovyetler 

Birli�i’nin dı�arıda bırakılması birçok Avrupa devleti tarafından tasvip edilmemi�tir. 

Briand’ın 17 Mayıs 1930’da Avrupa Devletlerine gönderdi�i memoranduma verdikleri 

                                                 
41 Soysal, a.g.e., s. 129-130. 
42 �smail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Andla�maları, C.I, TTK yay., Ankara t.y.s. 456. 
43 Dokuzuncu Askerî Tarih Semineri Bildirileri I, Genelkurmay ATASE ve Genelkurmay Denetleme 
Ba�kanlı�ı yay., Ankara 2005, s. 453-454. 
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cevaplarla birçok devlet özellikle Türkiye’nin Avrupa Birli�ine alınmasını istediklerini 

bildirmi�lerdir. Esasen, Türkiye bu birlik projesi ortaya atılmadan önce Kellog-Briand 

Misakını imzalamı� ve Silahsızlanma Konferansı çalı�malarına katılmı�tı. Bu �ekilde 

Türkiye, milletlerarası i�birli�ine fiilen i�tirak etmi� oluyordu44.  

M. Kemal, uluslar arası alanda yapılan silahsızlanma konferanslarından olumlu 

netice alınamadı�ını ve milletimizin müdafaasının sulhla korunmasının önemine 

de�inmektedir. Bu sebeple de sulh ve emniyeti terakki ettirmek için Türkiye’nin kendi 

tesiri ve iktidarı olan alanda, aynı arzuda olanlarla birlikte faaliyetlerde bulundu�unu ve 

i�birli�i çalı�malarını artırdı�ını söylemi�tir45. 

I. Dünya Sava�ı’ndan sonra milletlerarası barı�ın korunması ve i�birli�inin 

sa�lanması için kurulan en önemli te�kilat �üphesiz MC idi. Ba�lıca amacı ise; 

Versailles Antla�ması ile tesbit edilen sava� sonrası düzenin devamını sa�lamaktı. 

Türkiye bu sava�ta yenilgiye u�radı�ı için te�kilatın asil üyeleri arasına alınmamı�tı46.  

Türkiye’nin büyük bir fedakârlıkta bulunması ile sonuçlanan Musul olayında 

te�kilatın �ngiltere’nin etkisi altında hareket etmesi, Türkiye’de MC aleyhine bir tepki 

uyandırmı�tı. 1930 yılından sonra te�kilat içinde statüskonun korunmasını isteyen 

devletlerin ço�unlukta bulunması Türkiye’yi te�kilata yakla�tırmı�tır. Çünkü Türkiye 

statüskocu devletlerle meselelerini hallettikten sonra bu devletler grubu ile iyi 

münasebet kurmu�tu. Türkiye’nin MC’ye girmesinde önemli di�er bir husus Sovyetler 

Birli�i’nin te�kilata kar�ı tutumuydu. Sovyetler Birli�i 1932 yılına kadar batılı 

devletlerle iyi münasebetler kuramadı�ı için Türkiye de bu tarihe kadar te�kilata girmek 

için müracaatta bulunmamı�tı47.  

Dı�i�leri Bakanı Tevfik Rü�tü Aras’ın da Meclis konu�malarında belirtti�i gibi, 

Türkiye MC Meclisinin üyesi olmak �artıyla te�kilata girmeyi prensip itibariyle kabul 

ediyordu. Fakat Cemiyet Meclisinde daimi üyelik sadece büyük devletlere verildi�i için 

Türkiye’nin bu haktan istifade edemeyece�i açıktı. Türkiye’nin Cemiyet Meclisinin 

üyesi olarak te�kilata girmesi mümkün olmadı�ı halde böyle bir �artı ileri sürmesinin 

sebebi 1931 yılında henüz MC’ye girmek istemedi�inden ileri geliyordu. Çünkü 

                                                 
44 Gönlübol, a.g.e., s. 94-95. 
45 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C:I, Türk �nkılap Tarihi Enstitüsü Yayımları:1, (1919-1938), �stanbul 
1945, s. 360. 
46 Aynı eser,  s. 95. 
47 Gönlübol, a.g.e.,  s. 95. 
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Sovyetler Birli�i ile 1925 yılında Paris’te yapılan Dostluk ve Tarafsızlık Antla�masını 

yenileyen 17 Aralık 1929 tarihli Protokol hükümlerine göre, Akid taraflardan biri 

kom�ularını ilgilendiren siyasi taahhütlere girerken di�erinin tasvibini alacaktı. Bu 

sebeple, Türkiye 1932 yılında MC’ye girmeyi kabul etti�i zaman Sovyetler Birli�i’nin 

tasvibini almı�tır48.  

Türkiye, Atatürk’ün direktifleri üzerine, MC’ye kendisi müracaat ederek de�il, 

te�kilat tarafından davet edilerek girmek istiyordu. Böylece TBMM, 9 Temmuz 

1932’de, yapılan daveti kabul etti�ine dair bir heyeti umumiye kararı almı�tır. 

Türkiye’nin MC’ye girmesi muamelesi 18 Temmuz 1932’de Genel Kurul’un ittifakla 

aldı�ı bir kararla tamamlanmı�tır49.  

Türkiye’nin MC’ye katılması Sovyetleri pek ho�nut etmedi. Fakat Türkiye, 

Sovyetler Birli�i herhangi bir devlete saldırmadıkça, Paktın 16. ve 17. maddelerinde 

öngörülen zorlama tedbirlerinin haksız bir �ekilde Sovyetlere kar�ı yöneltilmesine asla 

rıza göstermeyece�i hakkında teminat verdi. Ancak Sovyetlerin ho�nutsuzlu�unun asıl 

sebebi, Türkiye’nin kendisinden ayrılıp Batılı devletlerle i�birli�ine gitmesi endi�esi idi. 

Fakat bu endi�e uzun süreli olmadı. Çünkü Nazi Almanyasının ortaya çıkması ve 

Japonya’nın Mançurya’ya saldırması üzerine kolektif güvenlik ve barı� sistemine 

ba�lanan Sovyet Rusya’da 1934 yılında te�kilata girerek statüskocu gruba katılmı� 

oluyordu50.  

Türkiye MC’ne girdikten sonra Misak’a sadık kalmı� ve te�kilatın organlarının 

aldı�ı kararlara uymu�tur.  

IV-Türkiye’nin Balkan Politikasına Etki Eden Unsurlar  

Türkiye; Yunanistan, �ngiltere, Fransa ve hatta �talya'ya kar�ı bir ölüm ve kalım 

sava�ı vermi� ve bunun neticesinde, I. Dünya Harbi’nin getirdi�i politik nizamı 

de�i�tirerek millî haklarını geni� ölçüde sa�lamı�tır. Sevr sistemiyle kendisine kabul 

ettirilmek istenen ba�ları koparırken mücadelesi Avrupa politik ili�kileri açısından I. 

Dünya Sava�ının bir nevi devamı gibi görülmü� ve esasen kabul etmedi�i Sevr sistemi, 

üç sene içinde Lozan sistemine, yani tarafların rızalarıyla, küçülen bir sisteme 

dönmü�tür. Temellerinde Atatürk’ün getirdi�i ve sınırları «Misak-ı Millî» ile tespit 

                                                 
48 Gönlübol, a.g.e.,  s. 96. 
49 Aynı eser,  s. 97-98. 
50 Armao�lu, a.g.e.,  s. 337. 
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edilmi� “millî devlet” kavramı yatan bu sistem, hem galipler, hem de ma�luplar 

tarafından kabul edildi�i için Almanya, �talya ve Bulgaristan gibi bazı memleketlerin 

temin çabasında oldukları bir revizyonizm sayılmamı�tır51.   

Türkiye’nin, bilhassa de�i�en dünya siyasal �artları altında kaygı duydu�u en 

önemli mesele Bo�azların statüsü ve savunması konusu idi. Bütün 19. asır boyunca 

oldu�u gibi Türkiye’nin politikasını ve Türkiye’ye kar�ı politikaları etkilemi� olan 

Bo�azların, etkilerini bu defa da er veya geç göstermesi kaçınılmaz bir olay idi52.  

Hem Türkiye, hem de Sovyetler Birli�i, farklı �artların etkisiyle de olsa, 

sava�tan yeni siyasi ve sosyal nizamlarla ortaya çıkmı�lardı. Türkiye’nin sava�ı, belki 

Sovyetlerinkinden de çok emperyalizme kar�ı bir sava� idi. �ki memleket arasında bu 

unsurlardan kuvvet alan yakınla�ma tarihî çatı�maların geriye bırakılaca�ı ve yeni bir 

dostlu�un geli�ece�i ümidini yaratmı� ve Türkiye’nin dı� siyaseti de bu esasa göre 

ayarlanmı�tı. Böylece, Türkiye bu nazik devresinde, ananevi olarak 13. asırdan beri 

tehdit kayna�ı olan kuzeyini güven altına almı�tır. Bu dostlu�un Sovyetler Birli�i için 

de aynı derecede de�erli oldu�una, �üphe yoktur. Türkiye Sovyetleri güneyden 

müdahaleye kar�ı emniyet altına almı� ve Sovyetlere kar�ı te�ebbüslere de alet 

olmamı�tır. Sovyetler, Devrimden sonra Batı sınırlarında kom�ularından hiçbiri ile 

anla�ma halinde olmadıkları gibi, bir süre sonra Do�u’dan da —Japonya’dan—

gelebilecek tehlikeleri hissetmeye ba�lamı�lardır53.  

Türkiye, Sovyet dostluk siyasetine açık kalplilikle ba�lanmı�tır ve Sovyetlerin 

�üphesini çekecek hiçbir te�ebbüste bulunmamaya dikkat ederek, esasen iki devletin 

ortak çıkarlarına uygun dü�en dı� siyasetini, her önemli adımda, Sovyetlerle 

uygunla�tırmaya çalı�mı�tır54.  

Cumhuriyetten sonra Türk liderlerinin dirayetli idaresi, devrimler ve Türkiye’nin 

Batılıla�ma, çabaları dünyanın Türkiye’yi giderek ba�ka çehre ile görmesi sonucunu 

vermi�tir. “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesi ile tanımlanan Türk siyaseti, eski 

dü�manlarla dost olmanın ortamını hazırlamı� ve batı âleminin uygarlık seviyesine 

yükselmeye azmetmi� Türkiye ile bu âlem arasındaki ili�kilerin her sahada kısa 

denilebilecek bir zamanda geli�ti�i görülmü�tür, 1930’lara do�ru artık �ngiltere ve 

                                                 
51 Dı�i�leri, a.g.e., s. 355. 
52 Aynı eser, s. 356. 
53 Aynı yer. 
54 Aynı eser, s. 357. 
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Yunanistan’la, Hatay meselesi dı�ında Fransa ile esaslı güçlükler halledilmi�, 1928 

yılında, Türkiye’nin deniz kom�usu �talya ile bir dostluk ve tarafsızlık antla�ması 

imzalanmı�tır. Bu ili�kiler arttıkça, Sovyetler Birli�i’nin, Türkiye’nin dayandı�ı tek 

devlet olmaktan çıkması gibi bir sürece girilmi�tir. Bunlar Sovyet - Türk ili�kilerinin 

gev�emesi anlamına gelmezdi ve dı� siyaseti alanında sıkı ili�kiler eskisi gibi devam 

etmekteydi. Bir taraftan Türkiye’nin kaçınılmaz bir geli�me sonucu Batı ile ili�kilerinin 

geli�mesi, di�er taraftan hâlâ çok az dostu bulunan Sovyetler Birli�i’nin, bu yıllardaki 

kom�ularıyla ittifak zinciri kurma siyaseti Sovyet Hariciye Komiser Yardımcısı 

Karahan’ın 1929 Aralık ayında Türkiye’yi ziyareti sırasında yenilenen 17 Aralık 1925 

tarihli Dostluk ve Bitaraflık Muahedesine yeni bir madde ilâve edilmesi sonucunu ver-

mi�tir: “Akidlerden her biri, kendisi ile di�er tarafın kara veya denizden do�rudan 

do�ruya kom�ulu�unda bulunan sair devletlerarasında ne�redilmi� vesikalar haricinde 

hiçbir taahhüt mevcut olmadı�ını beyan eder. Akidlerden her biri di�er tarafa iblâ� 

etmeksizin i�bu tarafın kara veya denizden do�rudan do�ruya kom�ulu�unda bulunan 

devletlerle siyasî mukaveleler akdine matuf müzakerelere giri�meme�i ve bu kabil 

mukaveleleri ancak mevzuu bahis tarafın muvafakati ile akdetme�i taahhüt eder. �u 

kadar ki, bu devletlerle tabii münasebatın tesisi veya idamesi maksadına matuf olan ve 

ne�redilecek bulunan vesikalar yukarıdaki taahhütten hariçtir.”55 

T. Rü�tü Aras’ın, Pakt görü�meleri sırasında Atina’dan gönderdi�i mutabakat ile 

Suriç ile �ükrü Kaya’nın Ankara’da, Baydur ile Litvinof’un Moskova’daki görü�meleri, 

yine T. Rü�tü Aras’ın Sovyetlerin titizli�ini kastederek, «Bu Paktın esas ruhu, hiçbir 

Balkanik Devletin hariçte birine alet olarak di�er Balkan Devleti aleyhine hareket 

edememesinin teminidir... Büyük Devletlerin ho�lanmadı�ı da budur» �eklindeki 

beyanları, Türkiye’nin gösterdi�i dikkati ve buna kar�ılık Sovyetlerin, �talyan ve 

Fransız anla�maları vesilesiyle aynı hassasiyetle davranmayarak Türkiye’ye üstünkörü 

bilgi verdi�ini göstermektedir56. 

Bu �artlar altında, Balkan ülkeleri arasındaki i�birli�i ancak 1929 Dünya 

Ekonomik Krizi’nin patlamasıyla gerçekle�ebildi. Ba�ka bir deyi�le Türkiye 1929 

yılından itibaren Balkan i�birli�ini gerçekle�tirmek amacıyla diplomatik alanda önemli 

adımlar attı. Bu tarihten itibaren Türkiye’nin Balkan politikasını üç döneme ayırmak 

mümkündür: Birinci dönem 1929 Dünya Ekonomik Krizi ile ba�layıp, 1934 yılında 
                                                 
55 Dı�i�leri, a.g.e., s. 358-359. 
56 Aynı eser, s. 359. 
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imzalanan Balkan Paktı ile sona erer. Balkan Paktı ile ba�layan ikinci dönem, 1936 

Montrö Antla�ması’na kadar sürer. Üçüncü dönem ise, 1939 Türk-�ngiliz-Fransız Üçlü 

�ttifakı’na kadar devam eden dönemdir57.  

1929 Dünya Ekonomik Krizi öncelikle çok seri iki sava� arası TDP’de dönüm 

noktasını olu�turur. Türkiye 1929 yılından itibaren hem ekonomisine hem politikasına 

1920’lerden daha de�i�ik bir yön vermeye çalı�tı. Krizin genel olarak ilk etkileri 

ekonomi alanında görüldü. Kriz ekonomileri tarıma dayalı olan Balkan ülkelerini 

sanayile�mi� ülkelerden daha fazla etkiledi. Bunun sonucunda tarım ülkeleri ile 

sanayile�mi� ülkeler arasındaki ekonomik farklar daha da derinle�ti. Örne�in 

sanayile�mi� ülkeler krizden dolayı tarım ülkeleri ile ticareti kısıtlamı� olduklarından 

Balkan ülkelerinin dı� ticareti büyük açıklar vermeye ba�ladı. Ekonomilerini krizden 

kurtarmak amacıyla bu ülkeler yeni politikalar geli�tirmeye ba�ladılar. Bunun en 

belirgin örne�i Türkiye’deki devletçilik politikasıdır. Kriz sadece ekonomiye 

yansımadı, aynı zamanda politik bir istikrarsızlık da do�urdu. Bu durum Türkiye’nin 

daha önce önerdi�i Balkan Paktı fikrini bu sefer daha ciddi olarak ele almasını sa�ladı. 

Benzer ekonomik yapılara sahip Balkan ülkelerinin amacı ekonomik ve politik 

sorunlarını birlikte ele almaya ve çözmeye çalı�maktı. Türk basını Balkan i�birli�ini 

destekleyen makaleler yayınlamaya ba�ladı. Örne�in Cumhuriyet Gazetesi’nde 1932 

yılında çıkan bazı makaleler Balkan ülkeleri arasında ticaretin geli�tirilmesinin yararlı 

olaca�ını, petrolün Amerika yerine Romanya’dan alınabilece�ini yazdı58.  

Mussolini, Ankara’nın tedirginli�ini do�rularcasına, Ekim 1932’deTorino’da 

yaptı�ı konu�mada, ancak dört büyük güç (�talya, Almanya, �ngiltere ve Fransa) 

i�birli�i yaparsa ekonomik krizin üstesinden gelinebilece�i ve de Avrupa’da barı�ın 

sa�lanabilece�ini dile getirdi ve 1933 yılında Dört Güç Paktı fikrini �ngiltere Ba�bakanı 

MacDanold’a önerdi. Bu öneriye Balkan ülkelerinin tepkisi sert oldu. Ankara kendi 

ülkesinin kaderinin dört büyük gücün i�birli�iyle belirlenemeyece�ini belirtti. Bükre� ve 

Belgrad’da bu güçlerin kendi aralarında di�er ülkelerin haklarını etkileyecek 

anla�malara girmemeleri gerekti�ini açıkladı. Dört Güç Paktı olasılı�ı, zaten i�birli�ine 

karar vermi� olan Balkan ülkelerini daha da aktif olmaya itti. Mussolini’nin Torino’da 

yaptı�ı konu�mayla aynı zamanda toplanan Üçüncü Balkan Konferansı sırasında 

                                                 
57 Dilek Barlas, “Türkiye’nin 1930’lardaki Balkan Politikası”, Ça�da� Türk Diplomasisi: 200 Yıllık 
Süreç, 15-17 Ekim 1997 Sempozyuma Sunulan Tebli�ler, TTK, Ankara 1999, s. 362. 
58 Barlas, a.g.m., s. 362. 
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bölgede statüskoyu ve barı�ı korumaya dayanan bir Balkan Antantı’nın kurulmasına 

karar verildi59.  

V-Atatürk’ün Balkan Politikası  

Mustafa Kemal Türkiye’sinin dı� siyasada güttü�ü amaç, Atatürk’ün de ifade 

etti�i gibi, arsıulusal barı�ı korumak ve güven içinde ya�atmaktı60. Bu do�rultuda 

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesinin bir gere�i olarak yeni Türkiye Cumhuriyeti 1923 

ile 1937 arasında tam 26 dostluk antla�ması imzalamı�tır. Bunlarla kar�ılıklı ili�kiler, 

dostluk esası üzerine kuruluyordu. Atatürk bir harbin çıkmasını önleyebilmek için 

caydırıcı bölgesel paktların yararlı olaca�ına inanıyordu61.  

M. Kemal, memleketimizi her gün daha çok kuvvetlendirmeyi, her sahada her 

türlü ihtimallere kar�ı koyabilecek bir halde bulundurmayı ve dünya hadiselerinin tüm 

safahatını büyük bir teyakkuzla takip etmeyi, sulhsever siyasetin dayanaca�ı esasların 

ba�langıcı kabul etmi�tir. Cumhuriyet hükümeti en yakın kom�ularıyla oldu�u kadar, en 

uzak kom�ularıyla da dostluk münasebetleri tesis etmeye u�ra�mı�tır62.  

“Dünya uluslarının mutlulu�una çalı�mak, di�er bir yoldan kendi huzur ve 

mutlulu�unu sa�lamaya çalı�mak demektir... �nsanlı�ı bir vücut ve bir ulusu bunun bir 

parçası saymak gerekir. Bir vücudun parma�ının ucundaki acıdan di�er bütün kısımlar 

etkilenir... Uluslar gam ve keder bilmemelidirler. �eflerinin görevi, ya�amı ne�e ve 

�evkle kar�ılamak hususunda uluslara yol göstermektir. �nsanları mutlu edecek tek 

araç, onları birbirine yakla�tırmak, onlara birbirini sevdirmek, kar�ılıklı maddi ve 

manevî gereksinmelerini sa�lamaya yarayan hareket ve enerjidir. Dünya barı�ı içinde 

insanlı�ın mutlulu�u, ancak bu yüksek ülkü yolcularının ço�alması ve ba�arılı 

olmasıyla mümkün olacaktır... �nsanlık sava�tan uzak durmalıdır, çünkü ulus, hayatî 

tehlike ile kar�ıla�madıkça, sava� bir cinayettir... Ancak, sava� zorunlu ve ya�amsal 

olursa göze alınabilir.63” sözleriyle M. Kemal dı� politikada önem verdi�i hususları da 

vurgulamı�tır. Nitekim Atatürk; 1920–1923 yılları arasındaki Kurtulu� ve Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti’nin kurulu� günlerinde, TBMM Ba�kanı ve Cumhurba�kanı olarak 

milli siyaseti idare ederken esas fikrini �öyle ifade ediyordu: “Biz millet olarak kuvvet 

                                                 
59 Barlas, a.g.m., s. 363. 
60 Söylev, s. 367. 
61 M. Kemal Karahasan, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Barı� Felsefesinin I�ı�ı Altında Türkiye Yugoslavya 
�li�kileri”, XI. Türk Tarih Kongresi, C. VI, TTK, Ankara 1994, s. 2535. 
62 Söylev, s. 396. 
63 Karahasan, a.g.m., s. 2537. 
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ve kudretimizi göstermedikçe hakkımızı isteyemeyiz ve koruyamayız... Biz milliyetçiyiz, 

fakat bizimle i�birli�i eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz64”. Bu genel çerçeve 

içinde Atatürk, dı� politikanın özelliklerini �u esaslara dayandırmı�tır: Barı�çılık, milli 

ba�ımsızlı�ın korunması, dengeli dı� politika, kar�ılıklı güven ve i�birli�i ile 

batılıla�ma65.  

Atatürk döneminde Türkiye 1930’ların ba�larına kadar hiç bir ittifaka dâhil 

olmamı�tı. Ancak 1929 ekonomik bunalımına ba�lı ve Avrupa’daki geli�melere paralel 

olarak yeni bir yol tercih edildi. 1930’ların ba�larında Balkanlarda daha geni� anlamda 

bölgesel i�birli�ine dayalı antla�malar yapma yolunda atılan adımlar Türk dı� 

politikasının esasını te�kil ediyordu. Türkiye’nin Balkanlara yönelik ba�latmı� oldu�u 

yeni politikanın ilk aya�ı Yunanistan ile Lozan’dan kalan sorunlarını çözmek olmu�tur. 

Nüfus Mübadelesi sorunu ve Türkiye’den kaçan rejim muhaliflerinin Yunanistan’da 

yuvalanması 1923’ten 1930 yılına kadar Türk -Yunan ili�kilerinin düzelememesinin en 

belirgin sebeplerini olu�turur. 1930’dan ba�layarak Türk-Yunan ili�kilerinde bir yakın-

la�ma ve i� birli�i döneminin açılması, ku�kusuz, bu iki ülkenin liderlerinin tutum ve 

niyetleri ile de ba�lantılıydı. Atatürk, yeni bir Balkan politikasını ba�latmak üzereydi ve 

bunun ilk adımının, Yunanistan’la birlikte atılması gerekti�ini dü�ünüyordu. 

Yunanistan’da ise uzunca bir aradan sonra, 1928’de, artık olgun bir Venizelos yeniden 

Yunan politikasına yön veren önder konumuna gelmi�ti ve ba�lıca amacı, iktisadi ve 

toplumsal güçlükler ya�ayan Yunanistan’ı bütün kom�ularıyla iyi ili�kilere 

kavu�turmaktı. Türk-Yunan dostlu�unun bu �ekilde geli�mesi Balkanların politik 

havasını da de�i�tirmi�tir. O zamana kadar Avrupa’nın barut fıçısı sayılan bu bölgede 

artık dostluk ve i� birli�i havası esmeye ba�lamı�tı. Türk-Yunan dostlu�u Venizelos’un 

ba�bakanlıktan ayrılmasından sonra da devam etmi�tir. Yeni Ba�bakan Çaldaris ve 

Dı�i�leri Bakanı Maximos 1933 Eylülünde Ankara’yı ziyaret etmi�ler ve 14 Eylül 1933 

günü iki ülke arasında “�çten Antla�ma Paktı” imzalanmı�tır66.  

Türk-Yunan yakınla�ması Avrupa’nın büyük devletlerinin blokla�maya 

ba�ladıkları bir dönemde Balkan devletlerini bir araya getirerek Balkan Birli�i’nin 

temelini olu�turmu� ve 9 �ubat 1934’te Balkan Paktı’nın imzalanmasına vesile 

olmu�tur. Böylece Türkiye ve Yunanistan, ikili antla�ma ba�larından ayrı olarak, bir de 
                                                 
64 A. Afetinan, “Balkan Antantı(1934)”, Belleten, XXXII/126(Nisan 1968’den ayrı basım), TTK 
Basımevi, Ankara 1968 s. 285. 
65 Dursun Gök, Atatürk �lkeleri ve �nkılap Tarihi, Sel-ün yay., Konya 1998, s. 418-418. 
66 Öksüz, a.g.e., s. 626-627. 
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çok yanlı bir ba�la�manın ortakları oluyorlardı. Atatürk döneminde Türkiye ile 

Yunanistan arasında imzalanan son antla�ma, 30 Ekim 1930 tarihli Dostluk ve 14 Eylül 

1933 tarihli �çten Antla�ma Paktı’na ek olarak akdedilen, 27 Nisan 1938 tarihli 

antla�madır67.  

Kısa sayılabilecek bir süre içerisinde gerçekle�tirilen bu antla�malar ile Türkiye 

ile Yunanistan arasındaki tarihi rekabet sona eriyordu. Avrupa’nın �kinci Dünya 

Sava�ı’na do�ru sürüklendi�i bir ortamda Türkiye ile Yunanistan’ın barı� ve uzla�ma 

örne�i sergilemesi genel ve bölgesel barı� adına son derece önemli ve olumlu bir 

geli�meydi68.  

Atatürk’ün Balkan ülkeleri arasında dostluk ve i� birli�ini geli�tirip, Güneydo�u 

Avrupa’da kolektif savunma sistemini kurmaya yönelik politikası Titulescu’nun 

yönlendirdi�i Romanya’nın dı� politikası ile de örtü�üyordu. Romanya Dı�i�leri Bakanı 

Titulescu, 15 Ekim 1933’te Ankara’ya gelmi� ve Türkiye ile Romanya arasında 17 

Ekim 1933 tarihinde “Dostluk, Saldırmazlık, Hakemlik ve Uzla�ma Antla�ması” 

imzalanmı�tı. Bu antla�ma iki ülke ili�kilerini güçlendirmekte ve Balkanlardaki i� birli�i 

ve barı� politikasının temel ta�larından birisini te�kil etmekteydi. Bu antla�ma 1934 

Balkan Paktı’na, 1935’te Köstence Limanı’ndan transit için bir protokole ve 1936 

yılında Dobruca Türklerinin göçlerini düzenleyen bir sözle�meye kaynaklık etmi�tir69.  

Türk-Romen ili�kileri Titulescu’nun görevden uzakla�tırılmasından sonra 

1936’da iyi bir atmosferde geli�meye devam etmi�tir. 1937 yılında Romanya’nın yeni 

Dı�i�leri Bakanı Victor Antonescu’nun Ankara’ya yapmı� oldu�u ziyaret sırasında 

Atatürk �u de�erlendirmede bulunmu�tu70:  

“Her gün kudreti daha artan bir Romanya’yı bütün kalbimizle isteriz. 

Dostlu�umuz o kadar sıkı ve emindir ki, Romanya daha kuvvetli oldukça biz de 

kendimizi daha kuvvetli addederiz.”  

Türk-Yugoslav dostlu�una gelince, bu dostluk Tevfik Rü�tü Bey’in 1934 

�ubatında Belgrad’a yaptı�ı ziyaret sırasında kendini iyice göstermi� ve bu dostlu�un 

semeresi 9 �ubat 1934’te Balkan Paktı’nın imzalanmasında alınmı�tır. �ki ülke 

arasındaki ikili ili�kiler 6 Haziran 1934’te imzalanan “Suçluların �adesi 
                                                 
67 Öksüz, a.g.e., s. 627. 
68 Aynı yer. 
69 Aynı eser, s. 628. 
70 Öksüz, a.g.e., s. 629. 
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Mukavelenamesi” ve 3 Temmuz 1934’te imzalanan “Adli, Medeni ve Ticari �li�kilere 

Dair Mukavelename” ile olumlu yöndeki geli�mesini devam ettirmi� ve Yugoslavya 

Ba�bakanı Stoyadinoviç 28 Ekim 1936’da Ankara’yı ziyaret etmi�tir. Stoyadinoviç’in 

ziyareti sırasında Atatürk, Yugoslav gazetecilere Türk-Yugoslav dostlu�u hakkında �u 

demeci vermi�ti71:  

“Görüyorsunuz ki ve mü�ahede etmi�sinizdir ki, Türk devlet adamları ve Türk 

milleti Yugoslav milletine, Yugoslav Devleti’ne ve Yugoslav hükümetine kar�ı en samimi 

hisler beslemektedir. Türkiye ile Yugoslavya arasında mevcut sa�lam münasebetler, 

bütün Balkan milletleri arasında mevcut olması iktiza eden münasebetlerdendir. 

Balkanlar bu ideale do�ru ne kadar fazla yükselirlerse, saadet ve terakkileri o nispette 

artar.”  

Birinci Dünya Sava�ı sonunda Türkiye ve Arnavutluk toprakları i�gal altına 

girince her iki toplum da öz gücüne dönmü� ve ona dayanarak ulusal ve demokratik 

yönetimler kurmakla u�ra�mı�lar, ba�ımsızlık mücadeleleri içine girmi�lerdi. 

Arnavutluk’un merkezi kentlerinden Lushniya’da 28–31 Ocak 1920 tarihlerinde topla-

nan Ulusal Kurultay’ın çalı�maları sonucunda parlamenter Arnavutluk hükümeti 

kurulurken; Türkiye’nin kalbi Ankara’da da TBMM hükümeti olu�turuldu. Büyük 

siyaset ve sava� stratejisi uzmanı Mustafa Kemal Pa�a, demokratik Arnavutluk 

hükümeti ile siyasî, askerî, kültürel ve ekonomik ili�kiler kurdu. Çünkü o sıralarda 

yakın ve uzak dü�manlar ortaktı. Mustafa Kemal Pa�a, 9 Aralık 1920’de Arnavutluk’a 

Kurmay Selahattin Saip ve Hamdi Beyler idaresinde 25 ki�ilik bir askeri heyet 

gönderdi. Bu heyetin görevi, yeni kurulan Arnavutluk Ordusu’nu modernize etmekti. 

Bu ili�kinin kurulmasını istemeyen Batılılar “Mustafa Kemal Pa�a, Arnavutluk’u yine 

Ankara hükümetine mi ba�lamak istiyor? Ya da Balkanlarda küçük bir Türkiye mi 

kurmak istiyor?” �eklinde sesler yükseltmeye ba�lamı�lardı72. Bu konuda Mustafa 

Kemal Pa�a, 1 Mart 1921 günü TBMM’de yapmı� oldu�u konu�mada �unları söylüyor-

du73:  

“...Arnavutluk halkı ile asırlarca beraber ya�adık. Uzun zamanlar, kendileri ile 

hayat birli�i ve mukadderatı yaptık. Bu karde� millet ve hükümetin maruz kaldı�ı zor ve 

elim durumlardan kurtulması için, gerekli önlemler alınacak ve Arnavutlar da 
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Balkanlarda layık oldukları yerlerini alacaklardır. Zira her iki ülke de ortak güvenlik 

alanı içinde bulunmaktadır.”  

Bu dostane ili�kiler zamanla daha da geli�mi�, 15 Aralık 1923 günü Ankara’da 

Türkiye-Arnavutluk Dostluk Antla�ması, �kamet ve Tabîyet Sözle�mesi yapılmı�tır. 

Yapılan antla�ma ve sözle�meler, 1925 yılında yürürlü�e girdi ve 1926 yılında iki genç 

cumhuriyet arasında diplomatik ili�kiler kuruldu. 1925’te kurulan Arnavutluk 

Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ili�kiler 1928 yılına kadar olumlu bir 

biçimde geli�mi�ti. Ancak, Arnavutluk Cumhurba�kanı Ahmet Zogo’nun, 1 Eylül 1928 

günü Krallı�ını ilân etmesi, Türk-Arnavut ili�kilerini so�utmu�tur. Türkiye genç bir 

Cumhuriyetti ve Türk yöneticileri Cumhuriyet konusunda çok duyarlıydılar. Ahmet 

Zogo’nun bu hareketi Türkiye tarafından “Cumhuriyet hainli�i” olarak nitelendirildi ve 

Atatürk Tiran Elçisi Tahir Lütfi Bey’i 3 Ekim 1928 günü geri çekti. Atatürk, 

Cumhuriyete ba�lılık andını çi�nemi� olan Ahmet Zogo’yu sert bir biçimde ele�tiriyor 

ve tek ba�ına kalsa bile Zogo’nun Krallı�ını tanımayaca�ını açıklıyordu. Böylece 

Türkiye ile Arnavutluk arasında bir çe�it so�uk sava� dönemi ba�ladı ve Türk-Arnavut 

gerginli�i 3 yıl kadar sürdü. �ki ülke arasındaki ili�kiler 20 Ekim 1931’de �stanbul’da 

toplanan �kinci Balkan Konferansı’nda normale dönmeye ba�lamı�tır. Türk-Arnavut 

ili�kileri 1933 yılına kadar “telgraf diplomasisi” ile onarılmı� ve diplomatik diyalog 

yeniden ba�latılmı�tır74. Bu süreçte Arnavutluk’un yeni Ankara Elçisi Cavit Leskoviki 

14 Mayıs 1933 günü güven mektubunu Cumhurba�kanı Atatürk’e sunmu�tur. Atatürk 

kabul sırasında �unları söylemi�tir75:  

“...Birbirlerine asırlık samimi ba�larla ba�lı iki milletin kar�ılıklı dostluk 

ananeleri çok kuvvetlidir. Bu ananeler milletlerimizin menfaatleri kadar sulh 

maksadına da uygun dü�en her gayreti kolayla�tıracak mahiyettedir.”  

Balkan Paktı’nın imzalanmasından az sonra, Atatürk, Genel Sekreteri Ru�en 

E�ref (Ünaydın) Bey’i Türkiye’nin Tiran elçili�ine atadı. Atatürk, kendi yakın çalı�ma 

arkada�ını Tiran’a yollarken, Balkan Paktı’nın kuruldu�u bir dönemde Arnavutluk’a da 

önem verdi�ini göstermek ve Arnavutların gönüllerini kazanmak istemi�ti.  
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Atatürk’ün �kinci Balkan Konferansı’nın TBMM’ de yapılan son celsesinde, 25 

Ekim 1931 günü 200’ü a�kın Balkan Konferansı delegelerine hitaben yapmı� oldu�u 

konu�masında a�a�ıda yazılı çok önemli konulara dikkat çekmi�tir76:  

“Balkan Milletleri, bu gün Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, 

Yugoslavya ve Türkiye gibi müstakil siyasi mevcudiyetler halinde bulunuyorlar. Bütün 

bu devletlerin sahipleri olan milletler asırlarca beraber ya�amı�lardır.  

Denilebilir ki, Türkiye Cumhuriyeti dâhil oldu�u halde son asırlarda vücut 

bulan bugünkü Balkan Devletleri Osmanlı �mparatorlu�u’nun yava� yava� parçalan-

masının ve nihayet tarihe gömülmesinin tarihi neticesidir. Bu itibarla Balkan 

milletlerinin asırlara �amil mü�terek bir tarihi vardır. Bu tarihin elemli hatıraları 

varsa, onlara sahip olmakta bütün Balkanlılar mü�terektir. Türklerin hissesi ise daha az 

acı olmamı�tır.  

��te, siz muhterem Balkan milletleri mümessilleri; mazinin karı�ık his ve he-

saplarının üstüne çıkarak derin karde�lik esasları kuracak ve geni� birlik ufukları 

açacaksınız; ihmal olunmu� ve unutulmu� büyük hakikatleri ortaya koyacaksınız.  

Balkan milletleri içtimai ve siyasi ne çehre arz ederlerse etsinler, onların Orta-

Asya’dan gelmi� aynı kandan, yakın soylardan mü�terek cedleri oldu�unu unutmamak 

lâzımdır.  

Görüyorsunuz ki, Balkan milletleri yakın maziden ziyade uzak ve derin mazinin 

kırılmaz çelik halkaları ile birbirine pekâlâ ba�lanabilir.  

Artık insanlık mefhumu, vicdanlarımızı tasfiyeye ve hislerimizi ulvile�tirme�e 

yardım edecek kadar yükselmi�tir.  

Vaziyetleri ve onların icaplarını medeni insan fikriyle ve yüksek vicdan aydınlı�ı 

ile mü�ahede ve mütalaa edersek �u neticelere varırız:  

�nsanları mesut edece�im diye onları birbirine bo�azlatmak gayri insanî ve son 

derece teessüfe �ayan bir sistemdir.  

�nsanları mesut edecek yegâne vasıta, onları birbirine yakla�tırarak, onlara 

birbirini sevdirerek, kar�ılıklı maddi ve manevî ihtiyaçlarını temine çalı�an hareket ve 

enerjidir.”                                     

                                                 
76 Atatürk’ün IV. Uluslararası Kongresi, Atatürk Ara�tırma Merkezi, C.I, Ankara 2000, s. 346-347. 
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Birinci Cihan Harbi’nde Almanya yanlısı olan Enver Pa�a tercihini Almanya 

lehine yapmı� ve Osmanlı Devleti’ni felakete sürüklemi�tir. Bu vesile ile eski askerlik 

arkada�ı Ali Fuat Pa�a’ya Atatürk �unları söyledi: “Gelecek Harp neticesinde dünyanın 

vaziyeti ve dengesi ba�tanba�a de�i�ecektir. ��te bu sırada do�ru hareket etmesini 

bilmeyip, en küçük bir hata yapmamız halinde ba�ımıza Mondros mütarekesinden daha 

çok felaketler gelmesi mümkündür.”77 

Atatürk, Balkan Devletleri arasında olu�turulan Balkan Antantına çok önem 

vermi�, konu ile ilgili olarak zaman zaman verdi�i demeçlerde ve yapmı� oldu�u konu�-

malarda bu antla�manın, Balkan Devletlerinin birbirlerinin varlıklarına özel saygı 

beslenilmesini göz önünde tutan mutlu bir belge oldu�unu söyleyerek78, önemine 

de�inmi�tir. Örne�in 29.10.1936 tarihinde Yugoslav gazetecilerine verdi�i demecinde 

�öyle demi�tir: “Bu dostlu�un devamına ve daima daha ziyade resanet bulmasına 

çalı�aca�ım. Bu dostluk bütün sulh dostları için zemin te�kil eder. Böyle bir dostluk 

ancak insani ve karde� hisleriyle istikrar bulabilir... Türkiye ile Yugoslavya arasında 

mevcut sa�lam münasebetler, bütün Balkan milletleri arasında mevcut olması iktiza 

eden münasebetlerdendir. Balkanlar bu ideale do�ru ne kadar fazla yükselirlerse, 

saadet ve terakkileri o nispette artar.”79 

Atatürk, yine Çankaya kö�künde verilen bir çay ziyafetinde Balkan gazete-

cilerinin soruları üzerine, Balkan Antantı hakkında yaptı�ı, 27.12.1937 tarihli ko-

nu�masında �u görü�lere yer vermi�tir80:  

“Balkan ittifakı bizim öteden beri samimiyetle üzerinde durdu�umuz bir ide-

aldir. Bu idealim her gün geni� bir saha üzerinde daha ziyade geni�lemesini ve mesafe 

almasını görmekle bahtiyarım. Bu hususta müttefik Balkan Devletlerini sevk ve idare 

eden zevatın büyük hizmetleri ve muvaffakiyetleri ve ittifaka ba�lılıkları �ayan-ı 

takdirdir.  

Bu yüksek ideale giderken müttefik devletlerin ba�ında bulunan zevatın 

himmetlerine, matbuatın dahi büyük hizmetlerinin sebkatetmekte oldu�unu mü�ahede 

etmekteyiz… 

                                                 
77 Ahmet Özgiray, Atatürk’ün Dı� Politikası (1919-1938), �zmir 1999, s. 43. 
78 Söylev, s. 364. 
79 Atatürk’ün IV. Uluslararası Kongresi, s. 350. 
80 Söylev, C: II, s. 281. 
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Tarihi bu kadar yüksek bir idealin esas temel ta�ı, yalnız geçici politika 

esaslarında kalmaz. Bunun esas temel ta�ları lâzımdır ki, kültür ve ekonomi cevheriyle 

dolu olsun. Çünkü kültür ve ekonomi her türlü siyasete istikamet veren bazlardır.  

Herhalde bekledi�imiz parlak günler, bizlerden dahi uzak de�ildir. Bizden sonra 

gelecekler ise tabi o günlerin parlaklı�ını bahtiyarlıkla tes'it edeceklerdir.”  

Atatürk’ün Genel Sekreterli�ini yapmı� olan Hasan Rıza Bey, Hayat dergisinde 

yayınlanan hatıralarında Atatürk’ün Balkan Birli�i hakkındaki dü�üncelerini �öyle 

nakletmi�tir: “Paktın imzalandı�ı günün ertesi sabahı yatak odasına girdi�im zaman 

Atatürk’ü hayli yorgun ve dü�ünceli bulmu�tum. Kendimi tutamadım, sordum:  

—  Yorgun görünüyorsunuz efendim, rahatsız mısınız? 

— Hayır! dedi. Gece hiç uyuyamadım da... �u üzerine dü�tü�ümüz Balkan 

Antla�ması yok mu? ��te kafam ona takıldı. Biliyorsun, bu güne kadar �öyle böyle kendi, 

iç ve dı� meselelerimizle me�gul olduk, yani daha ziyade müstakil bir siyaset takip ettik. 

Oysa �imdi milletlerarası politika alanına giriyoruz ve üzerimize bir takım taahhütler 

alıyoruz. Acaba bu vaziyet bizim için ne gibi ihtimaller do�urabilir? diye dü�ündüm 

durdum, uykum kaçtı. Her ne ise hayırlı olsun. Ya�arsak önümüze çıkacak güçlükleri, 

ba�landı�ımız prensipler çerçevesi içinde yenme�e çalı�ırız ve yeneriz...” 

��te bu çerçevede Atatürk dönemi dı� politikasının ilkeleri üstüne, do�rudan 

do�ruya Mustafa Kemal Atatürk’ün açıklamalarına dayanılarak �u tezler öne 

sürülmü�tür81:  

1- Ülkenin tam ba�ımsızlı�ının sa�lanması ve sürdürülmesi, bütün ulusun 

üstünde titizlikle birle�ti�i temel noktadır. Tam ba�ımsızlık, siyasal, ekonomik, mali, 

akli, iktisadi, kültürel ve öteki alanlarda tam bir egemenlik ve özgürlük demektir. 

Bunların herhangi birinden yoksunluk, ulusun ve yurdun bütün egemenliklerinden de 

gerçek anlamı ile yoksunlu�u demektir.  

2- Hiçbir ulusun kar�ısında olmayan ve Türkiye’nin güvenli�ini öncelikle amaç 

tutan barı�çı bir tutum Türkiye’nin daimi düsturu olacaktır. Türkiye ulusal bir siyaset 

izleyecektir. Ulusal siyaset �udur: Sınırlarımız içinde her �eyden önce kendi gücümüze 

dayanarak varlı�ımızı korumak ve ulus ve yurdun gerçek mutlulu�u ve esenli�i için 

çalı�mak…  

                                                 
81 Ali Halil, Atatürkçü Dı� Politika ve Nato ve Türkiye, Gerçek yay., Istanbul 1968, s. 30-31. 
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3- Türkiye’nin bugünkü mücadelesi yalnız kendisi için olsaydı belki daha kısa, 

daha az kanlı olur ve daha çabuk bitebilirdi. Türkiye’nin savundu�u, bütün mazlum 

milletlerin, bütün do�unun davasıdır ve bunu sona erdirinceye kadar Türkiye, do�u 

uluslarının kendisi ile beraber yürüyece�inden emindir.  

4- Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerine uluslar 

arasında hiçbir renk, din ve ırk ayrımı gözetmeyen yeni bir ahenk ve i� birli�i ça�ı 

hâkim olacaktır.  

5- Ülkeler çe�itlidir, oysa uygarlık birdir ve bir ulusun ilerlemesi için bu biricik 

uygarlı�a katılması gereklidir. Mustafa Kemal Türkiye’sinin Balkan Antantı ve Sadabat 

Paktı gibi giri�imleri de yine o günün ko�ulları içinde bloklar dı�ında bir üçüncü dünya 

yaratma çabasından ba�ka bir �ey de�ildir.  

��te M. Kemal Türkiye Cumhuriyeti’nin, dürüst ve açık politikası sayesinde 

uluslar arası alanda bu mevkiini muhafaza edebilece�ini söylemi�tir82.  

VI- Türkiye’nin Balkan Devletleriyle �li�kileri 

A- Türk Yunan �li�kileri  

Yunanlı milletvekili Kolletis, 1844 Ocak’ında Yunan meclisinde yaptı�ı bir 

konu�mada Megali �dea’yı söyle tanımlayacaktı83:  

“Yunanistan Krallı�ı, Yunanistan de�ildir. Yunanistan’ın en küçük, en yoksul 

parçasıdır. Yunanlılar sadece Krallık içinde oturanlar de�ildir. Aynı zamanda 

Yanya’da, Selanik’te, Serez’de, Edirne’de, ya da �stanbul, Trabzon, Girit ve Sisam’da 

Yunan tarihine ya da Yunan ırkına ba�lı ba�ka yerlerde oturanlar da Yunanlıdır. 

Helenizmin iki büyük merkezi vardır. Krallı�ın merkezi Atina’'dır. �stanbul; büyük 

ba�kent, bütün Yunanlıların kenti, rüyası ümididir.”  

Bir zamanlar bu dü�üncelere sahip olan Yunanistan, Anadolu yenilgisi ve Lozan 

Andla�masından sonra moral bir çöküntü içindeydi. Bu durumdan kurtulmak için halk 

Venizelos’a umut ba�lamı�tı. Nitekim 16 Aralık 1923 günü yapılan seçimleri Venizelos 

yanlıları kazanmı�, parlamentodaki sandalyelerin 2/3’ünü elde etmi�ti. Bunun üzerine, 

yurt dı�ındaki Venizelos, milli birli�i sa�lamak umudu ile, Ocak 1924’de Yunanistan’a 

                                                 
82 Söylev, s. 361. 
83Mustafa Albayrak, “Megali �deadan Balkan Antantı’na Türk-Yunan �li�kilerinin Tarihsel Geli�imi”, 
ODTÜ Atatürkçü Dü�ünce Toplulu�u Dergisi, S.17, (2004), s. 40. 
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dönüp bir geçici hükümet kurmu�tu, ancak, Krallı�ın sürdürülmesi ya da Cumhuriyetin 

ilânı konusundaki tartı�malar sırasında, 4 �ubatta çekilecekti. ��te bu bir aylık 

Ba�bakanlı�ı sırasında Venizelos’un Türkiye ile dostluk ili�kileri kurulması yolundaki 

ilk giri�imine tanık oluyoruz. Gerçekten, Venizelos 13 Ocak’ta Türkiye Ba�bakanı 

�smet Pa�a’ya yolladı�ı bir telgrafta: “Yunanistan’da iktidarı geçici olarak yeniden ele 

aldı�ım sırada, Lozan’da imzalanmı� olan Andla�ma ve Sözle�melerin sadakatla 

uygulanması ve ülkelerimizin yararı ve barı�ın güçlendirilmesi için, kar�ılıklı güven ve 

iyi kom�uluk ili�kilerinin kurulması amacıyla Ekselansınızla i�birli�i yapmaktan 

mutluluk duyaca�ım” demi�ti. �smet Pa�a da aynı gün verdi�i yanıtta, Venizelos’un 

görü� ve özlemini payla�tı�ını belirtmi� ve bu yoldaki çalı�malarda her iki tarafa ba�arı 

dile�inde bulunmu�tu84.  

�ki ülkenin ili�kileri, özellikle nüfus mübadelesinin ortaya koydu�u sorunlar 

yüzünden, 6–7 yıl gerginli�ini koruyacaktı. Ancak, Balkanlarda kendisine ba�lı Küçük 

Antant devletleri (Çekoslovakya, Yugoslavya, Romanya) aracılıyla etkinli�i artan 

Fransa’nın bu gücünü kırmak için harekete geçen �talya, 1926’da Romanya ve 

Arnavutluk’la birer pakt imzalamı�tı. Yugoslavya’ya kar�ı Türkiye ve Yunanistan’la da 

yakınla�mak ve bu ülkelerle de birer anla�ma imzalayarak Balkanlarda etki alanını 

arttırmak istiyordu. �talya aracılı�ıyla Ankara-Atina yakınla�ması ba�ladı. Her iki 

Balkan ülkesiyle de temas halinde olan �talya, kendi liderli�inde bir Balkan Paktını 

gerçekle�tirmek için, Türk-Yunan sorunlarının çözümü konusunda tarafların görü�lerini 

dinliyor ve bu görü�leri uzla�tırmaya çalı�ıyordu85.  

�talya’yla ya�anan yakınla�manın nihai olmadı�ını bilen Mustafa Kemal ve 

Venizelos, kısa bir süre içinde ikili ili�kilerini geli�tirmek üzere adımlar atmaya 

ba�ladılar. Böylece iki ileri görü�lü devlet adamı Atatürk ve Venizelos, Türk-Yunan 

dostlu�unun temelini atmı�tır, giri�im Yunan tarafından gelmi�ti. Türkiye bunu sevinçle 

kar�ılayarak, kurulan dostlu�un sonuna dek ba� savunucusu olacaktı86.  

Venizelos’un kafasındaki dü�ün �u idi: Helenizmin Megalo �deası 1922 Anadolu 

bozgunu ile yok olmu�tur. Bizans �mparatorlu�u’nun Yunanistan’ın geni�letilmesi 

yolundan gerçekle�tirilmesi olanaksızdır. Bu, ancak bir Türk-Yunan Federasyonu ile 

yapılabilir. Bizans’ın özde� hakka sahip ardılları olan Yunan ve Türk ulusları onu 

                                                 
84 Soysal, Bayura Arma�an, s. 136. 
85 Oran, a.g.e., s. 345. 
86 Soysal, Bayura Arma�an, s.136. 
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birlikte gerçekle�tirmelidir. Bu görü�ün romantik anlatımı bir yana bırakılarak söylemek 

gerekirse, Venizelos Do�u Akdeniz’de ve Balkanlarda barı� ve güvenli�in güçlü bir 

Türk-Yunan Federasyonu ile sa�lanaca�ına içtenlikle inanıyordu87.  

Venizelos Nüfus Mübadelesine ili�kin son 10 A�ustos 1930 Türk-Yunan 

Sözle�mesinin Mecliste onaylanması ile ilgili görü�meler yapılırken, muhalefetin 

Türklerin uzla�mazlı�ından söz etmesi üzerine, kızgın bir biçimde �öyle demi�ti88:  

“�lerici Parti liderinin (G. Kafandaris), benim gibi ve biraz tarih okumu� herkes 

gibi �unu bilmesi gerekir ki Türk ulusu gururlu bir ulustur. Ne olursa olsun, Türklerden 

tehdit yolu ile hiç bir �ey elde edilmesi olana�ı yoktur.”  

�smet Pa�a, 27 Eylül’de Venizelos’a gönderdi�i mektupta, Yunan ba�bakanının 

yollamı� oldu�u mektubun Türk-Yunan ili�kileri tarihinde yeni ve samimi bir dostluk 

döneminin ba�langıcını olu�turdu�unun altını çizdi89.  

Ahali De�i�imi Hakkındaki 30 Ocak 1923 tarihli Lausanne Antla�ması ile 1 

Aralık 1926 tarihli Atina Antla�ması’nın Uygulanmasından Do�an Sorunların Kesin 

Suretle Çözümlenmesine Dair Sözle�me 10 Haziran 1930’da Ankara’da imzalandı90.  

10 Haziran 1930 Ankara Sözle�mesiyle Türkiye ile Yunanistan arasında nüfus 

mübadelesinden kaynaklanan siyasal ve ekonomik sorunlar çözüme ba�landı. Her 

�eyden önce kimlerin yerle�ik sayılaca�ı karara ba�landı. Sözle�menin 10. maddesine 

göre, “Türkiye, �stanbul’a geldikleri tarih ve do�dukları yer ne olursa olsun de�i�imden 

ayrık tutulmu� olan �stanbul bölgesinde bugün hazır bulunan Türk uyru�undaki tüm 

Ortodoks Rumlara” , 14. maddesine göre ise, “Yunanistan, Batı Trakya’ya geldikleri 

tarih ve do�dukları yer ne olursa olsun de�i�imden ayrık tutulmu� olan Batı Trakya 

bölgesinde bugün hazır bulunan Yunan uyru�undaki tüm Müslümanlara” yerle�ik sıfatı 

tanımaktadır. Böylece 7 yıldan beri sürmekte olan bir anla�mazlık sonuçlandırıldı. Bu 

siyasal sorunun yanı sıra mübadeleden kaynaklanan ekonomik sorunlara da çözüm 

getirildi91.  

10 Haziran 1930 sözle�mesi iki ülke arasında ya�anan siyasal, ekonomik ve 

hukuksal sorunları çözünce hızlı bir yakınla�ma süreci ba�ladı. Ekim-Kasım aylarında 

                                                 
87 Soysal, Bayura Arma�an, s. 137. 
88 Aynı yer. 
89 Oran, a.g.e., s. 345. 
90 Aynı yer. 
91 Oran, a.g.e., s: 346. 
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Yunan Ba�bakanı Venizelos Türkiye’yi ziyaret etti. Ankara’da son derece sıcak 

kar�ılanan Venizelos’un ziyareti sırasında 30 Ekim 1930 günü, siyasal, askeri ve 

ekonomik konulara ili�kin 3 anla�ma imzalandı: Dostluk, Tarafsızlık, Uzla�ma ve 

Hakemlik Antla�ması; Deniz kuvvetlerinin Sınırlandırılmasına ili�kin Protokol; �kamet, 

Ticaret ve Seyrisefain Antla�ması92. �mzalanan 3 anla�ma, daha 7 yıl önce sava�an iki 

ülke arasında siyasal, ekonomik ve askeri bir i� birli�i yaratırken, Türk-Yunan ili�kileri 

tarihinde ilk kez bir dostluk dönemini ba�lattı. Bu olumlu dostluk havası içinde, Yunan 

ba�bakanın Patrikhane’yi ziyaret etmesine kar�ı çıkılmadı ve böylece dolaylı yoldan da 

olsa Türk hükümetiyle olan sorunlarının da sona erdi�i mesajı verilmi� oldu93. 

��te 30 Ekim 1930 günü Ankara’da Venizelos ile �smet Pa�a arasında imza 

edilen Dostluk, Tarafsızlık, Uzla�tırma ve Hakemlik Andla�ması iki ülkenin tarihinde 

bir dönüm noktası oldu. Böylece bir inanç ve idealin ilk somut ürünü ortaya çıktı. 

Andla�ma tüm Batı dünyasında �a�kınlıkla karı�ık bir sevinç uyandırmı�tı94.  

Ziyaret vesilesiyle �smet Pa�a, yaptı�ı resmi davette, Türk-Yunan yakla�masının 

Lozan’daki çetin görü�meler sırasında ba�ladı�ını, iki ülkenin çıkarlarının birbirine 

uygun oldu�unu, Venizelos’un Türkiye ile anla�ma politikasını ba�lattı�ını, Türkiye’nin 

de bunu iyi kar�ıladı�ını, artık pürüzlerin giderildi�ini, Türkler ve Yunanlıların 

Balkanlarda ve Akdeniz’de birlikte çalı�mak zorunda bulundu�unu, gelecek ku�akların 

bu dostlu�u kuranlara gönül borcu duyaca�ını belirtmi�ti. Venizelos da, verdi�i yanıtta, 

iki yıl önceki daveti �imdi yerine getirebildi�ini, Yunanistan’ın Lozan Andla�masının 

ortaya koydu�u ülkesel statükoya ba�lılı�ını göstermi� oldu�unu, yeni bir devir 

açıldı�ını, Türkiye’ye içtenlikle el uzattıklarını, iki devlet bir araya gelerek, 

Balkanlarda, hatta Avrupa’da barı�a bir temel olu�turabilece�ini, bir Balkan birli�ine 

umutla bakarken birbirimize ba�lı kalmak gerekti�ini, hükümet programında Türk-

Yunan yakla�masının üzerinde durdu�unu, Yunan ulusunun bu dostlu�u benimsedi�ini, 

artık iki ülkeyi hiç bir �eyin birbirinden ayıramayaca�ını söylemi�ti. Ziyaret sonunda 

yayımlanan Ortak Bildiri de bu konu�maların havasına uygun olmu�tu95.  

                                                 
92 Oran, a.g.e., s. 347. 
93 Aynı yer. 
94 Soysal, Bayura Arma�an, s.138. 
95 Aynı yer. 
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Ünlü Tarihçi Arnold Toynbee, Türk-Yunan barı�ması üzerine; “E�er 1930 

yılında ya�ayan devlet adamlarından tarih yaptıkları savında olanlar varsa, do�rusunu 

isterseniz, bunlar Mustafa Kemal ve Elefteros Venizelos’tur” diyecekti96. 

Dostluk Andla�ması, Tarafların birbirine kar�ı Paktlar yapmamasını, biri sava� 

içine girerse ötekinin tarafsız kalmasını ve uzla�mazlıkların barı�çı yollardan çözümünü 

öngören klasik nitelikteki hükümlerinden çok, özü bakımından önemli idi. Artık iki 

ülke, tarihte ilk kez, dostça ili�kiler içinde ya�amak ve birbirlerine destek olmak 

niyetlerini ortaya koymu�tu. Andla�maya Ekli Protokolde, deniz kuvvetlerinin uyum 

içinde sınırlandırılması, tarafların, birbirine haber vermeden, bunları artırmaması 

kararla�tırılmı�tı97.  

Atatürk ile Venizelos bunun Balkanlarda barı� ve güvenli�in de yararına 

oldu�una inanmı�tı. Bu yeni hava içindedir ki, Yunanistan, 1932’de Türkiye’nin MC’ye 

giri�ine yardımcı olacaktı98. Hatta Elefterios K. Venizelos bu olumlu geli�melerden 

duydu�u mutlulu�un bir sonucu olarak, 12 Ocak 1934 tarihinde, merkezi Oslo’da 

bulunan Nobel Barı� Komitesi’ ne bir mektup yazarak; Balkan Antantı’nın kurulmasına, 

iki devlet arasındaki ili�kilerin geli�mesine, Ortado�u ve Balkanlarda barı�a yaptı�ı 

katkılardan dolayı, Atatürk’ü “Nobel Barı� Ödülü” ne aday göstermi�tir. Venizelos 

mektubunda; Mustafa Kemal(Atatürk)’in ulusal hareketin zaferle sonuçlanmasının 

ardından, laik, modern ve ulusal niteliklere sahip bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

yarattı�ına dikkati çekerek bu devletin kendi ulusal sınırları içinde yetinerek, 

Yakındo�u’da barı�ın gerçek bir savunucusu oldu�unu dile getirmi� ve mektubunu 

�öyle sürdürmü�tür99:  

“Kanlı mücadeleler nedeni ile uzun yıllar Türkiye ile dü�man durumunda kalan 

biz Yunanlılar Osmanlı �mparatorlu�u’ nun yerini alan bu ülkede vuku bulan köklü 

de�i�ikli�in etkilerini duyan ilk kimseler olduk. Anadolu faciasının akabinde kendini 

yenileyen Türkiye ile bir anla�ma fırsatı görerek elimizi uzattık. O, bu uzanan eli 

samimiyetle kabul etti. Ciddi anla�mazlıklarla ayrılmı� olan milletlere samimi bir barı� 

örne�i veren bu yakınla�madan yalnızca, iki ülke için oldu�u kadar Yakındo�u barı�ı 

için de yararlı sonuçlar do�mu�tur.  

                                                 
96 Soysal, Bayura Arma�an, s.138. 
97 Aynı eser, s. 138-139. 
98 Aynı eser, s. 139. 
99 Albayrak, a.g.m., s. 46. 



 
 

 33  

Barı�ın borçlu oldu�u bu de�erli katkının sahibi ki�i, Türkiye Cumhurba�kanı 

Mustafa Kemal Pa�a’dır. Bu nedenle, 1930 yılında Yunan Hükümet Ba�kanı olarak ben, 

Türk Yunan Paktı’nın imzası ile Yakındo�u’da barı�a do�ru yeni bir devir ba�larken, 

Mustafa Kemal Pa�a’yı, Yüksek Nobel Barı� Ödülü için aday göstermekle �eref 

kazanırım...”  

Nobel Barı� Komitesi, 1934 yılı Nobel Barı� Ödülü’nü Cumhurba�kanı Mustafa 

Kemal (Atatürk)’e vermemi�tir. O yıl Nobel Barı� Ödülü, silahların sınırlandırılması 

konusundaki çabalarından dolayı, �ngiltere Dı�i�leri Bakanı Arthur Henderson’a 

verilmi�tir. Oysa bu yıllarda silahların sınırlandırılması giri�imi, yalnızca kâ�ıt üzerinde 

kalmı�, ba�ta Almanya olmak üzere �talya ve bazı totaliter yönetimler, bütün güçleriyle 

silahlanmaya devam etmi�tir. E�er silahlanma gerçekten sa�lanabilmi�se, dört yıl sonra 

patlak verecek ikinci büyük sava�ta kullanılan silahların kayna�ı nasıl 

açıklanabilecektir? Kanımızca Nobel Barı� Ödülü’nün Atatürk’e verilmeyi�inin en 

büyük nedeni, o yıl ödülü alan �ngiltere Dı�i�leri Bakanı Henderson’un yaptı�ı çabaların 

önemi de�il, “dünyada emperyalizme kar�ı ilk ba�arılı sava�ı kazanan ve sömürge 

toplumlara kurtulu�un yolunu gösteren ve üstelik Türk olan bir büyük önderin 

ödüllendirilmemesi” olarak açıklanabilir. Bu ödülün Atatürk’e verilmesi demek; 

emperyalizmin kendi kendisini tarih önünde mahkûm etmesi, sömürgelerde ba�layan 

ayaklanmalara dolaylı yoldan da olsa katkıda bulunması, Türk Kurtulu� Sava�ı’nı 

onaylamaları ve bir defa daha Atatürk’ün dehasını kabul etmeleri demekti ki, 

emperyalistler Nobel Barı� Ödülü’nü Atatürk’e vererek, sonuçları kendileri açısından bu 

denli yıkıcı olan bir giri�ime öncülük etmek istememi�lerdir100.  

Ankara Antla�masından bir ay sonra, Bulgaristan Ba�bakanı Mu�anof 3 Aralık 

1931’de Ankara’ya gelmi�ti. Yapılan görü�melerde, Türk devlet adamları bir yandan 

Bulgaristan’ın Yunanistan ile ili�kilerini iyile�tirmesine yardımcı olmak isterken, öte 

yandan Bulgaristan’ın o sırada Yugoslavya’dan duydu�u kaygıyı yatı�tırma�a, kısacası 

Bulgarları öbür kom�ularıyla dostluk havası içine sokma�a çalı�mı�tı101. 

1928’den sonra Türk-Yunan dostlu�u güçlenirken, iki ülkenin basınında 

kuzeyden gelecek “Slav tehlikesi” ne birlikte set çekmek gerekti�i yolunda yayınlar 

görülüyordu. Bu yayınlar az çok yönetici sınıfında görü�ünü yansıtıyordu. Nitekim 

                                                 
100 Albayrak, a.g.m., s. 46. 
101 Soysal, Bayura Arma�an, s. 139. 
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Yunan Dı�i�leri Bakanı Mihalakopulos 1930 sonlarında hükümete sundu�u gizli bir 

raporda bu Yunanistan ve Türkiye’nin, özellikle Türkiye’nin, Balkanları Slavların 

egemenli�ine koyabilecek bir Bulgar-Yugoslav birli�inden kaygı duyduklarını 

belirtiyordu. Balkanlarda bir Slav birli�inden Yunanistan gibi Türkiye’nin de, Balkanlı 

Slav Devletlerin Büyük Devletlere alet olabilece�i dü�üncesiyle, kaygı duyması 

do�aldı. Tarihsel olgular bunu haklı gösteriyordu102.  

1930 anla�malarıyla iki ülke arasında sa�lanan siyasal, ekonomik ve askeri 

yakınla�ma diplomasi alanında da kendisini gösterdi ve 5 Ekim 1931’de de Ba�bakan 

�smet Pa�a ve Dı� ��leri Bakanı Tevfik Rü�tü Atina’ya resmi ziyarette bulundular.Bu 

ziyaretle hem Venizelos’un bir yıl önceki ziyereti iade ediliyor, hem de Atina’da sıcak 

kar�ılama törenleriyle ba�ta Balkan ülkeleri olmak üzere dünya kamu oyuna bir mesaj 

verilmek isteniyordu. Nitekim 1932 yılında Venizelos’un iç politika ve ekonomide 

beklenen ba�arıyı gösterememesi üzerine ba�bakanlıktan ayrılması iki ülke arasında 

ba�lamı� olan yakınla�mayı sona erdirmedi�i gibi, sa�lam temeller üzerinde 

yükseldi�ini ve bireylere ba�lı olmadı�ını gösterdi103.  

Pakt tasarısı üzerinde, 10 Mayıs 1933 günü Yunanistan Parlamentosu Dı�i�leri 

Komisyonunda Dı�i�leri Bakanı Maksimos bilgi verirken, muhalefet lideri durumunda 

olan Venizelos söz almı� ve �öyle demi�ti104:  

“Mutlu bir giri�im saydı�ım bu Paktın imzasıyla daha çok ilerlemi� olaca�ız ve 

göreceksiniz, bir süre sonra Türkiye ile Do�u Federasyonunu gerçekle�tirece�iz.”  

14 Eylül 1933 günü Ankara’da “�çten Anla�ma Paktı” (Samimi Anla�ma 

Misakı-Pacte d'Entente Cordiale) ba�ıtlanmı�tı105.(Ek-1). Türkiye adına �nönü ve 

Aras’ın, Yunanistan adına yeni Ba�bakan Çaldaris ile Dı�i�leri Bakanı Maksimos’un 

imzaladı�ı bu paktın 1. maddesiyle iki devlet ortak sınırlarının dokunulmazlı�ını 

kar�ılıklı olarak, güvence altına almı�lardı.  Bu yüküm, saldırmazlık yükümünün 

ötesinde bir içerik ortaya koyuyordu: Trakya’da 1923 Lozan Antla�masıyla saptanan 

Türk-Yunan ortak sınırının de�i�meyece�ini açıklamanın pek anlamı olamazdı. Zaten, 

Antla�manın giri� bölümünde belirtildi�i gibi, her iki ülke sava�a ba�vurulmamasını 

öngören 1928 Briand-Kellogg Paktına katılmı� bulunuyordu. Söz konusu olan �ey bu 

                                                 
102 Soysal, Bayura Arma�an, s.139-140. 
103 Oran, a.g.e., s. 349. 
104 Soysal, a.g.e., s.147. 
105 TBMMZC, C: 21, Sıra no: 67,  Ankara 1933, s. 1–2. 
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ortak sınırın güvence altına alınması, ba�ka deyi�le bu sınırı bir üçüncü devletin 

(Bulgaristan) bozmasına kar�ı, Türkiye ile Yunanistan’ın birbirlerine destek olmaları 

idi.  Bulgaristan’ın gözü Yunan Batı Trakya’sında bulundu�una göre, onun Balkan 

Sava�ları sonunda oldu�u gibi, bu bölgeyi almak amacıyla saldırıya geçmesi durumunda 

Türkiye’nin Yunanistan’a yardımı gerekecekti. Bulgaristan’ın, güvence altına alınan 

ortak sınırı Türkiye topraklarından inerek bozması ise pek olası de�ildi. Demek oluyor 

ki anla�ma ile Yunanistan Bulgaristan’a kar�ı Türkiye’den bir güvence sa�lamı�tı. 1933 

Türk-Yunan Paktının Balkanlar için önemli bir yanı ise, Balkan sınırlarının güvenli�ini 

kar�ılıklı olarak güvence altına alacak 1934 Balkan Paktına bir örnek, bir adım ve bir 

temel olmasıydı. Ankara Paktı ile ayrıca, Tarafların uluslararası konularda danı�malar 

yapması (Md. 2), ve uluslararası toplantılarda birbirlerinin çıkarlarını koruması ve 

ortakla�a temsil olanakları (Md. 3) öngörülmü�tü. Pakt, 12 Mart 1934’de yürürlü�e 

girmi�ti106. 

M. Kemal Atatürk, bu anla�madan bahsederken; denizde ve karada yüksek 

menfaatleri ve co�rafi rabıtaları bu kadar birbirine girmi� olan iki memleket için tabii 

ihtiyacın bir ifadesi ve sulhun kuvvetli bir vasıtası oldu�unu belirtmi�tir107. 

Türkiye’nin Balkan sulhuna hizmetleri yabancı basında da takdirle kar�ılanmı� 

ve 1933 �çten Anla�ma Paktı’nın imzalanması üzerine “L’Europe Nouvelle” mecmuası 

Türkiye’nin harici siyaseti hakkında �unları yazmı�tır108: 

“Dörtler misakı imza edilir edilmez, Avrupa’nın cenubu �arkisindeki iki küçük 

devlet her �eyden evvel aralarında ve kom�ularıyla anla�mak azminde olduklarını 

gösterdiler. Bunlar Türk ve Yunan olup 14 Eylül 1933’te Yunanistan’ın 1921 ve 1922 

senesindeki ma�lubiyetlerinin kalbinde açtı�ı yarayı hatırlayanları hayrete dü�üren bir 

dostluk misakı akdettiler. Bununla her iki devlet, �talya, �ngiltere ve Fransa ile gayet iyi 

münasebet idame etmekle beraber, her �eyden evvel içinde bulundukları mü�terek 

�eraitten istifade etmek ve mahalli menfaatlerine muvafık bir �arki Akdeniz te�kilatı 

vücuda getirmek istediklerini gösterdiler. Di�er taraftan Türkiye bu misakla ispat etti ki 

bundan böyle Asya’ya ve �slam alemine do�ru dönmü� olmakla beraber Balkan i�lerine 

kar�ı büyük bir alaka duymaktan hali kalmamakta olup, Balkanların birbirine karı�mı� 

milletler hakkındaki tecrübesi sayesinde orada sulh lehinde mühim bir rol 

                                                 
106 Soysal, Bayura Arma�an, s.147-148. 
107 Söylev, s. 361. 
108 Cumhuriyet, 13 Kanûn-ı Sâni(Ocak) 1934, nr. 3486, s. 3. 
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oynayabilecektir. Nitekim, Türkiye bundan hemen sonra küçük itilafın da müzaheret 

etti�i sulh hesabına faaliyete giri�ti.” 

Askerlik ve güvenlik konularında i�birli�ini sa�lamla�tıran bu belgenin yanı sıra 

ekonomik ve ticari i�birli�i konularında da 22 Aralık 1933 ve 10 Kasım 1934 

tarihlerinde iki Takas Antla�ması imzalandı. Ayrıca, Mayıs 1934’te �stanbul’da Türk-

Yunan Ticaret Bürosu kuruldu. 1934 yılında Venizelos’un Atatürk’ü Nobel Barı� 

Ödülüne aday göstermesi iki ülke arasındaki dostlu�un hangi noktalara ula�tı�ını ortaya 

koyuyordu. Türk-Yunan yakınla�ması sadece iki ülkeyi ilgilendirmekle kalmıyor, 

Balkanlarda da etkisini gösteriyordu. 1934 yılında imzalanan Balkan Antantı Paktı, bu 

yakınla�manın bölgesel düzeyde en önemli sonucu oldu109.  

Beklendi�i üzere, Ankara Paktı Bulgaristan’da bir �a�kınlık ve kızgınlıkla 

karı�ık bir kaygı uyandırmı�tı. Hatta basında, 1929’da Bulgaristan ile bir Tarafsızlık 

Andla�ması imzalamı� olan Türkiye’nin �imdi Yunanistan ile böyle bir Pakt yapması 

dü�manca bir davranı� sayılmı�tı. Türk-Yunan Paktının imzasından 6 gün sonra 

Ba�bakan �nönü ile Dı�i�leri Bakanı Aras’ın Sofya’ya yaptı�ı ziyarette, Bulgarlar 

kaygılarını dile getirmi�lerdi. Türk Devlet adamları ise ortada Bulgaristan’a kar�ı bir 

davranı� bulunmadı�ını, Bulgaristan’ın Yunanistan’a bir saldırı niyeti olmadıkça bir 

sorun çıkmayaca�ını, o nedenle Türk-Yunan Paktının 1929 Türk-Bulgar Tarafsızlık 

Andla�masına ters dü�medi�ini, Bulgaristan da Türk-Yunan Paktına katılırsa, bu 

bölgede güvenin, bir kar�ılıklı güvence sistemi içinde, güçlendirilmi� olaca�ını 

anlatmı�lardı. Ama Bulgarlar Türk-Yunan Paktına katılmayı kabul etmemi�, yalnızca, 

önceden karar verildi�i üzere, 1929 Andla�masının 5 yıl uzatılmasıyla yetinmi�lerdi110.  

Bu durumda Balkanlarda, bir yandan Romanya ve Yugoslavya 1921 �ttifak 

Andla�ması ile öte yandan Türkiye ve Yunanistan 1933 Paktı ile Bulgaristan’ın olası bir 

saldırısına kar�ı kar�ılıklı yükümlülükler üstlenmi� bulunuyordu. �u da var ki, biçim 

bakımından bu ba�ıtlardan birincisi bir savunma, bir yardımla�ma, ikincisi ise 1925 

Locarno güvenlik sistemi için bulunan kar�ılıklı güvence formülüne göre yapılmı�tı. 

Çünkü Yunanistan ve özellikle Türkiye bir Balkan Paktının dayandırılması gereken 

temeli olu�turmak ve bunu Romanya ve Yugoslavya’dan ba�ka, Bulgaristan’a ve 

                                                 
109 Oran, a.g.e., s. 350. 
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Arnavutluk’a da benimsetmek umudunu besliyordu.111 Yunanistan, Türkiye ile sıkı bir 

i�birli�i kurmasına kar�ılık, Yugoslavya’nın tutumundan, onun Bulgaristan ile yakla�ma 

aramasından ku�ku duyuyordu.  

Bu arada, Yunan Muhalefet Lideri Venizelos Türkiye’ye gelip Atatürk ile Türk-

Yunan ili�kileri ve Balkan Paktı hazırlıkları üzerine görü� alı�veri�inde bulunmu�tu. 

Atatürk’ün 26 Eylül 1933 günü Venizelos ile yaptı�ı görü�me Dı�i�leri Bakanı Aras 

tarafından �öyle not edilmi�ti:112  

“…Venizelos be� Balkan Devleti arasında barı�ın korunması ve sınırların 

güvenli�i için bir andla�ma yapılmasının yararından söz etmi� ve Bulgaristan buna 

hemen razı olmazsa sonradan onun da katılmasını olanaklı kılacak bir biçimde, dört 

devlet arasında bir andla�ma ile ba�lanabilece�ini anlatmı�tı.  

Sayın Cumhurba�kanı, Türkiye’nin bu konuda Sovyetler Birli�i’nin iznini 

almasının do�al oldu�unu, ancak Türkiye ve Yunanistan’ın co�rafi konumları 

nedeniyle, �talya’nın duyarlı�ını da hesaba katmak gerekece�ini belirtince, M. 

Venizelos, daha sonraki davranı�larıyla çeli�ecek olan, “Biz yalnız Balkan sınırlarının 

güvenli�ini öngörece�iz, o nedenle dostumuz �talya’nın buna bir diyece�i olamaz, 

gerekirse bu noktayı gider bizzat kendilerine anlatırım” yanıtını vermi�tir. Sayın 

Cumhurba�kanımızın, Arnavutluk sınırlarına de�inilmemekle birlikte, Arnavutluk’un da 

bir Balkan Devleti oldu�unun yadsınmayaca�ı, �imdilik ittifakın be� devlet arasında 

yapılıyormu� gibi hazırlı�a giri�ilmesi ve anla�manın yalnız sınırların güvenli�ini ve 

barı�ın korunmasını amaçlayan bir ba�ıt olarak ortaya konulması yolundaki 

dü�üncelerinden çok ho�nut olan Venizelos, Balkan Andla�ması tasarısı ve onun 

düzenlenmesi için Sayın Cumhurba�kanımıza “Bu sizin büyük planınızdır” demi�tir. 

Cumhurba�kanımız bu görü�menin ertesi günü, �smet Pa�a ile birlikte M. Venizelos’un 

ve benim(T. Rü�tü) konuyu görü�üp çalı�mamızı istemi� ve bana bu yolda direktif 

vermi�tir.  

Böyle bir i�in yapılabilmesi için Yunanistan’da siyasal partiler arasında bu 

konuda bir görü� birli�i gere�ine de�inen Venizelos Dı�i�leri Bakanı Maksimos’a 

güvenini belirttikten sonra kendisi henüz muhalefette bulundu�u sırada bu i�in daha 

kolay olaca�ını, çünkü bu konuda hükümete kar�ı çıkmayaca�ını söylemi�tir.  
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Ertesi gün �smet Pa�a ve ben Venizelos ile Pera Palas Otelinde bulu�arak 

görü�tük. Görü�meden sonra Ba�bakan benden bu konuda ihtiyatlı hareketle daha geni� 

inceleme yapmamı, ilgili devletlerle görü�üp anla�arak yürümemizi istedi. Türkiye’nin 

içtenlikle barı� özlemine uygun dü�en böyle bir tertipte amaca varmak için, ilk a�ama 

olarak, Romanya ve Yugoslavya ile yapılması kararla�tırılan Saldırmazlık Paktlarının 

sonuçlandırılması ile yetinilmesi, �smet Pa�a ile aramızda geçen konu�manın özünü 

olu�turmu�tu.”  

Venizelos’tan bir hafta sonra �stanbul’a gelen Yugoslavya Kralı Aleksandre ile 

Atatürk’ün 9 Ekim 1933’de yaptıkları görü�mede, Balkan Paktı konusuna �öyle 

de�inildi�i gene Aras’ın notundan anla�ılmaktadır:113 

“Atatürk’ün Türk-Yunan Anla�masının (1933 Türk-Yunan �çten Anla�ma Paktı)   

Balkanlardaki   barı�   havasına yararlı   oldu�unu   söylemesi   üzerine Kral   

Balkanlarda   sınırların ve barı�ın sürdürülmesi için   Yugoslavya’nın Türkiye ile 

i�birli�inde bulunmasının yararlı olaca�ını ve Türkiye ile Yugoslavya arasında emlâk 

sorununun çözümü için emir verdi�ini belirtti. Daha sonra, Türkiye ve Yugoslavya 

Dı�i�leri Bakanlarının Cenevre’de Hükümetlerinin direktifi çerçevesinde 

kararla�tırdıkları bir Saldırmazlık Andla�ması yapılaca�ına de�inerek bunun kendi 

özlemlerini yansıttı�ını söyledi. Sayın Cumhurba�kanımız bu konuda   Yugoslavya   ile   

Türkiye’nin çalı�malarının yararlı olaca�ını kendisinin Cumhuriyet Hükümetine bu 

yolda direktif verdi�ini açıkladı. Balkanlılar arasında   barı�ın sürdürülmesi için 

öngörülen i�birli�inin gerçekle�mesine Türkiye ve Yugoslavya Hükümetlerinin birlikte 

çalı�maları gere�i ve yararında her iki Devlet Ba�kanı görü� birli�i içinde 

bulunmu�tur.” 

Atatürk’ün, Balkan Paktının imzasından sonra da, Türk-Yunan dostlu�una nasıl 

içtenlikle, bir özen gösterdi�i, Onun, Türk-Yunan ekonomik ili�kileri üzerinde 

görü�meler yapmak üzere Ankara’ya gelen Ekonomi Bakanı Jorj Pezmazo�lu’na 5 

Kasım 1934 gecesi yolladı�ı bu mesajdan belli olmaktadır114:  
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"Sevgili Pezmazo�lu,  

Ö�reniyorum ki �ki ulusun de�erli temsilcileri, Yunanlılar ve Türkler, 

birbirlerini severek ve dünyayı karanlıklardan aydınlı�a çıkararak, karde�çe elele 

veriyorlar. 

Bir engel çıkmasaydı, aranızda bulunmaktan çok mutlu olurdum. Türk-Yunan 

karde�li�inin geli�mesiyle tüm evrenin gözlerini kama�tıracak parlak bir ufu�un yakın 

bir gelecekte do�aca�ı ku�kusuzdur. Biz Türkler buna kesinlikle kendimizi adadık".  

Türkiye ile Yunanistan 1930’larda ba�lattıkları dostluk ili�kisini tüm Balkan 

ülkelerini kapsayacak biçimde geni�leterek revizyonizme kar�ı koyabilmek amacıyla 

Balkan Antantını kurmu�lardır. Bununla birlikte, Bulgaristan ve Arnavutluk’un Antanta 

katılmamaları ba�ta olmak üzere yukarda de�indi�imiz çe�itli nedenler Balkan 

Antantının bir tehdide kar�ı Balkanların güvenli�ini sa�lamaktan uzak oldu�unu ortaya 

koyuyordu. Bu nedenle, do�rudan tehdit algılayan Türkiye ve Yunanistan, 1934 

sonrasında, özellikle askeri alanda, ikili ili�kilerinde giderek artan bir yakınla�mayı 

sürdürdüler. 11 Nisan 1936’da Türkiye Lozan Bo�azlar Sözle�mesine taraf devletlere 

birer nota göndererek Bo�azlarla ilgili yeni bir düzenleme yapılması iste�ini 

bildirdi�inde Yunanistan’ın deste�ine sahipti. 4 A�ustos 1936’da Yunanistan’da 

ya�anan rejim de�i�ikli�i Türk-Yunan ili�kilerini etkilemedi. 1932’de Venizelos’un 

iktidardan ayrılmasından beri sürmekte olan siyasal istikrarsızlı�a son vermek üzere 

iktidara el koyan General Metaksas, “4 A�ustos Rejimi” olarak adlandırdı�ı diktatörlük 

döneminde, iç politikasında �talya ve Almanya’yı model alırken, dı� politikada 

statükocu tutumu sürdürdü. Sava�tan olabildi�ince kaçınmak istemekle birlikte, 

Avrupa’da ba�layacak bir silahlı çatı�manın Yunanistan’ı etkilememesinin mümkün 

olamayaca�ını da bilen Metaksas Türkiye’yle yapılmakta olan i�birli�inin askeri 

boyutunu geli�tirmek üzere çalı�malara ba�ladı. Ocak 1937’de Bulgaristan’ın 

Yugoslavya ile bir dostluk antla�ması imzalaması ve 1938’de Balkan Antantı ile 

Bulgaristan arasında imzalanan antla�mayla Trakya sınırının askersizle�tirilmesinin 

sona erdirilmesi Balkan Antantı içinde ciddi sorunlar yarattı�ı gibi, Yunanistan’ın 

endi�elerini de arttırdı. Balkan Antantı içindeki dayanı�ma azaldıkça, Türk-Yunan 

dayanı�ması artmaya ba�ladı. Bu süreç, sava� öncesinde yeni bir askeri paktın, resmi 

adıyla “Türkiye ile Yunanistan arasındaki 1930 Dostluk, Tarafsızlık, Uzla�tırma ve 

Hakemlik Antla�ması ve 1933 Samimi Pakta Ek Antla�ma” nın 27 Nisan 1938’de 
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imzalanmasıyla sonuçlandı. Söz konusu antla�manın 1.maddesine göre, “taraflardan 

biri, kendisinin neden olmadı�ı bir ya da birkaç devletin saldırısına u�rarsa, öteki taraf, 

saldıran devlet ya da devletlerin askerlerini, silahlarını, sava� gereçlerini geçirmek, 

yiyecek, hayvan vb. sa�lamak ve geri çekilen ordularını geçirmek ya da askersel 

ke�iflerde bulunmak üzere kendi topraklarından yararlanmasına, gerekti�inde silahla 

kar�ı koyarak, tarafsızlı�ını korumayı yükümlenir.” Ayrıca, barı�çı bir çözüm 

bulunması için çaba gösterecektir. Taraflar, “kendi toprakları üzerinde öteki ülkenin 

esenlik ve güvenli�ini bozmak ya da hükümetini de�i�tirmek amacını güden ki�iler ve 

kümelerin olu�masına ve yerle�mesine, bundan ba�ka öteki ülkeye kar�ı propaganda ya 

da herhangi bir ba�ka araçla sava�mak amacını güden ki�iler ve grupların oturmasına 

hiçbir zaman olanak vermemeyi” yükümlenmektedirler. �ki ülke arasında daha önce 

yapılmı� antla�maların geçerliliklerini bir kez daha belirten bu antla�ma, Yunanistan’ın 

kaygıları sonucunda ortaya çıkmı� olsa da, do�udan bir tehdit gelme olasılı�ı 

bulunmadı�ı için, daha çok Türkiye’ye batıdan gelebilecek bir saldırı için güvence 

veriyordu. Yani, Türk topra�ından geçerek Yunanistan’a saldıracak bir ülke 

bulunmadı�ı için Yunanistan’a bir fayda sa�lanamadı�ı söylenebilir115.  

�kinci Dünya Sava�ı öncesinde, Türkiye ve Yunanistan gerek siyasal, gerek 

ekonomik, gerekse askeri açılardan i�birli�i içindeydiler ve bu i�birli�i çe�itli 

antla�malarla hukuksal niteli�e de kavu�turulmu�tu. Ancak, sava�ın ba�laması ve hızla 

Balkanlara yayılması bu i�birli�ini sona erdirdi. Yunanistan önce �talya, sonra Almanya 

tarafından i�gal edilirken ve sava�ın içinde yer alırken, Türkiye kendi ulusal çıkarları 

do�rultusunda sava� dı�ı kalmak için ko�ullardan azami ölçüde yararlanmak yoluna 

gitti. �ki ülke arasındaki i�birli�i, sava� içinde uygulanamadı�ı için Türkiye i�gal 

altındaki Yunanistan’a ancak çok dolaylı yardımlarda bulunabildi116.  

B- Türk Bulgar �li�kileri  

Türk-Bulgar ili�kileri, Balkan Sava�ları’ndan sonra normale dönmü� ve Birinci 

Dünya Sava�ı sırasında iki taraf aynı ittifak içerisinde yer almı�tı. Birinci Dünya 

Sava�ı’ndan yenik çıkan ve 1919’da Neuilly Barı� Antla�masını imzalayan Bulgaristan, 

zor �artlarda olmasına ra�men Türk Kurtulu� Sava�ı’na sınırlı destek verdi. Alexandre 

Stambulisky Hükümeti, Ankara hükümetine 1921’in ba�larından itibaren Sofya’da 
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resmi bir temsilcilik bulundurtma imkânı tanımı�tı. Alexandre Stambulisky Hükümeti 

(1919–1923) zamanında Bulgaristan’da ya�ayan Türkler -azınlık statüsünde- tarihlerinin 

en iyi dönemini ya�amı�lardı. Ancak 9 Haziran 1923 ihtilali ile Stambulisky Hükümeti 

devrilince, Bulgaristan’da ya�ayan Türklerin durumları yeniden kötüle�meye ba�lamı�tı. 

Lozan’dan sonra iki kom�u ülke arasında geli�en iyi kom�uluk ve dostluk arzusu 1925 

yılında sava� sonrasının ilk Dostluk Antla�ması’nın imzalanmasını sa�lamı�tır. 

Yürürlü�e giren Türk-Bulgar Dostluk Antla�ması, Türkiye’nin pek çok devletle yaptı�ı 

üzere iki devlet arasında bozulmaz bir dostluk ve Devletler Hukuku ilkelerine uygun 

biçimde diplomasi ili�kileri kurulaca�ını, bir Ticaret, bir Oturma ve bir Hakem 

Antla�ması yapılaca�ını belirtmekteydi117.  

Türkiye’nin Yunanistan ve Yugoslavya ile ili�kilerini iyile�tirmesi, 

Bulgaristan’ın ho�una gitmemi�tir. Fakat Türkiye, politikasına sadık kalarak 

Bulgaristan’ı tedirgin etmeyecek �ekilde davranmı� ve 6 Mart 1929 tarihinde Türkiye 

ile Bulgaristan arasında “Tarafsızlık, Uzla�tırma, Yargısal Çözüm ve Hakemlik 

Antla�ması” imzalanmı�tır. Bu antla�ma 1925 Türk-Bulgar Dostluk Antla�ması ile 

kurulan ba�ları daha da kuvvetlendirmi�ti. 1931 yılında Bulgaristan Ba�bakanı 

Mu�anov’un Ankara’yı ve 1933 yılında �smet Pa�a ba�kanlı�ındaki bir heyetin de 

Sofya’yı ziyareti iki ülke arasındaki ili�kileri iyi bir havaya sokmu�tur. Türkiye, Balkan 

Paktı görü�meleri sırasında Bulgaristan’ı da bu birli�e katmak için samimi bir gayret 

göstermi�, ancak istenilen sonuç alınamamı�tı. Konuyla ilgili olarak Dı�i�leri Bakanımız 

Tevfik Rü�tü Aras’ın yorumu �öyleydi118:  

“Türkler, Bulgarların Balkan Birli�i’ne katılmalarını can-ı gönülden istiyor; bu 

maksatla Bulgarların memnun edilmesi için Yugoslavların ve Rumenlerin tavizlerde 

bulunmasını bile diliyordu. Birinci Dünya Sava�ı’ndan Bulgarların az çok yaralı çıktı�ı 

bilindi�i için, bunun ne anlama geldi�ini de Türkler iyi bildi�i ve herkesten daha iyi 

anladı�ı için onlara iyi davranmayı sürdürüyordu.”  

Bulgarların Balkan Birli�ine katılması için yapılan çalı�malar, ittifakın 

gerçekle�tirilmesinden önce ba�lamı�, ittifakın imzalanmasından sonraya kadar devam 

etmi�tir. Basında zaman zaman Bulgarların da birli�e katılaca�ına dair haberler çıkmı� 

olsa da, Bulgarlarla pakt devletleri arasında anla�ma, a�a�ıda de�inilece�i üzere, ancak 
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1938’de sa�lanabilmi�tir. Ancak Bulgarların birli�e katılması konusu tüm devletlerin 

gündeminde geni� yer bulmu�tur. 

1934 yılında Sofya’da, Sofya Metropoliti’nin ba�kanlı�ı altında kurulan “Trakya 

Komitesi”nin yayınlamı� oldu�u beyannamede “Dünya durdukça ve Bulgaristan 

ya�adıkça Trakya üzerindeki Bulgar iddiaları devam edecektir” �eklindeki ifade ve bazı 

Bulgar gazetelerinin Do�u Trakya üzerindeki tahrikleri iki ülke arasında so�ukluk 

yaratmı�tır. Ayrıca 1935’te, darbe ile kurulan diktatörlük yönetiminin Bulgaristan’da 

ya�ayan Türklere baskı uygulaması da iki ülke arasındaki ili�kilere olumsuz bir �ekilde 

yansımı�tır. Ancak, çok geçmeden iki ülkenin üst düzey yöneticilerinin basın yoluyla 

yapmı� oldukları açıklamalar gerginle�meye ba�layan havayı yumu�atmı�; Ba�bakan 

�smet �nönü ile Dı�i�leri Bakanı Tevfik Rü�tü Aras’ın Yugoslavya’dan dönü�lerinde 20 

Nisan 1937 tarihinde Sofya’yı ziyaret etmeleri bunu peki�tirmi�tir119.  

Türkiye’nin takip etmekte oldu�u Balkan Diplomasisinin devamlılı�ı 

çerçevesinde Mayıs 1938’de Ba�bakan Celal Bayar ve Dı�i�leri Bakanı Tevfik Rü�tü 

Aras Yunanistan ve Yugoslavya’dan sonra Bulgaristan’ı ziyaret ederler. Onlar, Çar 

Boris ve Mustafa Kemal Atatürk Ba�bakan Köseivanof ile Bulgaristan’ın silahlanmasını 

sınırlayan hükümlerin kaldırılması ve Balkan Paktı’na mensup di�er ülkelerle ili�kile-

rinin iyile�tirilmesine yönelik görü�melerde bulunurlar. Bulgaristan, Türkiye’nin 

giri�imini memnuniyetle kar�ılar ve Bulgaristan ile Balkan Paktı Konseyi arasında bir 

dizi görü�melerden sonra 31 Temmuz 1938’de Selanik Antla�ması imzalanır. Bu 

antla�ma gere�ince, Bulgaristan’ın silahlanmasına konulan sınırlamalar kaldırılıyor; 

Bulgar-Türk ve Bulgar-Yunan sınırları boyunca silahsızlandırılmı� olan bölge 

kaldırılıyor; Bulgaristan ve Balkan Paktı’nın di�er üyeleri, kendi kar�ılıklı ili�kilerinde 

kuvvete ba�vurmama yükümlülü�ünü üstleniyorlardı.120 Bu konuya ayrıca 

de�inilecektir.  

C- Türk Romen �li�kileri  

Romenlerin Türklerle hakiki ve samimi diplomatik ili�kileri ancak 1878’den 

sonra ba�lamı�tır. Buna ra�men I.  Dünya Sava�ında, ba�langıçta (1914–1916) tarafsız 

kalan Romanya 1916’da Osmanlı �mparatorlu�u’nun müttefiki olan Almanya’ya kar�ı 
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sava�a girince, Bükre�’le �stanbul arasındaki ili�kiler kesilmi� (1917–1919), 1920’de 

Ankara Millî Hükümeti ile yeniden kurulmu�tur121.  

Romanya I.Dünya Sava�ından Müttefiklerin deste�i ile çok kazançlı çıkmı�, 

geni� bir ülkeye sahip olmu�tu. Bu nedenle statükocular arasında yer almı�, 

Çekoslovakya ve Yugoslavya’yla birlikte, özellikle Macaristan’ın toprak istemlerine 

kar�ı “Küçük Antant”ı yapmı�tı. Balkanlarda da Bulgaristan’ın Güney Dobruca 

üzerindeki istemleriyle kar�ı kar�ıya bulunuyor ve ileride Sovyetler Birli�i’nin 

Besarabya konusunu açmasından ku�kulanıyordu.122  

 Türkiye’nin ba�ımsızlık sava�ına (1919–1922) Romanya ancak bir seyirci 

olarak kalmı�tır. Lozan Barı�ı’nda (1922–1923) Türklerin kapitülasyonların ilgasına 

direnmelerine Romenler de katılmı�lardır Çünkü büyük devletlerin, küçük devletlerin iç 

i�lerine daima karı�masını Türkler de Romenler de istememektedirler. 1923 Lozan 

Barı�ı’nı Romanya temsilcisi de imzalayınca 6 Haziran 1924’te Ankara ve Bükre�’te 

kar�ılıklı olarak yeni elçilikler olu�turuldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı (29 Ekim 

1923) ve M. Kemal Pa�a’nın Cumhurba�kanı seçilmesi Romanya gazetelerinde dostluk 

duygularıyla selamlanmı�tır. Bu dostlu�un temelinde sadece politik-diplomatik 

unsurları de�il ekonomik �artlar da vardır. Romanya’nın petrolü, benzini, ekini, 

kerestesi, unu ve hayvanatı Türkiye’nin bu alanlardaki eksi�ini tamamlamaktadır. Aynı 

zamanda Türkiye’nin meyveleri, zeytinleri, derileri, manifaturası ve sanayi e�yaları 

�üphesiz Romanya’ya çok lazımdı. Böylece iki memleket birbirlerinin eksiklerini 

tamamlamı�lardır. Bu ihtiyaçlara göre Ankara’da Ba�bakanlık yanında 24 üyeli, bir 

ekonomi müste�arlı�ı ve Bükre�’te de bir ekonomi heyeti meydana getirilmi�tir (1928). 

Bunların çalı�malarıyla 1929’da Oturma, Ticaret ve Deniz Ula�ımı Sözle�mesi123 

imzalanmı�tır. �ki memleket de bunlardan çok faydalanmı�tır. Bu i�in ilerlemesi için 

Romanya’da da bir ticaret heyeti kurulmu� ve canlandırılmı�tır. Türklerin ekonomi 

müste�arlı�ı ile iyi bir i�birli�inde bulunmu�tur. Aynı zamanda mezarlıkların 

muhafazası ve iyi bakılması için 18 Eylül 1930’da Bükre�’te “Mezarlıkların 

Korunmasına �li�kin Antla�ma” imzalanmı�tır.124  

                                                 
121Mihail Gubo�lu, “K. Atatürk’ün Cumhurba�kanlı�ı Döneminden II. Dünya Sava�ı’na Kadar Türk-
Romen �li�kileri”, Belleten, XLVII/185-188, TTK yay., Ankara 1984, s. 1046-1048. 
122 Soysal, Andla�malar, s. 445. 
123 Öksüz, a.g.e., s. 628. 
124 Gubo�lu, a.g.m., s. 1046-1048. 
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Politik-diplomatik alanda tanınmı� Romen diplomatı ve dı�i�leri Bakanı Nicolae 

Titulescu’nun (1882–1941) Romanya’nın dı� politikası hakkında “... Türkiye ile olan bu 

sahada dostluk ili�kilerinin di�er memleketlerle de geli�mesini arzu ediyoruz” sözleri 

Türkiye’de büyük bir alâka ile kar�ılanmı�tır. Türkiye Cumhuriyeti MC’ye dâhil 

olduktan sonra, o sırada MC Ba�kanı olan Dr. N. Titulescu ile Dr. T. Rü�tü Aras 

arasındaki temaslar gitgide artmı�tır.125  

III. Balkan Konferansı, 22–26 Ekim 1932’de Bükre�’te vuku buldu�unda, 

Romanya Dı�i�leri Bakanı seçkin diplomat Dr. N. Titulescu konferansın açılı�ında 

�unları belirtmi�tir: “Barı�ın e� anlamı sava�ın yoklu�u de�ildir. Barı�, her �eyden önce 

güvenlik, kar�ılıklı anlayı� ve yarına ili�kin umut kavramlarından olu�maktadır...” 

Bunlardan önce Türk-Romen ili�kilerinin geli�tirilmesinde, Romen Parlamentosu 

delegesinin de büyük yardımları olmu�tur. Öyle ki 1930 yılından sonra Türk-Romen 

samimi dostluk ili�kileri yüksek seviyesine ula�mı�tır. Söz geli�i, münasebetler 

Ankara’da 28 Ekim 1931 tarihli Romanya elçili�inin bir raporunda �u �ekilde kayıt 

edilmi�tir: “…Ecnebi delegeleriyle, Romanya heyeti diplomat Ciceo Pop idaresinde 

olmak üzere Atatürk’ün Numune Çiftli�ini ziyaret ettiler. Buna “Gazi Çiftli�i” de denir.  

Burada Kemal Pa�a’nın, kö�künde misafirler �erefine bir de ziyafet vermesi delegeleri 

çok memnun etmi�tir.” O esnada Hamdullah Suphi Tanrıöver’e Belgrad, Bükre�, Kahire 

ve Paris elçilikleri teklif edildi�inde, O, bunlar arasında “Küçük Paris”i, yani Bükre�’i 

tercih etmi�tir. Bu mesele hakkında e�i Saide Tanrıöver, Romanya’nın Bükre�’ine 

gidilmesine taraftar de�ildi. Aralarında bu konuda oldukça enteresan bir konu�ma 

geçmi�tir. Saide Tanrıöver: “Bükre�'e gitmeyelim. Diyorlar ki, Hamdullah Suphi, bir 

Romanya-Bükre� elçili�ine Türk Ocaklarını sattı.” Buna ra�men Hamdullah Suphi: 

“Desinler” demi� ve hep Romanya’yı tercih etmi�tir. Bir taraftan Romenlerin kibarlı�ını 

ve di�er taraftan orada bir Türk toplumu oldu�unu biliyordu. Dobruca ve Besarabya’da 

ya�ayan 350 bini a�kın Müslüman (Türk-Tatar) ve özellikle Hıristiyan Türklerine 

(Gagauz) mensup olan Türkler bulunmaktadır. Böylece 12 Haziran 1931’de Hamdullah 

Suphi (Tanrıöver) ve e�i Saide Hanım �stanbul’dan ayrılarak Köstence’ye vapurla ve 

oradan da Bükre�’e trenle varmı�lardır. Gittikçe artan bu samimi dostlu�u gerek 
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Romanya ve gerekse Türkiye, çok büyük bir ölçüde Bükre� Büyükelçisi Hamdullah 

Suphi Tanrıöver’e borçludur126.  

17 Ekim 1933’de Ankara’da Romanya tarafından Bakan Dr. N. Titulescu ve 

Türkiye tarafından Dı�i�leri Bakanı Dr. Rü�tü Aras, 22 maddeli çok mühim bir Türk-

Romen Dostluk Saldırmazlık, Arbitraj ve Uzla�ma Antla�ması imzalamı�lardır127. 1933 

Antla�ması, içtenlikle bir dostluk kuruyor, birbirlerine kar�ı saldırıya geçmemek 

yükümünü getiriyor ve aralarında çıkacak uyu�mazlıkların barı�çı yollardan çözümünün 

yöntemlerini ön görüyordu. Antla�ma 1934 Balkan Paktı’na do�ru yeni bir adım 

sayıldı�ı gibi, iki ülke arasında, geli�ecek i� birli�ine de bir temel olacaktı. Nitekim 

1935’de Köstence Limanı’ndan transit için bir protokol ve 1936 yılında Dobruca 

Türklerinin göçlerini düzenleyen sözle�me imzalanacaktı. Onay belgelerinin Ankara’da 

veri�ildi�i 7 Haziran 1935 günü yürürlü�e giren bu antla�manın, 22. maddesiyle, ilk 10 

yıllık süreden sonra, kendili�inden 5’er yıl uzaması ön görülmü�tü. O zamandan beri 

Taraflardan birisince ortadan kaldırılmadı�ına göre, kuramsal olarak bugün de 

yürürlükte görünüyorsa da �kinci Dünya Sava�ı’ndan sonraki siyasal ko�ullar, özellikle 

NATO ve Var�ova Paktları onun var olu� nedenini geni� ölçüde kaldırmı�tır128. 

Mustafa Kemal Pa�a’nın verdi�i ziyafet münasebetiyle Dr. T. Rü�tü Aras 

demi�tir ki: “Türk ve Romen Milletleri aynı tarihi paralelde ya�amı�lardır. Tarihin bu 

akı�ı esnasında her iki millet de birbirine mıknatıs gibi yakla�mı�tır. Çok hayırlı olan bu 

cereyan, hem �imdiki hem de gelecekteki nesiller arasında i�birli�i için bir nimet bir 

dayanak olmalıdır...” Dr. T. Rü�tü Aras’ın bu çok güzel sözlerini dikkat ve merakla 

dinleyen Romanya Dı�i�leri Bakanı N. Titulescu Türk Milletini �u unutulmayacak 

ifadelerle �öyle vasıflandırmı�tır: “Âcizane fikrimce Türk Milletinin birçok özellikleri 

arasında üç tanesi çok kıymetli olarak gözümüze çarpar. Çok canlı ve kuvvetli bir millî 

duygusu, çok derin bir dürüstlü�ü veya do�rulu�u ve bir de do�u�unda, tabiatındaki 

mevcut cömertli�i veya âlicenaplı�ı ya da misafirperverli�idir. E�er dikkat ile 

ara�tırırsanız bu çe�it özellikler Romen Milletinde de bulunur.” Dönü�ünde, �stanbul’da 

büyük diplomat N. Titulescu �erefine tekrar bir ziyafet verilmi�, Türk gazeteleri 

tarafından büyük co�kuyla, yeni Türk-Romen anla�masının son hedefinin barı� oldu�u 

yazılmı�tır. Türkiye’yi terk ederken Dr. N. Titulescu çok heyecanlı ve ho�nut olarak 
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Ankara’ya �u telgrafı çekmi�tir: “Ankara’yı, �stanbul’u ve Türkiye’yi en iyi intibalarla 

terk ediyorum. Türkiye’nin bütün milletlerle barı� içinde ya�ama politikasını takdir 

ediyorum.”129 

Türkiye ve Romanya arasında 17 Ekim 1933’te imzalanan, “Dostluk, 

Saldırmazlık, Hakemlik ve Uzla�tırma Andla�ması” Balkan Pakı’na do�ru önemli bir 

adım olmu�tu. �kili görü�melerin neticesi olan bu anla�manın metni de ekler bölümünde 

verilmi�tir(Ek-2) . 

Roma-Berlin eksenine kaymı� olan Sofya hükümeti de Ege Denizi’ne inmek ve 

Romanya’dan Dnhrura’yı koparmak istedi�i için Balkan Paktı’nı imzalamamı�tır. Fa�ist 

�talya’nın engelleriyle Arnavutluk’ta bu Pakta katılmamı�tır.130  

Dr. N. Titulescu Balkan Pakt’ı hakkında �unları söylemi�tir: “Anadolu 

yayınlarında Balkan Antla�masının bu kadar büyük önem kazanaca�ını, bizi bu kadar 

duygulandıraca�ını hiçbir vakit dü�ünmemi�tim. Evet, biz barı� ve sulhu istiyoruz...” 131 

1935’teki Balkan Paktı’nın Ankara’daki II. toplantısında Atatürk’ün konferans 

ve önergeleri çok mühim ve faydalı olmu�tur. Bu münasebetle Romen delegeleri 

Atatürk’ün sözlerini ve direktiflerini büyük bir dikkat, merak ve hayranlıkla dinleyerek 

Bükre�’e döner dönmez bu konuda çe�itli makaleler yazmı�lardır132.  

Aynı yılda H.S. Tanrıöver’in Romanya’daki ki�isel çabalarıyla Bükre�’te büyük 

bir Türk mezarlı�ı meydana getirilmi�tir. Bu mezarlık Balkan ve özellikle I. Dünya 

Sava�larında muhtelif cephelerde bıraktı�ımız 2744 �ehidimizi içinde barındıran 

mezarlıktır. Bu mezarlı�ın yapımı bitti�inde 1 Haziran 1935’te büyük bir tören 

yapılmı�tır. �lkin Bükre� Türk �mamı Bay Seyt Abdullah Türkçe bir dua ile törene 

ba�lamı�, ondan sonra Romanya ordusunun temsilcisi Colonel (Albay) Vılcu (Vilko) 

�ehitlerin kahramanlıkları ve fedakârlıkları üzerine konu�mu�; son olarak da 

Türkiye’nin Bükre� Elçisi H. Suphi Tanrıöver, tanınmı� bir hatip olarak çok heyecanlı 

bir nutuk vermi�tir. Bir yıl sonra Montrö Konferansı’nda gerek Romanya’nın ve gerekse 

Türkiye’nin tavırları a�a�ı yukarı aynı idi. Bu konferans K. Atatürk’ün ısrarıyla 

toplanmı�tır. Çünkü Türkiye Cumhurba�kanı Lozan Barı�ı’nda tesis edilmemi� olan 

Bo�azların rejimini veya durumunu de�i�tirmek istiyordu. Aynı fikirde olan Romen 
                                                 
129 Gubo�lu, a.g.m., s. 1052. 
130 Aynı makale, s. 1055. 
131 Aynı yer. 
132 Aynı makale, s. 1057. 
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diplomatı N. Titulescu bu konu ile ilgili olarak �unları demi�tir: “Türkiye’nin 

güvenli�ini ilgilendiren her konu, Romanya’nın da güvenli�i ile yakından ba�lantılıdır. 

Çünkü Karadeniz ile ilgisi olan her husus, yüksek derecede ülkemizi de ilgilendirir. 

Bizim açık denizlere giden çıkı� yolumuz Karadeniz’den ve dolayısıyla Türk 

bo�azlarından geçer. Bu bakımdan Türkiye’nin Sayın Dı�i�leri Bakanı Ekselans Dr. 

Tevfik Rü�tü Aras, nutkunda: “Türkiye’nin en hassas bölgeleri Bo�azlardır” derken, 

yerden gö�e kadar haklıdır. Bundan böyle Bo�azları savunmak ve korumak Türkiye’nin 

tabî hakkı ve görevidir.” N. Titulescu Türkiye’nin yararına heyecanlı olarak, 

konu�masını �u sözlerle bitirmi�tir: “E�er Bo�azlar Türkiye’nin kalbi ise aynı zamanda 

Romanya’nın da akci�erleridir.” Montrö mukavelesi münasebetiyle, 31 Temmuz 

1936’da Ankara’daki Romanya Elçili�inin raporunda �u yazılıdır: “Romanya’nın tavrı, 

katkısı memleketin dostluk ili�kilerini çok derinle�tirdi...” Atatürk’ün nasihati ile 

Ba�bakan �smet �nönü �unları yazmı�tır: “Romanya’dan çok memnunuz. Muhakkak 

Montrö mukavelesinin dostlu�umuzun ve ittifakımızın üzerinde çok iyi netice ve etkileri 

olacaktır. Romanya’ya itimadımız vardır, onu temin ediyoruz ki bizden her vakit emin 

olabilir...” Yukarıda anılan e�siz Romen diplomatı N. Titulescu Nazi Almanya’sının ve 

fa�ist �talya’nın sonsuz tecavüzlerini protesto ederek ve S.S.C.B. ile dostane ili�kiler 

kurmak istedi�inden, 29 A�ustos 1936’da Romanya Bakanlar Kurulu’ndan özellikle II. 

Karol’un iste�i üzerine uzakla�tırılmı�tır. Böylece gerek Romenler ve gerek Türkler çok 

seçkin bir diplomat kaybetmi�lerdir.133 

Atatürk’ün son yıllarında Türk-Romen ili�kileri en mükemmel �ekilde idi. 

Romanya diplomatları ve devlet adamları sık sık Ankara’ya ve �stanbul’a gelerek 

Türkiye’nin ulu önderiyle konu�mu�lardır. Söz geli�i, 1937’de Mart ayının 17. – 20. 

günleri arasında, Romanya Dı�i�leri Bakanı Victor Antonescu’nun e�iyle ve diplomat 

erkânıyla �stanbul’a ve sonra Ankara’ya geli�i dolayısıyla, Ankara Palas’ta gazeteciler 

huzurunda, K. Atatürk Türk-Romen dostlu�u hakkında Romanya misafirleri �erefine �u 

çok sıcak ve samimî unutulmayacak sözleri söylemi�ti:134  

“Her gün kudreti daha fazla artan Romanya’yı bütün kalbimizle kutlarız, 

dostlu�umuz o kadar sıkı ve emindir ki, Romanya daha kuvvetli oldukça biz de 

kendimizi daha kuvvetli addederiz. Sizi (Bakan Victor Antonescu) tanıdı�ıma çok 

memnunum. Milletleri muahedelerden ziyade duygular ve hisler ba�lar. Romanya, 
                                                 
133 Gubo�lu, a.g.m., s. 1057-1058. 
134 Aynı makale, s. 1058-1059. 
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kalbimizde karde�çe yer tutmu�tur. Ruhlarımızın yakınlı�ı ve bir arada bulunmamıza 

kaldırıyorum kadehimi.” Atatürk’ün bu çe�it derin manalı ve güzel sözleri Romenlerin 

kalbinde ve vicdanında daima, ya�ayacaktır. Aynı yılda, Ekim ayının son günlerinde 

(27–31 Ekim 1937) Romanya Ba�bakanı Gheorghe Tâtârescu’nun Ankara’ya geli�i 

münasebetiyle K. Atatürk tekrar konu�mu� ve Türk-Romen samimi dostlu�u hakkında 

yine büyük ve manalı sözler söylemi�tir. 1938 yılının ilkbaharında hastalı�ına ra�men 

K. Atatürk Dolmabahçe Sarayı’nda “Lucea fârul” denilen vapurla gelen Romanya Kralı 

II. Carol’u, heyetiyle birlikte kabul etmi�tir. Romanya Kralı II. Dünya Sava�ı’nın 

yakla�ması münasebetiyle çok heyecanlı olarak Atatürk’e Çekoslovakya 

Cumhurba�kanı Eduvard Bene�’e müracaat edip, Sudetleri Almanlara verdirsin diye rica 

etmi�ti. Ama bu mesele hakkında K. Atatürk ona bir kahramanlık ve milletçilik dersi 

veren �u sözlerini söylemi�tir: “Ben memleketimin bir avuç topra�ı için yıllarca kılıçla 

sava�tım. �imdi nasıl aynı mesele hakkında Bene�’e müracaat ederim.”  Bundan sonra 

toplantı ve görü�meler dostça devam etmi� ve Romanya Kralı da memnun kalmı�tır. 

Atatürk’ün vefatı Romanya’da büyük bir üzüntü yaratmı�tır. Romanya hükümeti 

siyah bayrak çekerek “21 Kasım 1938” gününü Romanya’da ulusal matem günü ilân 

etmi�tir.135 Atatürk’ün zamanında Türk-Romen dostluk ili�kileri gerçekten en yüksek 

seviyeye eri�mi�tir. Yukarıda da belirtti�imiz gibi, asırlar boyunca süren Türk-Romen 

ili�kilerinin en parlak devri �üphesiz ki bu dönemdir. Buna tereddütsüz “Türk-Romen 

ili�kilerinin altın devri” diyebiliriz. Bunlar yalnız politik-diplomatik, ticarî ve ekonomik 

alanlarda de�il, aynı zamanda Romanya’nın Türkiye ile olan kültürel ili�kilerinde de 

büyük yer tutmaktadır. Çünkü gerek K. Atatürk ve gerekse Romanya’daki temsilcisi, 

Büyükelçi H. S. Tanrıöver sadece birer büyük devlet adamı de�il aynı zamanda 

tanınmı� yüksek kültür �ahsiyetleri idi. 1940 yılında H. S. Tanrıöver’e Bükre� 

Üniversitesi “Doktor Honoris Cauza” (fahri doktor) unvanı vermi�ti. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin ilk kurulu� yıllarından ba�layarak Romanya Krallı�ı ile ekonomik 

ticarî ili�kileri gitgide artmı�tır. Bu bakımdan 11 Haziran 1929’da bir ticarî-ekonomi 

antla�ması imzalanmı�tı. On yıl sonra altı maddeli Türkiye-Romanya ticaret ve tediye 

anla�malarını Bükre�’te Türkiye Cumhuriyeti namına elçi H. S. Tanrıöver ve Romanya 

namına Sanayi ve Ticaret Nazırı I.P. Giugurtu imzalamı�lardır (�ubat 1938). Büyük 

Atatürk’ün ölümünden sonra onun tesiriyle Türk Romen ili�kileri be� altı yıl daha 

                                                 
135 Öksüz, a.g.m., s. 628. 
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devam etmi�tir. II. Dünya Sava�ı ba�larında 2 �ubat 1942’de Romanya-Türkiye 

arasında tekrar bir ticaret antla�ması imzalandı. Ama muharebe dolayısıyla bazı 

zorluklar da çekilmi�tir. Çünkü Almanların emrine göre Romanya malının büyük bir 

kısmını mecburen cepheye gönderiyordu.136  

D- Türk Yugoslav �li�kileri  

Yakla�ık 500 yıl Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetinde kalan Yugoslavya 

toprakları ile Osmanlı toprakları arasındaki do�al irtibat Balkan Sava�ları sonucunda 

Makedonya ve Batı Trakya’nın elden çıkması ile kesilmi�tir. Birinci Dünya Sava�ı’nın 

taraf ülkelerinden birisi olması açısından Lozan Konferansı’na katılan Yugoslavya Barı� 

Antla�ması’nı imzalamamı�tı. Bundan dolayı Türkiye ile Yugoslavya arasındaki sava� 

durumu devam ediyordu. 28 Ekim 1925 tarihinde Ankara’da imzalanan Dostluk Paktı 

ile iki ülke arasındaki sava� durumuna son verilmi�tir. Bundan sonra ikili ili�kiler 

giderek geli�ecektir.  �ki devlet arasındaki ili�kilerin geli�mesinde her ikisinin de 

Balkanlarda statükonun korunmasını savunmalarının payı büyüktür. Balkan devletleri 

arasında ba�layan yakınla�ma sürecinde Yunanistan ve Romanya’dan sonra Yugoslavya 

ile de dostlu�un ötesinde bir saldırmazlık ve uyu�mazlıkların barı�çı yollardan çözümü 

yöntemlerini içeren yeni bir ba�ıta gerek görülmü�tü. Böyle bir antla�manın hazırlıkları 

sürerken Yugoslavya Kralı Alexandre’ın Ekim 1933’te �stanbul’u ziyareti ve Atatürk ile 

yapmı� oldu�u görü�me, iki ülke arasındaki ili�kileri olumlu yönde etkilemi� ve Balkan 

Birli�i’nin kurulmasına katkıda bulunmu�tur. Kasım 1933 tarihinde Dı�i�leri Bakanı 

Tevfik Rü�tü Bey’in Belgrad’a yapmı� oldu�u ziyaret oldukça iyi bir havada geçmi� ve 

27 Kasım 1933’te Belgrad’da Türkiye ile Yugoslavya arasında “Dostluk, Saldırmazlık, 

Adli Tesviye, Uzla�ma ve Tahkim Antla�ması” imzalanmı�tır.137  

Bu antla�ma Türkiye’nin statükocu üç balkan devletiyle 1934 yılında 

imzalayaca�ı, Balkan Paktı yolu üzerinde yaptı�ı ba�ıtların sonuncusudur. Türkiye, 

birçok devletlerle oldu�u gibi, Yugoslavya ile de 1925 yılında bir dostluk antla�ması 

yapmı�, böylece iki devletin ili�kileri giderek geli�mi�tir. Daha sonra, Balkan devletleri 

arsında yakla�ma ve dayanı�ma süreci içinde, Yunanistan ve Romanya’yı izleyerek 

Yugoslavya ile de, dostlu�un ötesinde bir saldırmazlık yükümünü ve ayrıca 

uyu�mazlıkların barı�çı yollardan çözümü yöntemlerini içeren yeni bir ba�ıta gerek 

                                                 
136 Gubo�lu, a.g.m., s. 1061-1067. 
137 TBMMZC, C: 20, Sıra no: 72, Ankara  1934, s. 1-2; Ayrıca bknz: Öksüz, a.g.e., s. 629. 
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görülmü�tü. Böyle bir antla�manın hazırlıkları sürerken Yugoslavya kralı Aleksandre 

1933 Ekiminde Türkiye’yi ziyaret etmi�ti. Ertesi ayda antla�ma Dr. Tevfik Rü�tü 

Aras’ın Belgrad’ı ziyareti sırasında imzalanmı�tır. Antla�ma, onay belgelerinin 

Ankara’da verildi�i 7 Haziran 1935 günü yürürlü�e girmi� ve yürürlük süreleri sonunda 

taraflardan herhangi birince ortadan kaldırılmadı�ından, kurumsal olarak, bugüne de�in 

geçerli kalmı�tır. �u da var ki, �kinci Dünya Sava�ı’ndan sonra Balkanlarda ortaya çıkan 

yeni siyasal durumu, onun de�erini az çok azaltmı� bulunmaktadır138.  

Türkiye ile Yugoslavya’nın sınır kom�usu olmamalarından dolayı aralarında 

önemli bir anla�mazlık konusu yoktu. Ancak, iki ülke arasında askıda olan meseleler 

yok de�ildi, Yugoslavya’daki Türk emlâki i�i bunların ba�ında geliyordu. Belgrat’ta 27 

Kasım 1933’te imzalanan antla�madan sonra yayınlanan bildiride; Türkiye ve 

Yugoslavya Dı�i�leri Bakanları Milletlerarası durumu ve özellikle Balkanlardaki 

vaziyeti aralarında görü�erek her iki hükümetin aynı barı� ve intizam ilkelerine ve 

Milletlerarası antla�malara saygı gösterilmesi esasına ba�lı olduklarını mü�ahede 

etmi�lerdir139. Antla�manın metni ekler bölümünde verilmi�tir(Ek-3). 

E- Türk Arnavut �li�kileri 

Birinci Dünya Sava�ı sonunda Türkiye ve Arnavutluk toprakları i�gal altına 

girince her iki toplum da öz gücüne dönmü� ve ona dayanarak ulusal ve demokratik 

yönetimler kurmakla u�ra�mı�lar, ba�ımsızlık mücadeleleri içine girmi�lerdi. 

Arnavutluk’un merkezi kentlerinden Lushniya’da 28–31 Ocak 1920 tarihlerinde topla-

nan Ulusal Kurultay’ın çalı�maları sonucunda parlamenter Arnavutluk hükümeti 

kurulurken; Türkiye’nin kalbi Ankara’da da TBMM hükümeti olu�turuldu. Büyük 

siyaset ve sava� stratejisi uzmanı Mustafa Kemal Pa�a, demokratik Arnavutluk 

hükümeti ile siyasî, askerî, kültürel ve ekonomik ili�kiler kurdu. Çünkü o sıralarda 

yakın ve uzak dü�manlar ortaktı. Mustafa Kemal Pa�a, 9 Aralık 1920’de Arnavutluk’a 

Kurmay Selahattin Saip ve Hamdi Beyler idaresinde 25 ki�ilik bir askeri heyet 

gönderdi. Bu heyetin görevi, yeni kurulan Arnavutluk Ordusu’nu modernize etmekti. 

Bu ili�kinin kurulmasını istemeyen Batılılar “Mustafa Kemal Pa�a, Arnavutluk’u yine 

Ankara hükümetine mi ba�lamak istiyor? Ya da Balkanlarda küçük bir Türkiye mi 

                                                 
138 Soysal, Andla�malar, s. 449. 
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kurmak istiyor?” �eklinde sesler yükseltmeye ba�lamı�lardı.140 Bu konuda Mustafa 

Kemal Pa�a, 1 Mart 1921 günü TBMM’de yapmı� oldu�u konu�mada �unları söylüyor-

du:141 

“...Arnavutluk halkı ile asırlarca beraber ya�adık. Uzun zamanlar, kendileri ile 

hayat birli�i ve mukadderatı yaptık. Bu karde� millet ve hükümetin maruz kaldı�ı zor ve 

elim durumlardan kurtulması için, gerekli önlemler alınacak ve Arnavutlar da 

Balkanlarda layık oldukları yerlerini alacaklardır. Zira her iki ülke de ortak güvenlik 

alanı içinde bulunmaktadır.” 

Bu dostane ili�kiler zamanla daha da geli�mi�, 15 Aralık 1923 günü Ankara’da 

Türkiye-Arnavutluk Dostluk Antla�ması, �kamet ve Tabîyet Sözle�mesi yapılmı�tır. 

Yapılan antla�ma ve sözle�meler, 1925 yılında yürürlü�e girdi ve 1926 yılında iki genç 

cumhuriyet arasında diplomatik ili�kiler kuruldu ve kar�ılıklı olarak elçiler atandı. 

1925’de Cumhurba�kanı olan Ahmet Zogu Atatürk’e bir dostluk mesajı yollamı�tı. 

Atatürk’ten esinlenmek istedi�ini göstermi�ti. 1925’te kurulan Arnavutluk Cumhuriyeti 

ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ili�kiler 1928 yılına kadar olumlu bir biçimde 

geli�mi�ti. Ancak, Arnavutluk Cumhurba�kanı Ahmet Zogo’nun, 1 Eylül 1928 günü  

Krallı�ını ilân etmesi, Türk-Arnavut ili�kilerini so�utmu�tur. Türkiye genç bir 

Cumhuriyetti ve Türk yöneticileri cumhuriyet konusunda çok duyarlıydılar. Ahmet 

Zogo’nun bu hareketi Türkiye tarafından “Cumhuriyet hainli�i” olarak nitelendirildi ve 

Atatürk Tiran Elçisi Tahir Lütfi Bey’i 3 Ekim 1928 günü geri çekti, buna kar�ılık 

Arnavutluk da Ankara’daki elçili�ini kapattı. Atatürk, cumhuriyete ba�lılık andını 

çi�nemi� olan Ahmet Zogo’yu sert bir biçimde ele�tiriyor ve tek ba�ına kalsa bile 

Zogo’nun Krallı�ını tanımayaca�ını açıklıyordu. Böylece Türkiye ile Arnavutluk 

arasında bir çe�it so�uk sava� dönemi ba�ladı ve Türk-Arnavut gerginli�i 3 yıl kadar 

sürdü. �ki ülke arasındaki ili�kiler 20 Ekim 1931’de �stanbul’da toplanan �kinci Balkan 

Konferansı’nda normale dönmeye ba�lamı�tır. Türk-Arnavut ili�kileri 1933 yılına kadar 

telgraf diplomasisi ile onarılmı� ve diplomatik diyalog yeniden ba�latılmı�tır. Bu süreçte 

Arnavutluk’un yeni Ankara Elçisi Cavit Leskoviki 14 Mayıs 1933 günü güven 
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mektubunu Cumhurba�kanı Atatürk’e sunmu�tur. Atatürk kabul sırasında �unları 

söylemi�tir:142 

“...Birbirlerine asırlık samimi ba�larla ba�lı iki milletin kar�ılıklı dostluk 

ananeleri çok kuvvetlidir. Bu ananeler milletlerimizin menfaatleri kadar sulh 

maksadına da uygun dü�en her gayreti kolayla�tıracak mahiyettedir.” 

Balkan Paktı’nın imzalanmasından az sonra, Atatürk Genel Sekreteri Ru�en 

E�ref (Ünaydın) Bey’i Türkiye’nin Tiran elçili�ine atadı. Atatürk, kendi yakın çalı�ma 

arkada�ını Tiran’a yollarken, Balkan Paktı’nın kuruldu�u bir dönemde Arnavutluk’a da 

önem verdi�ini göstermek ve Arnavutların gönüllerini kazanmak istemi�ti. Böylece 

Türkiye-Arnavutluk ili�kilerinde Arnavutluk’un �talya’nın i�galine u�radı�ı 7 Nisan 

1939 tarihine kadar sürecek yeni bir dönem ba�lamı� oluyordu.143 

Türkiye ikili ili�kilerini anla�malar yaparak geli�tirmeye çalı�tı�ı bu dönemde, 

Macarlarla da 1929 yılında Tarafsızlık, Uzla�tırma ve Hakem Muahedesi imzalamı� ve 

1933 yılına gelindi�inde Türkiye ve Macaristan 5 yıllık bir süre için anla�manın 

uzatılmasına karar vermi�lerdir144. 

VII- �ttifak Öncesi Türkiye’de Yönetim 

Bilindi�i üzere, 1923- 1938 arası döneminde Cumhurba�kanı Mustafa Kemal 

Atatürk’tü. Hükümette ise �smet �nönü bulunmaktaydı. �nceledi�imiz dönemde, yani 

1925 – 1938 yılları arası Dı�i�leri Bakanlı�ı’nda Tevfik Rü�tü Aras’ı görmekteyiz. 

Dı�i�leri Genel Sekreterli�i’ni ise 1926 yılının A�ustos ayından itibaren, Ali �evki 

Berker yapmı�tı. 1929 yılının Temmuz ayına kadar bu görevi yerine getiren Ali �evki 

Berker’den sonra bu göreve Numan Fırat Menemencio�lu getirilmi�ti145. Tüm devlet 

adamlarımız da ittifak çalı�malarının hızla yüütüldü�ü bir dönemde aktif rol oynayarak, 

sulh politikasına hizmet etmi�lerdir. 

 VIII- �kili Görü�meler ve Konferanslar Dönemi 

Revizyonist ve anti revizyonist �eklinde devletlerin grupla�malara do�ru gitti�i, 

ekonomik bunalımın ba�ladı�ı dönemde Balkanlarda güvenlik endi�esi olu�maya 

ba�lamı�tı. Bu yıllara kadar sava� sonrası kalan problemlerini halleden Türkiye de artık 

                                                 
142 Öksüz, a.g.e., s. 630. 
143 Aynı yer. 
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hem Avrupa, hem de Balkan devletleriyle birlik olu�turma çabasına giri�mi�ti. Bu 

yönde yapılan Balkan Konferanslarına Yunanistan’la birlikte öncülük etmi�, iki eski 

dü�man devlet aralarındaki meseleleri de hallettikten sonra yeni dost devletler 

olmu�lardır. 

Nitekim Balkan Konferanslarının ilki Atina’da, ikincisi �stanbul’da yapılmı� ve 

her iki devlet de birbirlerine kar�ı misafirperverliklerini göstermeye çalı�mı�lardır. 

Özellikle �kinci Balkan Konferansı esnasında Türkiye, samimiyetini, misafirperverli�ini 

son haddine kadar ortaya koyarak, hem Avrupa Devletleri’nin hem de Balkan 

Devletleri’nin takdirini ve hayranlı�ını kazanmı�tır. Aynı �ekilde Milli Mücadele’nin 

lideri olan Mustafa Kemal’e duyulan hayranlık da �stanbul’da yapılan �kinci Balkan 

Konferansı’ndan sonra, gerek devlet ba�kanları tarafından, gerekse basında yer alan 

yazılarla bu ülkeler tarafından dile getirilmi�tir.  

Türkiye do�rudan barı�a katıldı�ı gibi, Bulgaristan’ın birlikten ayrılmaması için 

de büyük çaba sarf etmi�, ayrıldıktan sonra ise onu tekrar geri döndürmeye çalı�mı�tır. 

Fakat bu gayretleri sonuç vermemi�tir.  

Balkan Konferansları, Balkan Devletleri arasında bir köprü olu�turarak, birçok 

konuda birlikte hareket etme iste�ini ortaya koymu�tur. Çünkü bu yıllarda özellikle 

�talya’nın saldırgan tutumları birçok Balkan Devletini endi�elendirmi�tir. Bu sebeple 

dünyada meydana gelen olaylar neticesinde, güvenli�in sa�lanmasının bir barı� blo�u 

olu�turarak gerçekle�tirilebilece�i fikri uyanmı�tı.  

Tevfik Rü�tü Bey’in beyanatı bu konudaki dü�ünceleri göstermektedir146: 

“Büyük sulhun, yani Avrupa sulhunun, di�er kıta ve mıntıkalar sulhunun bu 

u�urda yer yer sarf edilecek emeklerin ve elde edilecek mütevazı eserlerin 

toplanmasından ve birle�mesinden meydana gelece�ini zannedenler, bunun bir 

hamlede, birden yapılaca�ını ümit edenlerden daha az haklı olmasa gerektir.” 

Türkiye’nin de bu barı� birli�ine katkıları göz ardı edilemeyece�inden bu konu, 

üzerinde hala durulması gereken ve günümüz dı� politikasına da ı�ık tutacak bir 

meseledir. Türkiye “Yurtta Barı�” ilkesiyle ülke içinde birlik bütünlü�ü, “Cihanda 

Barı�” ilkesiyle ise milletlerarası barı� ve güvenli�in sa�lanmasını, devletlerarası 

anla�mazlıkların müzakereler yolu ile çözülmesini öncelikli amaçları arasına almı�tır.  

                                                 
146 Cumhuriyet, 24 Kanûn-ı Sâni(Ocak), 1934, nr. 3491, s. 1. 
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Balkan Devletleri arasında bir yakla�ma özleminin ilk göstergelerine 1922–1923 

Lozan Barı� görü�meleri sırasında Balkanlı temsilcilerin dostça ili�kilerinde 

rastlanmı�tı147. 

1925 Ekiminde Locarno Anla�malarıyla, Batı Avrupa’da güvenli�i 

güçlendirmek üzere, Alman-Fransız ve Alman-Belçika sınırları ve askerlikten 

arındırılmı� Alman toprakları konusunda statükonun �ngiltere, Fransa, �talya ve Belçika 

ile Alman’ya tarafından kar�ılıklı güvence altına alınması ve Almanya’nın Batı 

kom�uları Fransa ve Belçika, Do�u kom�uları Polanya ve Çekoslovakya ile çıkacak 

anla�mazlıklarının barı�çı yollardan çözümünün öngörülmesi Balkanlarda olumlu 

yankılar uyandırmı�tır. Ertesi yıl Türkiye’nin, Batıda gerçekle�tirilen bu güvence 

sisteminden esinlenerek, Balkanların ve dolayısıyla Avrupa’nın güvenli�i için bir 

“Balkan Locarnosu” ileri sürmesi büyük ümitler do�urmu�tu. Ancak bu giri�im olumlu 

sonuç vermeyecekti. Çünkü Bulgaristan’ın o sırada Sırp-Hırvat-Sloven Devleti ve 

Yunanistan ile ili�kileri gerginli�inin koruyordu148. 

Balkan Devletleri arasındaki ili�kiler 1925–1929 döneminde yava� yava� 

düzeltilmi�ti. Romanya ile Yugoslavya, 1921 �ttifak Andla�masından beri, Küçük 

Antant çerçevesinde ve Fransa’nın deste�ine sahip olarak, zaten sıkı i�birli�i 

sürdürüyordu. Bulgaristan’ın, Makedonya sorunu nedeniyle Sırp-Hırvat-Sloven 

Devletine kar�ı takındı�ı olumsuz tutumda bir iyile�me ba�layınca 1929 Eylülünde sınır 

i�leri konusunda bir anla�ma yapılmı�tı. 1930 ortalarında Bulgar Hükümetinin 

Makedonya örgütüne kar�ı önlemler alması üzerine de iki devlet arasında gerginlik son 

bulmu�tu, öte yandan, Yunanistan’ın Sırp-Hırvat-Sloven Devletiyle 1929 Martında 

imzaladı�ı andla�ma ile ortadaki pürüzler temizlenmi�ti. Yunan-Bulgar sınırı üzerindeki 

gerginlik ise 1926’dan beri zaten hafiflemi�ti. Bunlardan ba�ka, 1929’da ba�layan 

dünya ekonomik bunalımı Balkan Devletlerini de sarstı�ından, bunların her biri dı� 

sorunları azaltmak istiyordu. �u da var ki Bulgaristan Makedonya, Batı Trakya ve 

Dobruca üzerindeki emellerinden vazgeçmi� de�ildi149. 

��te bu atmosfer içinde, merkezi Cenevre’de bulunan Uluslararası Barı� 

Bürosunun 6-10 Ekim 1929’da Atina’da düzenledi�i Evrensel Kongresinde, 

Yunanistan’ın eski Ba�bakanlarından Papanastasiu bir Balkan Birli�i kurulmasının  

                                                 
147 Soysal, Bayura Arma�an, s. 141. 
148 Aynı eser, s. 140-142. 
149 Aynı eser, s. 142. 
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yararını açıklamı�tı. Bu dü�ün ilgi uyandırınca, Yunan Hükümetinin giri�imi ile I. 

Balkan Konferansı düzenlenmi�ti.  

A-  Birinci Balkan Konferansı (5 Ekim 1931) 

Türkiye Cumhuriyeti MC’ye dâhil olduktan sonra, o sırada MC Ba�kanı olan Dr. 

N. Titulescu ile Tevfik Rü�tü Aras arasındaki temaslar gitgide arttı. Merkezi �sviçre’nin 

Cenevre �ehrinde olan Uluslararası Barı� Bürosu, 6–10 Ekim 1929’da Atina’da bir 

Evrensel Barı� Kongresi düzenlemi�ti. Bu kongrede ilk defa bir Balkan Birli�i fikri ileri 

sürüldü. Aynı zamanda bunun benimsenmesi üzerine kongre, Balkan Devletleri’nin 

kendi aralarında birer konferansla toplanmasını kararla�tırdı. Bu çe�it bir dü�ünce T. C. 

Ba�kanı Atatürk’ün çok ho�una giderek, Dı�i�leri Bakanı Tevfik Rü�tü Aras’ı derhal 

bunun ifası için görevlendirdi. MC’de Balkan Devletleri Dı�i�leri Bakanları tarafından 

geli�tirilen Balkan Birli�i ülküsünü gerçekle�tirmek üzere 5 Ekim 1930’da Atina 

�ehrinde Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan 

temsilcileri bir araya geldiler.150  

 Bu ilk toplantının büyük tarihsel önemi vardı. Çünkü Balkanlar yüzyıllar 

boyunca birbirlerine kar�ı dini, milli ve di�er dü�manca hislerle dolu olan milletlerin 

ya�adıkları bir bölge olarak tanınmı�tı. �imdi bu bölge milletleri aralarında i�birli�i 

etmek için ilk defa olarak bir araya gelmi� bulunuyorlardı. Bu, yalnız Balkanlar için 

de�il bunun dı�ında kalan ülkeler ve hele merkezî ve Batı Avrupa için cesaret verici bir 

örnek te�kil ediyordu.151  

Konferansın amacı geni�, gerçeklerle ba�da�tırılamayacak programlar çizmek 

de�il, fakat basit, ikinci derecede önemli fakat çabuk ve kolayca uygulama kabiliyetleri 

olan meseleleri ele almaktı. Bu maksatla bir takım kararlar alındı:152 

1- Balkan Birli�i hakkında genel karar: Balkan Birli�i egemen devletlerden 

kuruludur, buna katılan devletlerin egemenlik haklarına halel getirmez. Do�rudan 

do�ruya görü�me ve anla�ma, sistematik bir i�birli�i yolu ile ve mü�terek uygarlık 

unsurlarını bir araya getirmek suretiyle aralarındaki barı� ba�larını kuvvetlendirmek 

ister. Birlik, Akvam Cemiyeti çerçevesi içinde kurulmalıdır. 

                                                 
150 Gubo�lu, a.g.m., s. 1049. 
151 Ak�in, a.g.e.,  s. 141. 
152 Aynı eser,  s. 142-143. 
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2- Siyasi yakınla�ma hakkındaki karar: Balkan milletleri arasında en seri yoldan 

bir barı� devri açılmasını isteyen, bu maksatla bu milletler arasındaki yakınlı�ı 

engelleyen çetinlikleri ve anla�mazlıkları gidererek moral bir gev�eme ortamı yaratmak 

kanısında olan, bu hedeflere ula�mak için Balkan milletlerine, mevcut anla�maların 

çerçevesi içinde tamamlayıcı teminatlar vermeyi arzulayan konferans �u dileklerde 

bulunur:  

a- Balkan Devletleri Dı�i�leri Bakanları, her yıl muntazam olarak Balkan 

�ehirlerinden birinde toplanıp fikir teati etmelidirler. 

b- Balkan milletleri arasında �u ilkelere dayanan bir pakt yapılmalıdır: 

- Harbin kanun dı�ı edilmesi, 

- Anla�mazlıkların barı� yolu ile çözülmesi, 

- Birbirlerine kar�ı harbe ba�vurmayacakları hakkındaki taahhüdün bozulması 

halinde aralarında yardımla�ma olması, 

- Özel bir komite kurularak bu hususta bir ön tasarı yapması. 

3- Bir takım kanunların birle�tirilmesi: Bir takım meselelerde, hele suçluların 

iadesi i�lerinde, Balkan memleketleri kanunlarının birle�tirilmesi lazımdır.  

4- Kültürel yakınla�ma. 

5- �ktisadi yakınla�ma. 

6- Her türlü ula�tırma ili�kilerinin geli�tirilmesi. 

7- Sosyal politika alanında i�birli�i edilmesi. 

8- Balkan Birli�inin statüsü: Balkan Birli�i Konferansı adı ile süreli bir kurul 

yaratmaktadır.  

9- Konferans yönetmeli�i. 

10- Gelecek konferansın �stanbul’da toplanaca�ı. 

11- Balkan milletlerine, hükümetlerine, basınlarına konferansın mesajı. 

Bu konferans, yüzyıllar boyunca birbirine kar�ı milli, dini ve di�er dü�manca 

hislerle dolu olan Balkan devletlerini ilk defa olarak bir araya getirmi�tir. I. Balkan 
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Konferansı’nın yaptı�ı en büyük i�, Balkan milletlerinin kendi aralarında kendi 

sorunlarını görü�üp halledebilecekleri kanaatinin yaygınla�ması olmu�tur.153  

Bulgaristan Balkan Birli�inden daha ilk konferansta uzakla�maya ba�lamı�tır. 

Çünkü konferansta azınlıklar konusunu gündemde tutmaya çalı�mı�, fakat di�er Balkan 

Devletleri ile bu konuda hararetli tartı�malara girmi�tir. II. Balkan Konferansı’nda da 

aynı konuyu Arnavutluk ile birlikte gündeme getirecek, fakat çıkan tartı�maların 

�iddetlenmesi ve daha sonraki yıllarda da görü� birli�ine varılamaması Bulgaristan’ın 

III. Balkan Konferansı’nı terk etmesine yol açacaktır. Bulgarların yakla�ımına ra�men 

di�er Balkan Devletleri görü�melerini sürdürmü�lerdir. 

B- �kinci Balkan Konferansı (20–26 Ekim 1931) 

20–26 Ekim1931 tarihlerinde �stanbul’da yapılan II. Balkan Konferansı’na 

Türkiye’nin dı�ında Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan 

katılmı�tır. Toplantılarını �stanbul ve Ankara’da yapan bu konferans; Balkan ülkeleri 

arasında, siyasi, sosyal, kültürel, ticari ve ekonomik anlamda bir birli�in olu�ması 

sürecinde önemli bir rol oynamı�tır.  

1- �kinci Balkan Konferansı Hazırlık Çalı�maları 

Türk Hükümeti konferansın yapılaca�ı 1931 senesi ortalarından itibaren hazırlık 

çalı�malarına ba�lamı�tır. Hazırlık çalı�maları konusunda iki ayrı heyet olu�turulmu�tu. 

Heyetlerden birincisi; konferansta Türkiye’yi temsil edecek olan Trabzon milletvekili 

ve Meclis Ba�kan Vekillerinden Hasan Saka Bey ba�kanlı�ında olu�turulmu�tu. Heyet 

içinde ayrıca Afyonkarahisar milletvekili ve aynı zamanda Türkiye Balkan Birli�i Genel 

Sekreteri Ru�en E�ref Ünaydın da bulunuyordu. Heyette, konferansta Türk tarafının 

siyasi, iktisadi, sa�lık ve di�er konulardaki görü�lerini olu�turmak amacıyla çe�itli 

kesimlerden ve özellikle Darülfünun hocalarından olu�turulmu� komitelere mensup 

ki�iler bulunmaktaydı.154   

�kinci Balkan Konferansı’nda Türk heyetine ba�kanlık yapacak olan Hasan 

Bey’in ba�kanlı�ında Darülfünun’da bir toplantı yapan Türkiye Balkan Birli�i Milli 

�ubesi, konferans programı üzerinde incelemelerde bulunmu�, komisyon faaliyetleri 

üzerinde görü�meler yapmı�tır. Bu toplantıda konferansta yer alacak komisyonlar ve bu 

                                                 
153 9. Askeri Tarih Semineri, s. 455. 
154 Osman Akandere, “20-26 Ekim 1931 Tarihlerinde �stanbul’da Toplanan �kinci Balkan Konferansı ve 
Sonuçları”, S.Ü. Türkiyat Ara�tırmaları Enstitüsü Dergisi, S.14, Konya 2003, s. 255. 
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komisyonlarda görev alacak üyeler de belirlenmi�tir. Bu komisyonlar ve üyeleri 

�öyleydi:155  

1- Fikrî Yakınla�ma Komisyonu: Fadıl Ahmet, �brahim Alaettin ve Yakup Kadri 

Beyler, 

2- Kanunları Birle�tirme Komisyonu: Mithat, Nazım ve Vasfi Re�it Beyler, 

3- �ktisadi Komisyon: �brahim Fadıl, Muvaffak, Mithat, Re�it Saffet ve Süreyya 

Beyler, 

4- Münakale ve Seyrisefer Komisyonu: Ali Rana, Cevdet ve Sabri Beyler, 

5- Siyasi Komisyon: Mahmut, Muzaffer, Necmettin Sadık, Ru�en E�ref ve Zeki 

Mesut Beyler, 

6- Sıhhat Te�kilat, �çtimaî Siyaset Komisyonu: Akil Muhtar, Tahir ve Vehbi 

Beyler. 

�kinci heyet ise daha ziyade �stanbul’da toplanacak olan bu konferansın �ekli 

anlamda hazırlıklarını yapmak üzere olu�turulmu�tur. Bu heyette; ba�kan olarak 

�stanbul Belediye Ba�kan Yardımcısı Hamit Bey’in dı�ında �ktisat Müdürü Kemal 

Ömer ve Seyyahin �ubesi Ekrem Beyler bulunuyordu.156   

�stanbul’da yapılacak bu konferans için Dolmabahçe ve Yıldız Sarayları 

toplantıların yapılaca�ı mekânlar olarak belirlenmi�ti. �stanbul Konferansı’nın ilk açılı� 

toplantısı Dolmabahçe Sarayı’nda, di�er toplantılar ise Yıldız Sarayı’nda yapılacaktı ve 

aleni olacaktı, isteyen herkes içtimaları dinleyebilecekti. Konferansın son toplantısının 

ise Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonu’nda yapılması 

kararla�tırılmı�tı.157   

Konferans Yıldız Sarayı’nda gerçekle�tirilece�i için, gerekli e�yanın 

Dolmabahçe Sarayı’ndan getirilmesine ve nakil ile tamir masraflarının cemiyet 

tarafından kar�ılanmasına karar verilmi�tir158. Merasim dairesindeki büyük salon 

toplantılar için ayrılırken, etrafındaki di�er odalar da kalemlere ve encümenlere 

ayrılmı�, gazeteciler ve ajanslar içinde bir oda tahsis edilmi�ti. Konferans süresince her 

                                                 
155 Akandere, a.g.m., s.255. 
156 Aynı makale,  s. 256. 
157 Aynı yer. 
158 Ba�bakanlık Cumhuriyet Ar�ivi, 08.18.01.021.23.67.10. 
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delegasyon heyetine iki oda tahsis edilmesi kararla�tırılmı�tı. Konferans görü�meleri 

açık olaca�ından salonda dinleyiciler için ayrıca yer ayrılmı�tı. Konferansın yapılaca�ı 

salona telefon konulması ve saraya elektrik ba�lanması çalı�malarına da ba�lanmı�tı. 

Posta, telgraf ve telefon dairesinin konferans boyunca Yıldız’da bir �ube açması ve 

heyetlerde yer alan üyelerin yapacakları telefon görü�meleri ile gönderecekleri mektup 

ve telgraflardan ücret alınmaması kararla�tırılmı�tı. Konferansa katılacak devletlerin 

bayraklarının çekilmesi için, Yıldız Sarayı’nın önüne bayrak direklerinin dikilmesine 

karar verilmi�ti. Ayrıca konferansın yapılaca�ı Yıldız Sarayı’na çıkan yolların bakım ve 

tamiratına ba�lanmı�tı.159   

Atina’da ve Selanik’te elçilerimizin rahat ettirilmeye çalı�ılmasına mukabil, 

�stanbul’da toplanacak konferansa gelecek olan Yunan ve di�er Balkan devletleri 

elçilerinin vapurla seyahatlerinin ücretsiz olarak ve rahat bir �ekilde geçmesinin 

teminine çalı�ılmı�tır160. �stanbul’da açılacak olan Balkan Konferansı’na katılmak üzere 

“Bureau International de la Paix” den gönderilecek Belçika Ayan Meclisi Reisi Sanisi 

M. H. Fontaine, Nobel mükâfatını alan Prof. Quidde, Welt am Montag Gazetesi 

Müdürlerinden M. Gerlach isimli elçilere hatlarımızda ücretsiz seyahatleri için birer 

permi161 verilmesi kararla�tırılmı�tır.162 Balkan Konferansı’na gelecek vatanda�ların 

pasaportlarının da ücretsiz vize edilmesine karar verilmi�tir.163  

Konferans hazırlık heyetince, Balkan Konferansı hatırası olmak üzere Londra’da 

hatıra pulları bastırılmı�tır. Bu pulların üzerinde barı�ı sembolize eden “Balkan Birli�ini 

olu�turan ülkelerin ba�kentlerine do�ru kökleri uzayan bir zeytin a�acı” figürü 

bulunacaktı. Bu hatıra pulları konferansın ilk açılı� günü satı�a sunulacaktı. Yine Balkan 

Konferansı hatırası olmak üzere bir madalya yaptırılaca�ı ve konferansa katılan 

delegelere verilece�i bilgilerine rastlamaktayız. Ayrıca I. Balkan Konferansı’nda 

belirlenmi� olan ve Balkan Birli�ini temsil edecek olan bayrak, konferansa katılacak 

devletlere gönderilmi�tir.164   

�kinci Balkan Konferansı ile ilgili bu hazırlıklar devam ederken, bir yandan da 

bu konferansta Türkiye’yi temsil edecek olan heyetimiz de sık sık Darülfünun’da bir 
                                                 
159 Akandere, a.g.m.,  s. 256. 
160 BCA, 080.18.01.02.22.59.6. 
161 Permi hakkı, yazılı izin belgesidir. Bu özellikle dı� ticarete ili�kin devletçe verilen izindir. Bu hak 
devlet tarafından verilir. 
162 BCA, 030.18-01.02.23.70.10. 
163 BCA, 10797/30.18.1.2. 
164 Akandere, a.g.m.,  s. 257. 
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araya gelerek çalı�malar yapmaktaydı. Bu toplantılara zaman zaman Hariciye Vekili 

Tevfik Rü�tü Bey’de katılmı�tır.165 

2- Konferansın Açılı�ı Öncesi Yapılan Hazırlıklar  

Balkan Konferansının açılı� oturumunun yapılaca�ı Dolmabahçe Sarayı i le 

di�er oturumlarının yapılaca�ı Yı ld ız  Sarayı'nda, uzun bir süredir devam eden hazırlık 

çalı�maları nihayet tamamlanmı� ve her iki mekan da çalı�malara hazır hale getirilmi�ti. 

Konferansa katılan üyelere verilmek üzere, üzerinde “Balkan Birli�i Bayra�ı” ve 

“�kinci Balkan Konferansı” ibareleri yazılı sigaralar hazırlanmı�tı. Yine Yıldız Sarayı'na 

altı Balkan devletinin ve Balkan Birli�i'nin bayrakları asılmı�tı. Sarayda bir de basın 

bürosu olu�turulmu�, Türk ve yabancı gazeteciler için ayrı ayrı odalar tahsis edilmi�ti. 

Anadolu Ajansı da Yıldız Sarayı'nda konferans esnasında faaliyetlerde bulunmak 

üzere bir büro olu�turmu�tu. Bu büroda görevlendirilen daktilograf ve stenograf bilen 

memurlar, Konferans görü�melerinin tutanaklarını tutacaklardı. Tutulan bu tutanaklar 

oturumlardan sonra, basılı hale getirilerek üyelere verilecekti. Di�er   taraftan   

konferans   boyunca,   konferansa   katılan delegelerin �ereflerine �stanbul'da Galata 

Kulesi ve Taksim Abidesi'nin elektrik ve projektörlerle aydınlatılmasına karar 

verilmi�, 19 Ekim Pazartesi ak�amından itibaren bu uygulamaya ba�lanılmı�tı.166 

�kinci Balkan Konferansı Meclisi 19 Ekim Pazartesi günü Yıldız Sarayı'nda 

bir toplantı yapmı�tı. Türk heyeti ba�kanı Hasan Beyin ba�kanlı�ında yapılan bu 

toplantıya, konferansa katılan her ülkenin delegasyon heyetinden üçer üye 

katılmı�tı. Geç saatlere kadar süren görü�melerin sonunda �kinci Balkan 

Konferansı'nın i lk  açılı� oturumunun programı belirlenmi�ti. Buna göre, 20 

Te�rinievvelde yapılacak açılı� oturumunda; � lk  olarak konferans ba�kanlı�ını 

üstlenecek olan Hasan Bey söz alacak, daha sonrada Türk Ba�bakanı �smet Pa�a ve 

Balkan ülkeleri adına heyet ba�kanları birer konu�ma yapacaklardı. Yapılacak bu açı� 

konu�malarından sonra da ba�kanlık divanı seçimlerinin ve belirlenmi� olan 

komisyonlarda görev alacak üye seçimlerin yapılması kararla�tırılmı�tı. Açılı� 

oturumunda son olarak konferansa gelen telgrafların okunacaktı.167 

                                                 
165 Akandere, a.g.m.,  s. 257. 
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Konferans Meclisi bu toplantıda, konferans boyunca faaliyet gösterecek olan 

komisyonlara ba�kanlık edecek olan üyelerin seçimini de yapmı�tır. Yapılan seçimler 

sonucunda belirlenen komisyonlara ba�kanlık yapacak isimler �öyle belirlenmi�ti:168 

1- Te�kilât Komisyonu: Ba�kanı Hasan Bey(Türkiye) 

2- Siyasî Yakınla�ma Komisyonu: Ba�kanı Stefan Cocio (Romanya). 

3- Kültürel Yakınla�ma Komisyonu: Ba�kanı B. Konistza (Arnavutluk). 

4- �ktisat Komisyonu: Ba�kanı Papanastasiu (Yunanistan). Yunan temsilci aynı 

zamanda Balkan Misakı Komisyonu'na da ba�kanlık edecekti. 

5- Sıhhat ve �çtimaî Siyaset Komisyonu: Ba�kanı M. Yonitch(Yugoslavya) . 

6- Münakalat Komisyonu: Ba�kanı M. Sakazoff(Bulgaristan). 

Meclis; ayrıca te�kilât komisyonunda görev alacak olan karma komisyon 

üyelerinin seçimini de yapmı�, Hukuk Birli�i komisyonunun Kültürel Yakınla�ma 

komisyonuna ba�lanmasına ve gerekti�i takdirde yeni komisyonların kurulmasına 

karar vermi�tir. Bu çerçeve içerisinde Meclis, Balkan milletlerinin yakınla�masına 

kar�ı olan engelleri tespit etmek ve Balkan Misakı'nı incelemek amacıyla ülkelerin 

delegasyon heyetinden üçer üyeden olu�an bir komisyonun olu�turulmasına karar 

vermi� ve bilahare bu komisyonun üyeleri belirlenmi�tir. Meclis konferans öncesi 

yaptı�ı bu hazırlık çalı�malarında Sıhhat ve �çtimai Siyaset Komisyonu ile ilgili bir 

karar almı�tı. Alınan karara göre Balkan halklarının kendi memleketlerinin dı�ındaki 

di�er Balkan ülkelerinde tabi olacakları rejimin tespitine yönelik bir sözle�me 

projesinin hazırlanmasını kararla�tırmı�tı. Bu çalı�maları yapmak üzere de bir alt 

komite olu�turmu�tu. Meclis bunun dı�ında olu�turulan bütün komisyonlara birer 

ba�kan yardımcısı seçilmesine de karar vermi�ti. Komisyon aldı�ı bir di�er kararla da 

konferansın genel oturumları aleni olacaktı. Komisyonların yapacakları toplantılar ise, 

aksi yönde bir karar olmadı�ı sürece özel ve gizli olacaktı.169 

20 Ekim Salı günü �stanbul'da toplanacak olan �kinci Balkan 

Konferansı'nın gündemi, Konferans Meclisi'nin 19 Ekim Pazartesi günü yaptı�ı hazırlık 

çalı�maları esnasında belirlenmi�ti. Gündem belirlenirken bir yıl önce Selanik'te kabul 

                                                 
168 Akandere, a.g.m.,  s. 266-267. 
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edilmi� kararlara uygun olmasına dikkat edilmi�ti. Buna göre �kinci Balkan 

Konferansı'nın gündemi �unlardı170: 

Siyasi Konular: 

a) Balkan Misakı ve �u an da geçerli bulunan anla�malar hükümlerinin 

dürüst bir tarzda uygulanmasına dair,   ekalliyetler de dâhil olmak üzere i� bu 

muahedelerle alakalı sözle�melerin icrasına müteallik ve Balkan milletlerinin siyasî 

yakınla�masına mani te�kil eden bilcümle mü�külâta dair hususî komisyon 

raporunun görü�ülmesi.  

b) Silahsızlanma konferansı. 

�ktisadî Konular: 

a) Zahire ve tütünün ortak himayesi. 

b) Balkan memleketleri arasında bir ticaret odasının olu�turulması. 

c) Balkan memleketleri kredi müesseselerinin i�tiraki mesaisi. 

Kültürel Yakınla�ma: 

a) Balkan milletlerinin tarihlerine ait vesikaların vücuda getirilmesi için bir 

enstitü tesisi. 

b) Balkan memleketleri hukukunun peyderpey birli�i. 

Münakalât Komisyonu: 

a) Balkan memleketleri merkezî hükümetleri arasında bilvasıta nakil i�leri için 

demiryollarının birbirine ba�lanması ve köprülerin yaptırılması. 

b) Postaların ve telgraf ve telefon muhaberelerinin birli�i. 

c) Hava nakilleri. 

Sıhhat ve �çtimai Siyaset Komisyonu: 

a) Balkan devleti vatanda�larının Balkan devletleri arazileri dâhilinde 

serbestçe gezmeleri ve çalı�maları hakkında komite raporunun görü�ülmesi ve bu 

bapta bir karar verilmesi. 

b) Balkan memleketleri sıhhat i�leri mesaisinin ortaklı�ı. 

                                                 
170 Akandere, a.g.m.,  s. 268. 
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c) Evli kadınların tabiiyetleri hakkında görü�me.  

3- Konferansın Açılı�ı  

Açılı� töreni 20 Ekim 1931 günü Dolmabahçe Sarayı’nın merasim 

salonunda yapılacaktı. Salonda açılı� törenine i l i �kin  bazı düzenlemeler 

yapılmı�tı. Ortaya delegelerin oturması için maroken sandalyeler konmu�tu. Sa� 

tarafa konulan koltuklar büyükelçi ve konsoloslara, sol taraftaki sandalyelerde 

di�er davetlilere ayrılmı�tı. Gazeteciler i ç in  ba�kanlık kürsüsünün arkasında bir 

yer ayrılmı�tı. Ortaya ise ba�kanlık makamına ait olmak üzere bir masa il e  

kâtiplere mahsus olan masalar konulmu�tu.171  

Saat l0’a  do�ru delegeler salona gelmi�ler ve alfabetik sıra i le  kendilerine 

ayrılan yerlere oturmaya ba�lamı�lardı. Ön taraftaki sandalyelere delegasyon 

heyetlerine ba�kanlık eden üyeler yine alfabetik sıra i le  oturdular. Delegelerin 

yerlerini almasından sonra salona Türk Dı�i�leri Bakanı Tevfik Rü�tü Bey i le  

Ba�bakan �smet Pa�a geldiler ve kendilerine ayrılan yere oturdular. Daha sonra 

da Türk Heyeti Ba�kanı Hasan Beyle birlikte Genel Sekreter Ru�en E�ref Bey, 

katip Re�at Nuri ve Abdülhak �inasi Beyler salona girdiler, alkı�lar altında 

kendilerine ayrılan yere oturdular.  

Tören, Bahriye Bandosu’nun konferansa katılan devletlerin m i l l î  

mar�larını çalmasıyla ba�ladı. Sırasıyla Arnavutluk, Bulgar, Yunan, Romen, 

Türk ve Yugoslav millî mar�ları çalındı. Bu mar�ların akabinde bütün devletler 

adına Balkan Mar�ı çalındı. Daha sonra Türk heyetine ba�kanlık eden Hasan 

Bey aya�a kalkarak �kinci Balkan Konferansı’nın resmen ba�ladı�ını ifade eden 

konu�masını yaptı. Hasan Bey’in konu�masını tamamlamasından sonra alfabetik 

olarak Arnavut, Bulgar, Yunan, Romen ve Yugoslav heyetlerine ba�kanlık eden 

üyeler aç ı l ı �  oturumundaki konu�malarını yaptılar. Bu konu�maların ardından 

Hasan Bey tarafından kürsüye Ba�vekil �smet Pa�a davet edildi. �smet Pa�a s ık  

sık alkı�larla kesilen konu�masını tamamlayıp, yerine döndü.  

Konferansın aç ı l ı�  oturumuna Fransa Parlamentosu'ndaki çalı�maları 

nedeniyle katılamayan Beynelmilel Barı� Bürosu Ba�kanı La Fontaine'in 

konferansa gönderdi�i telgrafı Hasan Bey tarafından okundu. Bu telgrafında La 
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Fontaine; “Barı�ın sa�lanmasına yönelik her çabanın,    ba�kanı oldu�u Beynelmilel Sulh 

Bürosunca desteklenece�ini”   belirtiyor ve konferans çalı�malarında ba�arılar diliyordu.  

Daha sonra Yunan heyeti ba�kanı Papanastasiu söz alarak �kinci Balkan 

Konferansı i�lerinin düzenlenmesi için büyük çaba sarf etmi� olan Hasan Bey’in, 

oybirli�i ile konferans ba�kanlı�ına seçilmesini teklif etti. Bu teklif alkı�larla kabul 

edildi. Ba�kanlı�a seçilen Hasan Bey kendisi hakkında gösterilen teveccühe 

te�ekkür ederek, konferansa katılan heyetlere ba�kanlık eden üyelerin, konferans 

ba�kan yardımcılıklarına seçilmesini teklif etti. Bu teklifte memnuniyetle kabul 

edildi.  

Bilahare konferansın genel sekreterli�ini yapmakta olan Ru�en E�ref Bey kürsüye 

gelerek, konferansta olu�turulan, ba�kan ve üyeleri bir gün önce Konferans 

Meclisince belirlenmi� olan komisyon üyeleri listesini okudu. Konferansın açılı� 

oturumunda, Bulgar Kadınları Barı� Cemiyeti i le  Amerika’daki Balkanlı 

talebelerin ve Balkan Federasyonu Projesini hazırlamı� olan Dr. Schulpe'nin konferansa 

ba�arılar dileyen telgrafları da okundu.  

Komisyon üyelerinin isimlerinin okunmasından sonra Yunan heyeti ba�kanı 

Papanastasiu, Türk Ba�vekili �smet Pa�a’nın konferansın fahri ba�kanlı�ına 

getirilmesini teklif etti ve bu teklif de alkı�larla kabul edildi. Konferansın açılı� 

oturumunda ba�ka söz alan olmamı� ve açılı� oturumu, tekrar Balkan Mar�ı'nın 

çalınmasından sonra saat 12’ de sona erdi. 

4- Açılı� Oturumunda Yapılan Konu�malar 

�stanbul’da yapılan �kinci Balkan Konferansı’nın i lk günkü açılı� oturumuna 

katılan Türk Ba�bakanı �smet Pa�a, konferansta yaptı�ı konu�masının ba�ında, 

konferansa katılan bütün delegelere ho� geldiniz demi� ve bu konferansın �stanbul’da 

yapılmasının da ayrıca memnuniyet verici oldu�unu söylemi�tir. �nönü, bir yıl önce, 

amacı barı�a hizmet etmek olan bir cemiyetin de te�vikiyle, Balkanlı milletler 

arasında bir yakınla�ma sa�lamak ve de�i�ik konularda bir uzla�ma ve birlik sa�lamak 

amacıyla Atina’da bir araya gelindi�inden bahsederek; “yetkilerinizi aldı�ınız millî 

te�ekküller, milletler arasında  irtibat prensibinin  gün geçtikçe  daha  kati  bir  zaruret  

�eklinde kendisini hissettirdi�i, dünyanın bugünkü vaziyetinde Balkan memleketlerinin 
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birbirine yakla�makta ve birbirlerine mütesanit olarak hareket etmekte büyük 

menfaatleri bulundu�unu tamamiyle müdrik bulunuyorlar” demi�tir.172   

Ba�bakan �nönü, konu�masının devamında, artık her milletin kom�ularının 

zararına olarak kendi menfaatlerini korumaya ve kendi saadetlerini temine 

çalı�abilece�i devirlerin çoktan geçmi� oldu�unu söyleyerek, sadece dar bir m i l l î  

bencilli�e yönelik çabaların günümüzde ister istemez sonuçsuz kalmaya mahkum 

oldu�unu belirtmi�tir. �nönü, Türkiye'nin gerek Avrupa’da ve gerekse Avrupa 

dı�ındaki bazı ülkelerle yaptı�ı gibi �imdi de kom�uları olan Balkan devletleriyle 

kar�ılıklı ili�kilerini düzenlemekte oldu�unu, buna yönelik olarak dostluk tarafsızlık ve 

hakem antla�maları yaptı�ından bahsetmi� ve konu�masını �u sözleriyle 

bitirmi�tir:173 

“Balkanlar arasında tesanüt ve iyi geçinme benim nazarımda iki esaslı prensibe 

istinat etmelidir; devletlerarasında mutlak müsavat prensibi, müsavat tabirinden 

kastetti�im mana yalnız daha ziyade nazari bir mefhumdan ibaret olan hukuki, 

müsavat de�il fakat bütün devletlerin aynı derecede müstefit olmaları lazım gelen 

fiili müsavattır. ��te bu içtima münasebetiyle size ifade etmeyi faydalı gördü�üm bazı 

mülahazalar bundan ibarettir. Efendiler tahakkuk ettirmek istedi�iniz yakınla�ma 

eserinin hususî konferansların tam bir istiklâl dairesinde sarfettikleri mesai sayesinde 

faydalı surette hazırlanaca�ına ve kolayla�aca�ına eminim. ��te bu kanaatledir ki çok 

samimî surette temenni ediyorum.”  

Türkiye Cumhuriyeti Ba�bakanı �smet �nönü’nün konu�masından sonra, 

konferansa katılan ülkelerin heyet ba�kanlarının konu�maları ba�ladı. �kinci Balkan 

Konferansı’nın açılı� oturumunda ilk konu�mayı Türk Heyeti Ba�kanı Hasan Bey 

yapmı�tı. Konferansa katılan delegelere ho� geldiniz diyerek konu�masına ba�layan 

Hasan Bey, konferansın açılı�ına katılmalarından dolayı Ba�vekil �smet Pa�a ile 

Dı�i�leri Bakanı Tevfik Bey’e ve açılı�  töreninin yapıldı�ı Dolmabahçe Sarayı’nı 

tahsis etmelerinden dolayı Cumhurba�kanı Mustafa Kemal Pa�a’ya minnet ve 

�ükranlarını arz etti. Hasan Bey konu�masının devamında da; altı millet 

murahhaslarının aynı arzu etrafında ve aynı hüsnü niyetle toplanmalarında ve esasları 

bir sene evvel Atina 'da atılmı� olan itilâf ve samimiyet eserini güzel neticeye 
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vardırmak için çalı�malarındaki ulvî ve heyecanlı manzaradan duydu�u 

memnuniyeti dile getirmi�tir. Daha sonra Hasan Bey, Birinci Balkan Konferansı’ndan 

bu yana yapılan çalı�maları özetlemi� ve konferansın çalı�malarında ba�arılar temenni 

ederek konu�masını tamamlamı�tır. Türk Heyeti Ba�kanı Hasan Bey’in yaptı�ı 

konu�madan sonra, kürsüye sırayla Arnavutluk Heyeti Ba�kanı Mehmet Bey Koniçe, 

Bulgar Heyeti Ba�kanı Yenko Sakazoff, Yugoslav Heyeti Ba�kanı Velibor Yoniç, 

Yunan Heyeti Ba�kanı Papanastasiu ve Romanya heyetine ba�kanlık eden Stefan 

Cocio Pop gelerek konu�malarını yaptılar.174  

Papanastasiu, �stanbul’un 13 yüzyıl Balkan uluslarına ba�kentlik etti�ini, 

Bizans �mparatorlu�u’nun Balkan Birli�ine esin kayna�ı olabilece�ini 

belirtmi�tir.175   

5- �kinci Balkan Konferansı’nın Sonuçları  

�imdiye kadar Balkan Birli�i yolundaki çalı�maları özetleyecek olursak; Birincisi 

1930 yılında Yunanistan’ın Atina �ehrinde yapılan Balkan Konferansı’nda alınan karar 

gere�i, Balkan Konferansı’nın �kincisi Türkiye’de 

ve �stanbul’da yapılması kararla�tırılmı�tı. ��te bu karar çerçevesi içerisinde 

�kinci Balkan Konferansı Türkiye’de ve �stanbul’da 20–26 Ekim 1931 yılında 

düzenlenmi�tir. �kinci Balkan Konferansı’nın son oturumu dı�ında,   bütün 

oturumları �stanbul’da yapılmı�, ancak konferansın son oturumu yani kapanı� 

oturumu Ankara’da Cumhurba�kanı Mustafa Kemal Pa�a’nın da katılımıyla 

gerçekle�tirilmi�ti. �kinci Balkan Konferansı’na ev sahipli�i yapan Türkiye’nin 

dı�ında; Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya devletlerinden 

de�i�ik sayılarda olu�turulan heyetler katılmı�tır. Konferansın çalı�ma yaptı�ı 20–26 

Ekim tarihleri arasında ayrıca Yunanlı ve Bulgar gazetecilerinden olu�an bir grup da 

ülkemize gelmi�tir176.  

Konferans çalı�maları için �stanbul’da iki ayrı mekân, Ankara’da ise bir mekân 

tahsis edilmi�ti. Buna göre ilk açılı� oturumu Dolmabahçe Sarayı’ nda yapılmı�, 

�stanbul’daki di�er oturumlar ise Yıldız Sarayı’nda gerçekle�tirilmi�tir. 

Konferansın Ankara’da yapılan son oturumu ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 

                                                 
174 Akandere, a.g.m.,  s. 270-272.  
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Genel Kurul salonunda yapılmı�tır. Türk Hükümeti, �kinci Balkan Konferansı’nın 

düzenli ve ba�arılı geçmesi için hazırlıklara aylar öncesinden ba�lamı�, bu hazırlıkların 

kısa zamanda tamamlanması için çe�itli heyetler olu�turmu�tur. Konferans dört 

oturumunu bütün heyet üyelerinin katıldı�ı genel toplantı �eklinde yapmı�, bunun 

dı�ındaki di�er çalı�malar olu�turulan komisyonlar vasıtasıyla sürdürülmü�tür. 

Konferansta; Te�kilat, Siyasî Yakınla�ma, Kültürel Yakınla�ma, �ktisat, Sıhhat ve 

�çtimaî Siyaset, Münakalat isimleri altında komisyonlar olu�turmu� ve her komisyon 

ba�kanlı�ı bir Balkan ülkesi heyet ba�kanlarına verilmi�ti. � lk günkü açılı� 

oturumundan sonra olu�turulan komisyonlar çalı�malarına hemen ba�lamı�lar ve 

gündemlerindeki konular hakkında, bazı kararlar alarak, raporlar hazırlamı�lardı. 

Bilahare alınan bu kararlar ve raporlar Konferansa katılan bütün heyet üyelerinin yer 

aldı�ı Konferans meclisinde ele alınmı�, üzerinde görü�meler yapılmı� ve nihayet 

oylanmak suretiyle kabul edilmi�ti177.  

I. Balkan Konferansı’nda daha Balkan devletleri arasındaki i�birli�ini sa�layacak 

te�kilatlanma meseleleri üzerinde duruldu�u halde, II. Balkan Konferansı’nda esas 

meseleler ele alınmı�tır178. 

Konferansta olu�turulan komisyonlar içinde gündemi oldukça hareketli konularla 

dolu olan komisyon, Siyasî Yakınla�ma Komisyonuydu. Özellikle bu komisyon, 

azınlıklar ve azınlık hakları gibi konularda �iddetli tartı�malara sahne olmu�, hatta 

heyetler birbirlerini kar�ılıklı olarak itham etmi�lerdi. Bu konuda Yugoslav ve Arnavut 

üyeler arasında cereyan eden tartı�ma ve kar� ı l ıkl ı  ithamlar Türk basınında da geni� 

yer bulmu�tu. Beklenildi�i gibi azınlık hakları konusunda ba�layıcı bir karar 

alınmamı�tı. Konferansın sonunda bir Balkan Misakının gerçekle�mesi arzu 

edilmi�se de bu da gerçekle�memi�ti. Olu�turulacak Balkan Misakı ile i lg i l i  rapor, 

konferansın son oturumunda ele alınmı� ve kabul edilmi�ti. Ancak b i r  Balkan 

Misakının gerçekle�mesi mümkün olmamı�, bu konudaki beklentiler üçüncü Balkan 

Konferansı çalı�malarına ertelenmi�tir179.  

Konferanstan tam olarak umdu�unu bulamayan Atatürk, bir ara Balkan 

devletleri arasında barı�a, dostlu�a dayalı bir i�birli�inin yaratılması için Balkan 

devletlerine bir geziye bile çıkmayı dü�ünmü�tür. Geziye çıkma fikrini açıklarken 
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“…Ben kendileriyle konu�aca�ım, adamların kalplerine seslenece�im için haklı olan 

iddiamı ayrıksız onların hepsine kabul ettirece�imden eminim…” demi�tir. Ancak 

cumhurba�kanlı�ı süresince yurt dı�ına çıkmamı� olan Atatürk, planladı�ı bu geziyi 

gerçekle�tirememi�tir.180 

Balkan Misakı ve azınlıklar dı�ında, konferans boyunca çok önemli kararlar 

alınmı�tı. Bunlar arasında Balkanlı ülkelerin silahsızlanma çabalarına destek vermeleri 

ve �ubat 1932’de Cenevre’de yapılacak olan Terki Teslihat Konferansı’nın 

sonuçlarının benimsenmesi, Karadeniz’den Adriyatik’e kadar inecek olan demiryolu 

hattı projesi, Balkan ülkeleri arasında posta, telgraf ve telefon birli� inin sa�lanması, 

Balkan Sıhhat istihbarat bürosunun kurulması, Balkan ülkeleri arasında bazı hukukî 

kanunlarda bir l ik sa�lanması, Balkan ülkeleri arasında ticaretin geli�mesini sa�lamak 

için Balkan Ticaret Ofisinin kurulması ve bu kurulu�un merkezinin �stanbul olması, 

Hububat Ofislerinin kurulması ve yine bir Hububat Borsasının olu�turulması, kadınların 

tabiiyeti meselesi gibi konularda bir kısmı temenni mahiyetinde, bir kısmı da ba�layıcı 

olmak �ekliyle kararlar alınmı�tı.181  

Konferansın son oturumunun yapıldı�ı Ankara’da ise Balkan ülkelerinden 

gelen misafirlere, tıpkı �stanbul'da oldu�u gibi en üst düzeyde a�ırlama yapılmı�tı. M. 

Kemal, bu son oturumda Fransızca olarak etkileyici bir konu�ma yapmı�tı182. Türkiye 

Cumhurba�kanı Mustafa Kemal Pa�a ile de tanı�ma �erefine eri�en heyet üyeleri, 

Mustafa Kemal Pa�a’nın gerek Mecliste yaptı�ı konu�madan gerekse karizmatik 

yapısından oldukça etkilenmi�ler ve yaptıkları açıklamalarla bunu dile getirmi�lerdi.183 

16 Haziran 1932’de Londra’da “Groius Society” denilen müessese de La Haye 

Beynelmilel Adalet Mahkemesi Daim azasından Mr. Megalos Kaloyannis tarafından 

“Balkan �ttihadı, Balkan Konferansları ve Balkan Misakı” hakkında bir konferans 

verilmi�tir. Bu konferansta Balkan milletlerinin tarihinden de bahseden Kaloyannis; 

Balkan devletlerinin kom�ularıyla bir birlik olu�turma emelinde olduklarından 

bahsederek, Türkiye’nin de bu ittihada girmesinin gereklili�i üzerinde durmu�tur. 

Konu�masının devamında ise �unları söylemi�tir.184 

                                                 
180 9. Askeri Tarih Semineri, s. 456. 
181 Akandere, a.g.m., s. 296. 
182 Konu�ma metni için bkz: Söylev, C:II, s. 268–270. 
183 Akandere, a.g.m., s. 296. 
184 BCA, 030.10-226.523.29. 
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“1919 A�ustosunda uluslar arası bir konferansta Avrupa Konfederasyonu 

konu�ulurken Papa Anastasiu Balkanlarda �ttihat teklifini sunmu�tu. Bu ittihada hemen 

herkes taraftardı. Son Balkan Konferansları bu taraftarlı�ın mahsulüdür. Denilebilir ki, 

Balkan konferansları Balkan Birli�inin temellerini te�kil etmektedir. Bugün altı Balkan 

Devleti bu gaye etrafında birle�mi� bulunuyor. I. Balkan Konferansı Atina’da 

toplanmı�tı. Bu konferansta; bir çok mesail, hatta bu�day ve tütün istihsalatı, posta 

birli�i ve ticari münasebetler gibi konular konu�uldu. Ayrıca siyasi bir karar olarak da 

“Balkan Misakı” denilen bir misakın olu�turulması için komisyon tayini söz konusu 

olmu�tu. Bu komisyon olu�turularak, faaliyete ba�ladı. Cenevre Protokolü, Locarno 

Misakı ve Paris �tilafnamesi dikkate alınarak misak hemen hazırlanmı� bulunuyor.  

�stanbul’da toplanan II. Balkan Konferansı’nda daha mühim kararlar alındı. 

Balkanlarda ticaret ve mübadele, posta birli�i, hukuk birli�i meseleleri görü�ülerek 

mühim planlar hazırlandı. Yani Balkanlarda olu�turulmak istenen birlik yalnız iktisadi 

de�il, aynı zamanda siyasî, fikrî, kültürel ve terbiyevîdir. 

Gelecek te�rinievvelde III. Konferans Bükre�’te toplanacak ve eminim ki daha 

muvaffakiyetli sonuçlar alınacaktır.” 

�kinci Balkan Konferansı’nda, konferans toplantılarının olmadı�ı ö�leden sonra 

ve ak�amları, gelen misafir heyetler için hem �stanbul'u tanımaya hem de onları en iyi 

�ekilde misafir etmeye yönelik zengin bir gezi ve a�ırlama programı sunulmu�tu. 

�stanbul’un tarihi ve turistik mekânları gezilmi�, resmî ve özel bazı kurum ve 

kurulu�larca yemek ziyafetleri ve balolar tertip edilmi�ti. Türkiye �kinci Balkan 

Konferansı’nı en iyi �ekilde organize etmi� ve konferans hiçbir aksama olmaksızın 

gerçekle�tirilmi�ti. Konferansa gelen bütün heyetlerin adeta a�ız birli�i edercesine 

üzerinde durdukları husus, Türk misafirperverli�i olmu�tu.185  

Balkan Konferanslarının amacı, Balkan Birli�i’ni temin etmekti.186 ��te, 

�stanbul’da 20–26 Ekim 1931 tarihleri arasında toplanan �kinci Balkan 

Konferansı, Balkan ülkeleri arasında bir bi r l i� in  gerçekle�mesi ve bir Balkan 

Misakı’nın olu�ması sürecine çok önemli katkılar yapmı�tır. 

                                                 
185 Akandere, a.g.m., s. 297. 
186 Afetinan, a.g.e., s. 286. 
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C- Üçüncü Balkan Konferansı (23–26 Ekim 1932) 

Atina’da yapılan I. Balkan Konferansı’nda alınan karar do�rultusunda her yıl 

toplanacak olan Balkan Devletleri, III. Balkan Konferansı’nı 23–26 Ekim tarihlerinde 

Romanya’nın Bükre� �ehrinde gerçekle�tirdiler.  

Üçüncü Balkan Konferansı 23–26 Ekim 1932’de Bükre�’te toplanınca, Balkan 

Devletleri arasında bir saldırmazlık ve uyu�mazlıkların barı�çı yoldan çözümü için 

hazırlanan bir antla�ma tasarısı ele alınmı�, ancak Bulgaristan önce azınlıklar 

konusunda özel hakların görü�ülüp çözüme ba�lanmasında ısrar etmi�, bu istemini 

kabul ettiremeyince de konferansı terk etmi�ti. Böylece, söz konusu anla�ma tasarısı 

kalmı�tı.187  

Belgrad Elçimiz Haydar Aktay, Yugoslav Hariciye Nazırı Marinkoviç’in bir 

anla�ma kar�ısındaki hislerini ve Bulgaristan’ın tutumu üzerindeki dü�üncelerini �öyle 

vermektedir: “Balkan Konferansı sulha do�ru bir adım olmak itibariyle memnuniyeti 

muciptir. Ancak, Balkan devletleri arasında tam bir ahenk ve anla�ma husulünü ben pek 

uzak görüyorum. Yunanistan Türkiye ile, biz de sizinle ve hattâ Arnavutlukla 

anla�abiliriz. Fakat Bulgaristan’la anla�mak pek mü�küldür... Bulgarların (maksatları)... 

ekalliyetlerin refahını temin de�il, onların meskûn bulundukları havaliyi ilhaktan 

ibarettir.”188 

Bulgaristan, Balkan birli�i te�ebbüsleri kar�ısında katı bir tutum almı� 

görünmekte ise de, asıl büyük azınlıklara sahip olan Yugoslavya’nın azınlık siyasetinin 

de normal ölçülerin ötesinde bir sertlikte oldu�u ve Makedonyalı azınlıkları 

Sırpla�tırmak için ba�vurdu�u yolların ho�görü ile kar�ılanacak gibi olmadı�ı kanısı da 

yaygındır. Azınlık sorunlarının do�urdu�u Yugoslav - Bulgar anla�mazlı�ı üzerine 

Bükre�’teki 3. Balkan Konferansından önceki devre de ve Konferans sırasında Bulgar 

heyetinin Konferanstan çekilmeye varan davranı�ları özellikle Türk delegelerinin 

arabuluculuk çabalarına ra�men bir hayli sert olmu�tur. Azınlık sorunlarında en çok 

tenkidi Yugoslavya çekmesine ra�men Yugoslavya’nın Balkan i�birli�i taraftarı ve 

statüskocu olması, buna kar�ılık Bulgarların azınlık hakları adı altında veya açıkça 

                                                 
187 Soysal, Bayur’a Arma�an, s. 145. 
188 Dı�i�leri, a.g.e., s. 308. 
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revizyonizm ve arazi ilhak niyetlerini belirtmekte direnmeleri, Bulgarlar dı�ındaki 

Balkanlılar arasında anla�mayı kolayla�tırıcı bir etki yapmı�tır189.  

Konferans görü�melerinde, Bulgarların sürekli ekalliyetler meselesini dile 

getirmesinden bıkan Yugoslav grubu Bulgar grubunun konferansa katılmasını 

istemedi�ini belirtmi�tir. Yugoslavya hükümeti, bu gibi isteklerinin gizli tutulmasını 

Türk Balkan Birli�i Reisi Hasan Beyefendi’den dilemi�tir.190 Türkiye ve Yunanistan 

ise, Bulgaristan’ı birli�e geri döndürmek için yo�un bir çaba sarf etmi�lerse de ba�arılı 

olamamı�lardır. Türkiye, Bulgaristan’ın bu tutumunun arkasında, Balkanlara ve 

Anadolu’ya yönelik emelleri olması, Balkan birli�inin kurulmasının bu hedeflerinin 

gerçekle�mesinde en büyük engel olu�turması sebebiyle �talya’nın oldu�unu 

de�erlendirmektedir. �talya’nın 1930’lu yılların ba�ındaki giri�imlerinin yarattı�ı 

tedirginlik Balkan devletlerinin birlik olu�turma sürecini hızlandırmı� ve III. Balkan 

Konferansı’nda bölgedeki var olan durumu ve barı�ı korumaya dayanan bir Balkan 

Antantı’nın kurulmasına karar verilmi�tir191. 

Sofya elçili�inden bildirildi�ine göre; Bulgaristan’ın 16 �ubat 1933 tarihli 

Küçük �tilaf Paktı’na katılmasını sa�lamak için Çekoslovak Hükümetince Prag Bulgar 

Sefiri nezdinde bir te�ebbüs yapılmı�sa da Bulgar Hükümeti katılmamı�tır192. 

Bulgaristan grubunun bulunmadı�ı oturumlarda öbür be� ülke delegeleri ekonomik ve 

sosyal i�birli�i konuları üzerinde görü�meler yapmı�lar, bu arada Balkan Devletleri 

arasında bir gümrük birli�i olu�turulmasını incelemi�lerdi193. 

Bükre� Konferansı ba�arılı olmamı�sa da, özellikle Türkiye’nin üzerinde 

durdu�u bir “Balkan Antantı” ile ikili antla�maların ötesinde, bir güvenlik sistemi 

olu�turulması fikri geni� yankı uyandırmı�tı194. 

D- Dördüncü Balkan Konferansı (5–11 Kasım 1933) 

IV. Balkan Konferansı, 5–11 Kasım 1933 tarihinde Selanik’te toplanmı�, 11 

Kasımda görü�meleri tamamlanan konferansta, antanta giden yolda çok önemli kararlar 

alınmı�tır. Buna göre; altı Balkan devleti arasında birçok taraflı bir anla�ma 

yapılmasının faydaları sıralanmı�, Balkan Antantı hakkında üçüncü konferansta verilen 
                                                 
189 Dı�i�leri, a.g.e., s. 309. 
190 BCA, 030.10-252.697.25, s. 1-5. 
191 9. Askeri Tarih Semineri, s. 456. 
192 BCA,  030.10-241.627.25.  
193 Soysal, Bayur’a Arma�an, s. 145. 
194 Aynı yer. 
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kararlar aynen kabul edilmi�tir. Konferans bir bildiri yayımlayarak çalı�malarını 

kapatmı�tır. Yayımlanan bildiride yapılan dört konferansın genel bir de�erlendirmesine 

yer verilmi�, Balkan devletleri arasında yapılan ve yapılacak olan ikili anla�maların 

önemine de�inilerek Balkan devletleri hükümetlerinden bir an önce çok taraflı 

anla�maları imza etmeleri rica edilmi�tir. Dördüncü Balkan Konferansı’nın 

çalı�malarının genel bir de�erlendirmesini yaparsak; Balkan Antantı meselesi üzerinde 

önemle durulmu� ve konferans sonucunda yayımlanan bir beyannamede Balkan 

Antantı’na bütün Balkanlı devletlerin katılması umudu ve ça�rısı yapılarak antant 

yolunda çok mesafe alınmı�tır195.  

Bu kapsamda IV. Balkan Konferansı’nın çalı�maları öncesi ve sonrasında 

imzalanan anla�malar Balkan Antantı’na giden yolda olumlu bir zemin olu�turmu�tur. 

14 Eylül 1933’te Türkiye ve Yunanistan arasında Samimi Anla�ma Misakı, Türkiye ile 

Romanya arasında da 17 Ekim 1933’te Dostluk, Saldırmazlık, Hakem ve Uzla�ma 

Anla�ması imzalanmı�tır. 27 Kasım 1933 tarihinde ise Türkiye ile Yugoslavya arasında 

Dostluk ve Saldırmazlık Anla�ması imzalanmı�tır. Bu anla�maların hepsi de aynı amacı 

ta�ıdı�ına ve amaçlarda da bir farklılık olmadı�ına göre yapılması gereken dört devletin 

bir anla�ma ile birbirlerine ba�lanmaları olacak, bu da 9 �ubat 1934 tarihinde 

gerçekle�ecektir196. 

E-Balkan Konferanslarının Sonuçları 

Balkan devletleri arasındaki bu dört konferansta da devletlerarasında çe�itli 

alanlarda i� birli�i çalı�maları yapılması kararla�tırılmı�, fakat siyasi birli�in kurulması 

sa�lanamamı�tır. Ancak görü�melerde özellikle Arnavutluk ve Bulgaristan’ın, 

Balkanlarda mevcut durumun de�i�tirilmesinde dolaylı bazen de do�rudan ısrarcı 

olmaları, di�er Balkan devletlerinin siyasi alanda da birbirlerine daha yakınla�masına 

yol açmı�tır. Di�er yandan özellikle 1933 yılı ba�larından itibaren �talya ve 

Almanya’nın izledikleri dı� siyaset, bu devletleri sıkı i�birli�ine yöneltmi�tir. 1933 

yılında Türkiye ve Yunanistan’ın ba�ını çekti�i ikili dostluk anla�malarına hız verilmesi 

bunun do�al sonucudur. 

Bu konferanslar Balkan memleketlerinin veya Balkanlarda menfaatleri olan altı 

memleketin, yani Türkiye’nin, Arnavutluk’un, Bulgaristan’ın, Yunanistan’ın, 

                                                 
195 9. Askeri Tarih Semineri, s. 456-457. 
196 Aynı yer. 



 
 

 73  

Romanya’nın ve Yugoslavya’nın temsilcilerini bir araya getirmi�ti. Bu konferansların 

milletlerarası alanda tepkileri geni� olmu� ve Akvam Cemiyeti, Uluslararası �� Bürosu 

bu toplantılara gözlemciler göndermi�lerdi. Carneci Vakfı da Balkan Konferanslarına 

yardım etmi�ti197.  

O sıralarda Avrupa’da, Fransız Ba�bakanı Briand tarafından Avrupa kıtasının 

te�kilatlandırılması yolunda çe�itli inisiyatifler alınmı�tı. Bu yoldaki fikirler muhtelif 

Avrupa memleketlerinde, bilhassa aydınlar arasında iyi kar�ılanıyordu. Avrupa Birli�i 

te�ebbüslerinin o vakit için bir hayal oldu�u anla�ılınca bölge anla�malarına büyük 

de�erler veriliyordu. Böylece Balkanlarda barı�ın kurulmasını ve korunmasını amaç 

edinen Balkan Birli�i te�ebbüsü söz konusu ülkelerde ilgi ile izlenmekte idi198.  

Atatürk Balkan Birli�i’nin hararetli bir savunucusu idi. Onun Ankara’da bir 

Balkanlar arası toplantıda söyledi�i sözler aynen �öyledir: “Efendiler, unutmayalım ki 

Balkan milletlerinin ataları birbirlerinin hısımları idiler. Bu milletler yüzyıllar boyunca 

birlikte ya�adılar. Biz Balkan Birli�ini tarihi tekâmülün bir neticesi gibi kabul 

etmeliyiz.”199 

Avrupa’da kurulması öngörülen bölge anla�malarının ba�arılı olması halinde 

Balkan Birli�inin de kolaylıkla meydana gelebilece�i inancı hâkimdi. Bittabi yürürlükte 

olan anla�maların çerçevesi içinde ve bunlara saygı göstermek suretiyle yaratılacak 

bölge anla�malarının gelecekte daha geni� bir birli�e vardıraca�ı dü�ünülmekte idi. 

Böylece mesela bir Balkan Birli�i yaratmak sayesinde hiç olmazsa, iktisadi noktadan, 

Romanya ve Yugoslavya vasıtasıyla Küçük �tilafı, Polonya’yı hatta Baltık Devletlerini 

birbirine yakla�tırmayı dü�ünen iyimserler vardı200. Tabiidir ki Balkan 

Konferanslarındaki delegeler bu kadar ileri gidenler arasında de�illerdi. Bunlar mensup 

oldukları hükümetlerini sorumluluk altına alacak durumlardan kaçındılar ve ülkeleri 

halklarının genel isteklerine dayanarak memleketleri arasında siyasi, iktisadi ve kültürel 

i�birli�i imkânlarının ara�tırılmasıyla yetindiler201. 

 

 

                                                 
197 Ak�in, a.g.e.,  s. 138-139. 
198 Aynı eser, s. 139. 
199 Aynı yer. 
200 Aynı yer. 
201 Aynı eser,  s. 140. 
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�K�NC� BÖLÜM 

BALKAN �TT�FAKI 

 I- �ttifak Hazırlıkları 

 A- Avrupa Devletleri �le �li�kiler 

1934 – 1939 yılları arasında Türkiye, Balkan �ttifakı’nın da getirdi�i 

sorumlulukla hareket etmi� ve ili�kilerini Balkan Devletleri öncelikli olmak üzere Batı 

ile kurmu�tur. Bu yıllarda özellikle Almanya Türkiye’yi yanına çekmeye, �talya 

kontrolü altına almaya çalı�mı�tır. Bu devletler Türkiye’nin �ngiltere ve Fransa ile 

ili�kilerinin samimile�mesini istmemi�lerdir. Türkiye bu dönemde barı� politikasından 

sapmayarak ili�kerindeki mesafeyi korumayı ba�armı�tır. Sava� öncesi gergin durumdan 

kendisini uzak tutmaya çalı�arak, Balkan Birli�ine sıkı tutunmayı tercih etmi�tir. 

Özelikle �talya’nın saldırgan tutumu Türkiye’yi endi�elendirdi�i için, �talya’ya kar�ı 

alternatif politikalar takip etmi�tir. 

�talya’yla ili�kilerdeki ılımlı hava 1930’larda Mussolini’nin yayılmacı 

politikasının a�ırlı�ını hissettirmesi sonucunda bozulmaya ba�ladı. Ocak 1933’de 

Almanya’da Nazilerin iktidara gelmesi ve �spanyada Franco fa�izminin yükseli�e 

geçmesiyle dı� destek bulan �talya dı� politikasında daha saldırgan olmaya ba�ladı. 

Türkiye’de asıl büyük kaygı uyandıran geli�me Mussolini’nin Mart 1934’de ikinci 5 

yıllık fa�ist kongresinde yaptı�ı konu�mada �talya’nın bir deniz devleti oldu�unu, 

halkını beslemek için 29 milyon ton tahıla ihtiyaç oldu�unu ve bunun yalnız 6 

milyonunu üretebildi�ini,  bu yüzden geni�lemek zorunda oldu�unu söylemesi olmu�tu. 

Zaten bu dönemde �talyan lideri Akdeniz için mare-nostrum ifadesini kullanmaktaydı. 

Bu dönemde Türkiye ve �talya’nın Balkanlardaki politikası birbiriyle çeli�iyordu. 

Türkiye Balkanlarda bütün devletlerin katıldı�ı bir ittifak ili�kisinden yanayken, �talya 

kendisiyle teke tek yapılacak anla�malar istiyordu. Di�er bir deyi�le, Türkiye 

Balkanlardaki birli�i güçlendirerek, �talya’dan yönelecek tehdidi kar�ılamaya çalı�ırken, 

�talya tam tersi nedenlerle burada bir Balkan birli�i fikrine kar�ı çıkıyordu202. 

 Bu dönemde �ngiltere ve Fransa ise giderek artan Alman tehlikesine kar�ı �talya’yı 

kendilerinden uzakla�tırmamaya çalı�ıyorlardı203. �talya’yla ekonomik ili�kileri önemli 

                                                 
202 Oran, a.g.e., s. 295. 
203 Aynı yer. 
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bir yer tutmasına kar�ın, MC’nin yeni üyesi olan Türkiye de bu karara katıldı. Bu 

durumdan rahatsız olan �talya ise Kasım 1935’te Türkiye’ye bir protesto notası verdi. 

Hatta Ankara’yı tehdit ederek, Türkiye’nin �ngiltere’nin politikalarına alet oldu�unu 

ileri sürdü. Türkiye ise bu notaya cevabı hazırlarken hem Balkan ülkeleriyle ortak bir 

metin hazırlanmasına öncülük etti, hem de bu sırada �ngiltere ve Fransa’yla temasa 

geçerek onlarla aynı içerikli cevap verilmesini sa�ladı. Böylelikle, bunun yalnızca 

Türkiye’ye özgü bir tavır olmadı�ını, bir tür uluslar arası tepki oldu�unu göstermeyi 

amaçladı204. 

Öte yandan, yaptırımlar �ngiltere’nin giri�imiyle kısa bir süre sonra 6 Temmuz 

1936’da kaldırıldı. �talyanların Mısır ve Filistin’de halkı �ngiliz yönetimine kar�ı 

kı�kırtmaya ba�laması ve daha önce de�inildi�i gibi, artan Alman tehlikesi bunda rol 

oynamı�tı. Ayrıca, �ngiltere hala �talya’yı Almanya’nın yanından çekebilece�ini 

dü�ünmekteydi ve bu yüzden Mussolini’yi Habe�istan gibi ekonomik ve stratejik de�eri 

nispeten daha önemsiz bir yerde serbest bırakmayı çıkarına uygun bulmu�tu205. 

1936’da �talya Onikiadalar’ı askeri olarak tahkim etmeye ve buralarda havaalanı 

yapmaya ba�layınca Türkiye’nin kaygıları yeniden arttı. Bunun, o dönemdeki Türk dı� 

politikası açısından yarattı�ı sonuçlardan biri Türkiye’nin �ngiltere’ye daha fazla 

yakla�ma ihtiyacı hissetmesiydi. �ngiltere de Akdeniz’de �talya’nın üstünlük kazanması 

tehlikesi kar�ısında Türkiye’yi yanına çekmeye çalı�ıyordu. Türkiye ile �ngiltere 

arasındaki yakınla�madan endi�e eden �talyan yönetimi Temmuz 1936’da Yunanistan 

ve Yugoslavya’yla birlikte Ankara’ya güvence verdi ve 1928 Antla�masına ba�lı 

oldu�unu açıkladı. Bu yüzden Ocak 1937’de �ngiltere �talya’yla bu kez Akdeniz’de 

statükonun korunmasına ili�kin bir Centilmenlik Anla�ması yaptı. Buna göre,  iki ülke 

de Akdeniz’deki statükonun korunmasını kabul ediyorlardı206. 

 �ki sava� arası dönemde Türk- �talyan ili�kileri özellikle 1930’lardan itibaren, 

Türkiye’nin bu ülkeden duydu�u endi�e etrafında belirlendi. Tıpkı, Almanya ile 

ili�kilerde oldu�u gibi ticari ili�kilerin yüksek düzeyde seyretmesine kar�ın siyasal 

ili�kiler istikrar kazanamadı. Bunda temel olarak �talya’nın irredentist politikası rol 

                                                 
204 Oran, a.g.e., s. 296. 
205 Aynı yer. 
206 Aynı yer. 
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oynadı. Hatta �talya, bu dönemde Türkiye’nin en çok çekindi�i ve tehdit algıladı�ı 

devlet oldu207.  

 Türkiye, Almanya’nın yayılmacı politikasına kar�ı olmakla birlikte bu ülkeyi 

do�rudan kar�ısına alacak bir tutumdan kaçındı. Almanya ise “ya�am alanı” politikasını 

uygulamaya koymaya ba�ladı�ı bu dönemde Türkiye’yi yanına çekmek, en azından 

�ngiltere ve Fransa ile bir ittifak yapmasını önlemek istiyordu. Bu ülkenin, Türkiye’ye 

kar�ı göreli olarak dikkatli bir politika izlemesinde bu nokta önemli bir rol 

oynamaktaydı. Ayrıca, Almanya Türkiye’yi de özellikle o dönemdeki Hatay sorunu 

nedeni ile revizyonist bir devlet olarak görüyor ve bunun iki ülke dı� politikalarındaki 

ortak nokta oldu�unu dü�ünüyordu. Alman yetkililer sürekli olarak I. Dünya Sava�ı’nda 

iki ülke arasındaki silah arkada�lı�ından söz ediyorlar, bu dönemde aslında Türkler için 

yıkıcı sorunlar do�urmu� olan ittifak ili�kisine vurgu yapıyorlardı208. 

 Avrupa’da durum gerginle�tikçe ve sava� olasılı�ı arttıkça Türkiye’nin tutumu daha 

fazla önem ta�ımaya ba�ladı. Bunun sonucunda Almanya Türkiye’yi kendisine 

do�rudan ba�lamayı hedefleyen giri�imlerde bulundu. Fakat Nisan 1939’da 

Arnavutluk’un �talya tarafında i�gali, bir yandan Türkiye’nin Mussolini yönetiminden 

duydu�u endi�eyi arttırırken, öte yandan Almanya’nın buna üstü örtülü destek vermesi 

bu iki ülke arasındaki ili�kilerin geli�imini derin biçimde etkiledi209. �talya ile Almanya 

arasında 22 Mayıs 1939’da imzalanan çelik paktın ardından artık Türkiye’nin endi�eleri 

iyice geçerli olmaya ba�ladı.  

 Almanya’nın iki sava� arasındaki Türkiye politikası genel stratejisi içinde Ankara’yı 

mümkünse denetim altına almak ya da en azından �ngiltere ve Fransa’nın etkisinden 

uzak tutmaktı. Almanya bu amacını gerçekle�tirebilmek için üç yol izledi. Bunlardan 

birincisi Türkiye’yi ekonomik açıdan kendisine ba�ımlı kılmak, ikincisi kültürel 

ili�kiler ve propaganda faaliyetleriyle kamuoyunu etkilemek ve üçüncüsü askeri ili�kiler 

aracılı�ı ile orduyu hem alman silahlarına ba�ımlı hale getirmek, hem de alman yanlısı 

bir kadronun olu�masını sa�lamaktı210. 

 Almanya’nın Ikinci Dünya Sava�ı öncesinde Türkiye’yi yanına çekmeyi 

ba�aramamasının en önemli nedeni, Türkiye’nin Sevr’de dayatılan düzenlemeyi önce 

                                                 
207 Oran, a.g.e., s. 296. 
208 Aynı eser,  s. 302. 
209 Aynı eser,s. 302-303. 
210 Aynı eser, s. 306. 
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Lozan’la geçersiz hale getirmesi, ardından da Lozan’dan arta kalan Musul, Bo�azların 

statüsü, Hatay gibi sorunları uluslar arası hukuk ve görü�meler yoluyla çözmeyi 

ba�armasıydı. Bunun yanında, Türkiye batılıla�ma çabası do�rultusunda �ngiltere ve bir 

ölçüde Fransa ile ili�kilerine her zaman daha fazla önem vermi�tir. Bu yüzden, 

Almanya’ya yakla�mak bir bakıma Türk dı� politikasının en önemli yönelimi olan 

batılıla�ma yolundan bir sapma anlamına da gelecekti. Kaldı ki, Osmanlı devleti Birinci 

Dünya Sava�ı’nda Almanya ile ittifak yapmı� ve sonucu son derece vahim olmu�tu. 

�kinci Dünya Sava�ı’ndan önce Almanya’nın bütün ısrarlarına ra�men, Türkiye benzeri 

bir hataya dü�memi�tir211. 

 B- Balkan Devletleri �le �li�kiler 

I. Dünya Harbi’nden sonra küçük devletler kendi münasebetlerini büyük 

devletlerden müstakil bir �ekilde halletmek yoluna gitmi�lerdir. Eski siyaset âleminde 

küçük devletlerin büyük devletlerin etrafında dönen birer peykten ibaret oldu�unu, 

mukadderatlarının tamamıyla büyük devletlere ba�lı ve onların menfaatleri u�runda 

kullanıldı�ını, milletler arası siyasette küçük devletlerin ayrı ve müstakil te�ebbüslerinin 

büyük harpten sonra ba�ladı�ını ve bu siyasetin muvaffakiyetine en büyük misalin 

küçük itilaf te�ekkülü oldu�unu söylemektedir… Küçük itilaf devletleri beynelmilel 

siyaset aleminde seslerini duyurabiliyorlar ve menfaatlerini koruyabiliyorlarsa bu, kendi 

birle�melerinin temin etti�i prestij ve kuvvettendir. Küçük �tilaf’ın muvaffakiyeti 

Balkan memleketleri arasında da birle�me fikrini uyandırmı�tır212. 

Balkan Birli�i’nin çekirde�ini bir taraftan Romanya-Yugoslavya arasındaki 

antla�ma (Küçük Antant), di�er taraftan da Türkiye ile Yunanistan arasındaki 14 Eylül 

1933 tarihli “�çten Antla�ma Paktı” olu�turmaktaydı. Buna 17 Ekim 1933 tarihli Türk-

Romen Dostluk ve Saldırmazlık Antla�ması ile 27 Kasım 1933 tarihli Türk-Yugoslav 

Dostluk ve Saldırmazlık Antla�malarını da ilave etmek gerekir. Onay i�lemlerinin 

zaman alması nedeniyle, Türk-Romen Antla�ması 11 Mayıs 1934, Türk-Yugoslav 

Antla�ması ise 7 Haziran 1934’de yürürlü�e girmi�ti. Balkan Paktı’na do�ru son adım, 

28 Kasım 1933 tarihinde Belgrat’ta Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya 

arasında imzalanan bir geçici protokol ile atılmı�tı. Protokole göre, dört ülke arasında 

ba�ıtlanması kararı kesinle�en Balkan Paktı’nın imzalanmasına de�in, tarafların, 

                                                 
211 Oran, a.g.e., s. 306. 
212 Ahmet �ükrü, “Balkan Misakı Etrafında”, Milliyet, 2 �ubat 1934, nr. 2867, s.1. 
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birbirine haber vermeden ve her birinin önceden yazılı izni alınmadan, öbür Balkan 

Devletleriyle (Bulgaristan) hiç bir yükümlülük altına girmemesi gerekiyordu. 

Böylelikle, dört Hükümet aralarında bir disiplin sa�lamı� oluyordu213. 

Belgrat müzakereleri çok yakından takip edilmi� ve dört Balkan devletinin 

misaktan önce 2 �ubat’ta Belgrat’ta toplanacak olmalarının sebebinin misakın hududu 

umumiyesinin kati �ekilde tespitinden ibaret oldu�u belirtilmi�tir214. 

Belgrat’a giden Hariciye Vekilimizle215, Romanya Hariciye Nazırı M.Titulesco 

merasimle kar�ılandılar. Hariciye Vekilimiz birçok mülakatlarda bulundu. Yunan 

Hariciye Nazırı bir gün sonra Belgrat’a gelecektir ve Romanya sefaretinde toplanılarak 

müzakerede bulunulacaktır. Romanya Hariciye Nazırı rahatsızlı�ı nedeni ile Romanya 

Sefaret binasından çıkamadı�ından toplantı burada yapılacaktır216. 

Basında misakın Belgrat’ta imzalanaca�ı haberleri çıkmı�tır. Fakat bu haberlerin 

asılsız oldu�u ve misak hakkında son müzakereler yapıldıktan sonra Belgrat’ta ancak 

misakın metninin parafe edilece�i haberleri verilmi�tir217. 

Anadolu ajansının Balkan hususi muhabirinin bildirdi�ine göre; 4 �ubat sabahı 

saat 11’de dört hariciye nazırı Romanya sefaretinde toplanarak Balkan Misakı metni 

üzerinde son müzakerelerini yapmı�lardır. 13.30’da Romanya sefaretinde ö�le yeme�i 

verilmi�tir. Dört hariciye nazırı 16.30’da üç gün müzakereden sonra, Balkan Misakı’nın 

kati metni üzerinde tam bir mutabakata varmı�lardır. 18.30’da Yugoslavya hariciye 

nezaretinde toplanarak tanzim edilmi� son metni bir kez daha gözden geçirerek, saat 

19.30’da misakı parafe etmi�lerdir. Gece Yunan sefaretinde hariciye nazırları �erefine 

bir ziyafet verilmi�tir218. Dört Hariciye Nazırı bu vesikaya imza koyma resminin bu 

hafta zarfında Atina’da yapılmasına karar vermi�lerdir. Balkan �tilafı Misakı’nın metni 

                                                 
213 Soysal, Bayura Arma�an, s.151. 
214 Cumhuriyet, 29 Kanûn-ı Sâni(Ocak) 1934, nr. 3496, s.1. 
215 BCA, 080.18.01.02.42.4.14. Balkan Misakı projesini tetkik etmek üzere Belgrad’da yapılacak 
toplantıya katılmak için Dr. Tevfik Rü�tü Beyefendi’nin Belgrad’a gitmesi ve refakatlerine hususi Kalem 
Müdürü Refik Amir, Kâtip-i Umumilik �efi Mehmet Cevat ve Emniyet Memuru Sadık Efendilerin 
memur edilmesi istenilmi�tir. Kararnameye göre yevmiyelerinin verilmesi ve Tevfik Rü�tü Beyefendi’nin 
yevmiyesine 124,21 Frank zammedilmesi kabul olunmu�tur. 
216 Ak�am, 3 �ubat 1934, nr. 5503, s.1. 
217 Milliyet, 31 Kanûn-ı Sâni(Ocak) 1934, nr. 2865, s. 1. 
218 Milliyet, 5 �ubat 1934, nr. 2872, s.6. 
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Atina’da imza edildikten sonra ne�redilecektir219. Bundan sonra da Maksimos paktı 

tanıtmak için a�a�ıda bahsedece�imiz seyahate çıkmı�tır. 

Parafe edilen bu metnin Bulgaristan’ın da imzalayaca�ı bir �ekilde olmasına 

çalı�ılmaktadır220. Fakat Bulgaristan bu geli�meleri kaygı ile izliyordu. Onun olumsuz 

tutumu, Kral Boris’in Yugoslavya’ya yaptı�ı ziyaret sırasında, Kral Aleksandr ile 

giri�ti�i görü�melerde de belli olmu�tu. Aleksandr’ın, bu görü�melerden Türkiye’nin 

Belgrad Elçisi Apaydın’a 16 Aralık 1933 günü verdi�i bilgilerde Bulgaristan’ın 

olumsuz tutumunu görebiliyoruz221. 

Boris, Yugoslavya Kralı’na anla�mak istediklerini, Titulesco’nun Sofya’ya 

geldi�i zaman Bulgaristan’ın da hazırlanmakta olan Balkan Paktı’na katılmasını 

önerdi�ini, e�er girmezse bunun Bulgaristan için fena olaca�ını bildirdi�ini, ancak 

Boris’in, böyle bir �eyin Bulgaristan için küçük dü�ürücü olaca�ını, Bulgar 

kamuoyunun buna razı olmayaca�ını söyledi�ini aktararak; Aleksandr kendi verdi�i 

yanıtta ise, katılmanın Balkanlarda bir fesat oca�ı gibi görünen Bulgaristan’a dünyada 

saygınlık kazandıraca�ını, Balkanlarda güvenli�i ve mutlulu�u artıraca�ını söyledi�ini 

ve kendisinden bize bir anla�ma formülü hazırlamalarını isteyerek, bunu onun Bükre�’e 

yapaca�ı ziyarete dek bekleyebilece�imizi gecikirlerse Paktı imza edebilece�imizi 

söyledi�ini de belirtmi�tir. Ne var ki Yugoslavya Kralı’nın bu giri�imi de Sofya’nın 

tutumunu de�i�tirmemi�tir. Bulgarlar revizyonist politikalarını sürdürmeye devam 

etmi�lerdir. 

 Hariciye vekili Tevfik Rü�tü Bey; Bulgaristan’a ra�men ve Bulgaristan’ a  kar�ı 

bir misak imza edilir gibi bir vaziyetin olmadı�ını ve asla olamayaca�ını belirterek, e�er 

Bulgarlar bu misaka bugün i�tirak edemezlerse de en yakın bir zamanda i�tirakleri için 

kapı açık bırakılmalıdır, çünkü Balkan misakı Balkan memleketleri arasında sıkı bir 

te�riki mesainin ilk adımı olacaktır ve Bulgar kom�umuzun da bu misaka i�tirakini 

gönül arzu etmektedir, demektedir222. Nitekim Bulgaristan’da dahil oldu�u takdirde 

Balkanlarda bir misak ile ba�lı 55 milyonluk bir kütle te�ekkül etmi� olacaktı223. 

                                                 
219 Milliyet, 5 �ubat 1934, nr. 2870, s. 1. 
220 Milliyet, 31 Kanûn-ı Sâni(Ocak) 1934, nr. 2865, s. 1. 
221 Soysal, Bayura Arma�an, s.151-152. 
222 Milliyet, 2 �ubat 1934, nr. 2867, s. 1. 
223 Cumhuriyet, 13 Kanûn-ı Sâni(Ocak) 1934, nr. 3482, s. 1. 
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Bulgar sefirinin verdi�i izahat göre Bulgaristan’ın Balkan misakına i�tirak 

etmeme sebepleri; Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan’daki Bulgar ekalliyetlerinin 

vaziyeti ve Akdeniz’e mahreç (çıkacak yer) meselesi idi. Bunlar halledilemedi�i için 

misaka katılmayacaklardı224. 

Balkan Misakı Avrupa gazetelerini uzun uzadıya me�gul etmi�tir. Gazetelerin 

büyük ço�unlu�u bu gayreti memnuniyetle kar�ılamaktadır. Bulgaristan’ın misaka 

girmemek konusundaki kararı ise iyi kar�ılanmamı�tır. Temps Gazetesi yazdı�ı bir 

makalede; Balkan Misakı’nın bütün Balkan Devletleri arasında iktisadi münasebeti 

kuvvetlendirmek ve Balkan devletlerini Ecnebi nüfuzlarından tamamen müstakil bir 

hale koymakla beraber emniyetleri için birbirlerine müessir yardımlarını temin eylemek 

gayesini takip etti�ini, Bulgaristan’ın böyle bir guruba girmekte çok fazla menfaati 

olaca�ını, Sofya’da hüküm süren tereddüdün pek anla�ılamadı�ını belirtiyor225. 

�ttifak hazırlıkları sürerken, basın da bir yandan Balkan devletlerinin 

çalı�malarıyla ilgili haberler yapıyordu. Yunan matbuatında sürekli bilgi veriliyor, 

misakın imza tarihi tespit edilmeye çalı�ılıyor226, misakın hiçbir devlete kar�ı 

olmadı�ı227 ve Bulgaristan’ın misaka girmesi konusu228 hemen hemen her gün gündemi 

me�gul eden konular arasında yer alıyordu. 

Bu arada Paktın niteli�i, kapsamı ve içeri�i üzerinde 4 Devlet arasında temaslar 

da hemen ba�lamı�tı. Metnin hazırlı�ı a�amasında Büyük Devletlere resmen bilgi 

verilmesinden kaçınılmı�tı. Ne var ki, haberler dünyaya yayılmı�tı. �talya bu konudaki 

duyarlılı�ını resmen gösteren ilk devlet olmu�tu. Nitekim �talyan Hükümetinin tepkisi 

Ankara’daki �talya Büyükelçisi Lojacano’nun Dı�i�leri Genel Sekreteri Menemeno�lu 

ile 4 Aralık 1933 günü yaptı�ı görü�medeki �u sözlerinden belli oluyordu:229 

“...Dört Devlet Paktını hemen ba�ıtlarsanız Bulgaristan felce u�rar �talya ve 

�talya’nın dostları Türkiye ve Yunanistan için yitirilmi� duruma gelir. Bulgaristan’ın 

aktif bir eleman olmaktan çıkıp pasif duruma gelmesine biz seyirci kalamayız. Onun 

felce u�raması yalnız Balkanların de�il, Avrupa’nın çıkarlarıyla da ilgilidir. O nedenle, 

aldı�ımız sa�lıklı bilgilere göre, bizim kombinezonumuz olan Türk-Yunan 

                                                 
224 Cumhuriyet, 30 Kanûn-ı Sâni(Ocak) 1934, nr. 3497, s. 6. 
225 Ak�am, 3 �ubat 1934, nr. 5503, s.1. 
226 Cumhuriyet, 22 Kanûn-ı Sâni(Ocak) 1934, nr. 3489, s. 3. 
227 Cumhuriyet, 21 Kanûn-ı Sâni(Ocak) 1934, nr. 3488, s. 3. 
228 Cumhuriyet, 20 Kanûn-ı Sâni(Ocak) 1934, nr. 3487, s. 1. 
229 Soysal, a.g.e., s.152. 
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kombinezonuna ve dolayısıyla �talyan dostlu�una kazanılması henüz olanaklı bulunan 

Bulgaristan’ı ivedi bir davranı�la büsbütün yitirmemek ortak çıkarlarımızın gere�idir. 

Bunca yıl beklediniz, biraz daha sabırlı olun.” 

Balkan birli�i hazırlıkları safhasında, Balkan Birli�i’nin iki hararetli savunucusu 

Türkiye ve Yunanistan arasında birtakım görü� ayrılıkları göze çarpmaktaydı. 

Macaristan’ın Pakt’a dâhil edilip edilmemesi konusu buna bir örnektir. Yunanistan, son 

Balkan Sava�ları ve Balkan meselelerinin dı�ında kalmı� olan Macaristan’ın alınmasının 

Pakt’ın gerçekle�mesini zorla�tıraca�ını ve di�er Orta Avrupa devletlerini rahatsız ede-

ce�ini söyleyerek Macaristan’ın Pakt’a dâhil edilmesine kar�ı çıkmı�tır. Türkiye’nin ise 

bu konuya daha etraflıca baktı�ı, Avrupa’nın Büyük devletlerine kar�ı sa�lam bir direnç 

olu�turmaya çalı�tı�ı görülmektedir. Türkiye revizyonist bir politika takip eden 

Macaristan’ı Cermen ve Slav tehlikesine kar�ı bir denge unsuru olarak kullanmak 

isterken, Balkanlardaki durumun güçlendirilmesi ve özellikle Trakya’nın güvenli�i için 

ba�ka bir revizyonist devlet olan Bulgaristan’ı da Yunanistan ile yakınla�tırmaya 

çalı�mı�tır230. 

Pakt tasla�ı, Türk ve Yunan Hükümetlerinin, üzerinde görü� birli�ine vardıkları 

ilkelere göre, Yunanistan Dı�i�leri Bakanı Maximos tarafından hazırlanmı�tı. 

Maximos’un 1933 sonlarında Ankara’ya iletti�i metin Türk Hükümetince uygun 

görülmü�tü. Bu metin daha önce dört devletin topluca üstlenmesi dü�ünülen tarafsızlık 

ya da saldırmazlık yükümlerinin ötesinde, statükonun kar�ılıklı olarak güvence altına 

alınmasını öngörüyordu. Tasarı metni daha sonra Belgrad ve Bükre�’e bildirilmi�ti. 

Böylece 4 Devlet arasında görü�meler hızla geli�mi�ti231. Maximos, ba�ıtlanması 

kesinle�en Pakt tasarısını Paris, Londra ve Roma Hükümetlerine anlatmak üzere 1933 

Aralık ayında bir geziye çıkmı�tı. Gidi� yolunda Belgrad’a u�ramı�, sonra Paris’e 

gitmi�ti232. �ngiltere’de de bulunan Maksimos önce Sir John Simon ile, sonra da Mac 

Donald ile görü�meler yapmı� ve sonuçtan memnuniyet duydu�unu belirtmi�tir. 

Maksimos Bulgaristan’ında misaka katılması için büyük devletlerin nüfuzlarını 

kullanmasını istemi�tir233. 

                                                 
230 Öksüz, a.g.e., s. 633. 
231 Soysal, Bayura Arma�an, s.152-153. 
232 9. Askeri Tarih Semineri, s.458. 
233 Milliyet, 13 Kanûn-ı Sâni(Ocak) 1934, nr. 2849, s.1. 
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Ziyaretlerini tamamlayan Maximos, Roma’dan Cenevre’ye geçmi�, burada 

bulunan Romanya Dı�i�leri Bakanı Titulescu ve Yugoslavya Dı�i�leri Bakanı Jevtich ile 

birlikte antant projesini incelemi�ler, görü�me sonucu ise antantın esasları hazırlanmı� 

ve son �ekli verilmi�tir. Bu sırada Bulgaristan’ın antanta katılması ile ilgili birtakım 

sorunlar da ya�anmı�tır. Bulgaristan, Romanya’dan Dobruca’yı, Yugoslavya’dan 

Makedonya’yı ve Yunanistan’dan denize çıkacak yol istemektedir. Bu istekleri 

kar�ılanmadı�ı için pakta girmeye yana�mamı�tır. Arnavutluk ise �talya’nın nüfuz 

bölgesi içine girmi� oldu�undan dolayı �talya’yı kı�kırtmamak için ça�rılmamı� ve 

Balkan Antantı dört devlet arasında yapılmı�tır234. 

Paktın parafe ve imza edilmesi safhaları ise sırasıyla Belgrat ve Atina’da olmu� 

bir taraftan Venizelos’un ihtirazi kayıt koydurmak istemesi, di�er taraftan Sovyetlerin 

son dakikadaki itirazları sebebi ile, her iki safhada son derece hareketli geçmi�tir235. 

Hatta basında misakın imzalanmasının geri kalaca�ı haberleri çıkmı�tır236. Milliyet 

Gazetesi’nde yazılanlara göre; Yugoslavya’nın Bulgaristan olmadıkça misakı 

imzalamayaca�ı rivayeti çıkmı�tır. Gerek Bulgaristan’ın misaka i�tirakten imtinalı 

durması, gerek �talya’nın böyle bir misaka taraftar olmayı�ının �imdiye kadar devam 

ede gelen müzakereleri durdurmu� gibi gösterdi�i yazılmaktadır. Gazeteye göre; Bulgar 

hükümeti Balkan Misakı hakkındaki fikrini de�i�tirmeyecektir. Yugoslavya hükümeti, 

Bulgaristansız bir Balkan Misakına girmeyece�i hakkında ba�vekil M.Mu�anof’a 

teminat vermi�tir. Bir Bulgar nazırı, Otro gazetesine verdi�i beyanatta Bulgar 

hükümetinin teminat aldı�ı için müsterih oldu�unu, Yunan Hariciye Nazırı Maximos’un 

Bulgaristansız da olsa Balkan misakının imzalanaca�ına dair beyanatının tahakkuk 

etmeyece�ini söylemi�tir. 

La Bulgaria Gzetesi’nde ise, Bulgaristan’dan mevcut muahedelerin ba�ı�ladı�ı 

askeri haklarından vazgeçmesinin istenemeyece�i, ancak bu ifadenin, Balkan milletleri 

arasında bir itilafın �ayanı arzu olmadı�ı ve Bulgaristan’ın kom�uları ile ili�kilerini 

kolayla�tırmaya amade bulunmadı�ı �eklinde yorumlanamayaca�ı belirtilmi�tir237. 

Bulgar Hükümeti tela� içinde, böyle bir Paktın imzalanmasını önleme�e 

çalı�ıyordu. Nitekim Ba�bakanın 1934 Ocak ayında Bükre�’e yaptı�ı ziyaretle ilgili 

                                                 
234 9. Askeri Tarih Semineri, s. 458. 
235 Dı�i�leri, a.g.e., s. 322. 
236 Cumhuriyet, 30 Kanûn-ı Sâni(Ocak) 1934, nr. 3497, s. 1. 
237 Milliyet, 28 Kanûn-ı Sâni(Ocak) 1934, nr. 2862, s.1. 
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olarak Türkiye Elçisi Hamdullah Suphi (Tanrıöver), Bakanlı�a yolladı�ı raporda; 

Bulgaristan Ba�bakanının Romenlere bir saldırmazlık Paktı önerdi�ini, bu önerinin 

Bulgarların son zamanlarda Belgrad’da u�ra�tı�ı Bulgar-Yugoslav Andla�ması 

giri�imini bütünleyici nitelikte oldu�unu, Bulgarların böylece, yanlarını ve arkalarını 

güvence içine alıp güneye kar�ı serbest kalmak emelinde bulundu�unu belirtiyordu. 

Ancak, Bulgarların bu son giri�imleri bir sonuç vermemi�tir.238. 

Paris’te Maximos ile de görü�en Türkiye Büyükelçisi Suad Davaz Ankara’ya 

yolladı�ı telgrafında Maksimos’un, Yugoslavya Kralı, Dı�i�leri Bakanı ve öbür devlet 

adamlarıyla temaslarından çok memnun kaldı�ını, ortak politikamızı (Türkiye ile) 

Yugoslavların da onayladı�ını, sundu�u tasarı konusunda Yevtiç’in “her �eyi içeriyor” 

dedi�ini bildirmi�tir. Maximos ile görü�mede hazır bulunan Paris Büyükelçileri Politis, 

Bulgaristan’ın da bir süre sonra Pakta katılabilece�ini söylemesi üzerine Davaz, 

Bulgaristan’ın Ege’de toprak isteminden vazgeçmedi�ini, bunda �talya ile bugünkü 

ili�kilerinin de rolü oldu�u kanısında bulundu�unu bildirdi�ini, Maximos’un da buna 

katıldı�ını söylemi�tir. Maximos Paris’te Fransız Devlet adamlarına Türk-Yunan 

dostlu�unu ayrıntılarıyla anlattı�ını ve bu dostlu�un Yunan dı� politikasının temelini 

olu�turdu�unu belirtti�ini, dörtlü Pakt tasarısı üzerinde bilgi verdi�ini, Fransızların 

memnun kaldıklarını ve bu politikayı onayladıkların Bulgaristan’ın da Pakta girmesini 

dilediklerini, ancak Bulgaristan istemiyorsa Paktın onu beklemeksizin 

ba�ıtlanabilece�ini söylediklerini aktarmı�tır. Maximos, Aras’ın onayı üzerine Paktın 

Ocak sonlarında imza edilebilece�ini bildirmi�tir. Bundan ba�ka, Maksimos’un, 

�talya’ya gidince Mussolini’yi Bulgaristan’ın dört Balkan Devletiyle birlikte hareket 

etmesine kar�ı koymaktan vazgeçirme�e çalı�aca�ını, ancak sonuçtan pek ümitli 

olmadı�ını da söyledi�ini belirtmi�tir239. 

Maksimos �talyan onayını almakta ba�arılı olamamı�tır. Çünkü Mussolini, 

Pakt’tan hiç de memnun olmamı�tır. Türkiye ve Yunanistan’ı sadece bir Akdeniz 

memleketi olarak görmek istemekte ve Paktın, Türkiye için faydasına inanmamaktadır. 

Maksimos, Mussolini’nin deste�ini alamamı�tır, ancak Mussolini’nin, Yunanistan’ı 

ürkütecek kadar muhalefet göstermedi�i anla�ılmı�tır240. 

                                                 
238 Soysal, Bayura Arma�an, s. 152-153. 
239 Aynı eser, s. 153. 
240 Dı�i�leri, a.g.e., s. 325. 
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Fransız Devlet adamlarının Maximos’a sözlerinden ise �unlar çıkarılabilir: 

Fransa, statükoyu güçlendirecek böyle bir Paktı iyi kar�ılamakla birlikte, onu 

özendirmek de istemiyordu. Bunun nedeni yalnız Bulgaristan’ın durumu de�il, 

Romanya ve Yugoslavya’nın Küçük Antant’a olan ba�larının zayıflaması sonucu, 

Fransa için ya�amsal önemi olan Orta Avrupa’da dengenin bozulması olasılı�ı idi. 

Fransa’nın daha açık dü�üncesi, Paktın imzalanmasından hemen sonra, 18 �ubat’ta, 

Ankara Büyükelçisi Krammer’e Dı�i�leri Bakanı Barthou tarafından gönderilen �u 

mesajdan belli oluyordu241: 

“...Biz Balkanlılar arası yakla�mayı genel barı� için yararlı saydık. Pakt öncesi 

görü�melere karı�maktan özenle kaçındık. Belgrat ile kimi temaslarımız ise Fransız-

Yugoslav yakın ili�kilerinin özelli�indendir. Bizim ihtiyatlı tutumumuz �u sırada Paktın 

onay döneminde de geçerlili�ini koruyacaktır. Biz gerek �talya’yı gerek Sovyetler 

Birli�i’ni göz önünde tutarak, bu i�e karı�ır görünmek istemiyoruz. Türkiye’nin Rusya 

için yaptı�ı rezerve gelince, aynı nedenle, Ankara’nın bunu bize bildirmesini istemekten 

kaçınmamız gerekir.” 

�ngiltere’de bir Balkan Paktı’nı ilke olarak iyi kar�ılamı�tır. Ancak 

Bulgaristan’ın ayrı kalmı� olmasının bu devletin ileride istenilmeyen yollara 

ba�vurmasını do�uraca�ından kaygı duymu�tur. Bu tutumunu Yunanistan gibi, 

Türkiye’ye, bir az gecikerek de olsa, 1 �ubat 1934 günü Ankara Büyükelçileri Sir Perey 

Loraine’in �u muhtırası ile bildirmi�tir242: 

1- Genel bir barı� ve i�birli�i sa�lama�ı amaçlayan her Pakt iyidir, yeter ki, bu 

Pakt ona katılması öngörülen bir ya da ba�ka bir devlete yönelik olmasın. 

2- E�er Bulgaristan imzacı devletlerin �imdiki sınırlarını güvence altına alan bir 

Pakta katılma e�ilimi göstermiyorsa, öbür devletlerce Bulgaristan’a kar�ı oldu�u 

görünümünü verecek ko�ullar içinde dörtlü bir Pakt yapmaktansa, Paktın kapsamını 

Bulgaristan’ın katılmasını sa�layabilecek bir �ekilde de�i�tirmek daha iyi olur. 

Yunanistan Hariciye Nazırı M.Maksimos’un, Paris ziyareti hakkında mütalaa 

beyan eden Manchester Guardian Gazetesi; Yunanistan Hariciye Nazırının, �ngiltere 

hükümetinin Balkan Misakını hüsnü telakki etme�e müsait gördü�ünü, memleketine, 

                                                 
241 Soysal, Bayura Arma�an, s. 154. 
242 Aynı yer. 
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Bulgaristan’ın misaka girmesini temin edecek bütün te�ebbüsleri �ngiltere’nin samimi 

bir alaka ile görece�ini ö�renmi� olarak döndü�ünü yazmı�tır243. 

Türkiye - �talyan ili�kileri açısından, Roma Büyükelçisi Vasıf Çınar Bey’e, 

Mussolini ile görü�erek Pakt ve Türkiye’nin siyaseti hakkında bilgi vermesi yolunda 

talimat verilmi�tir. Vasıf Çınar, 30.12.1933 tarihli telgrafında Mussolini’nin Roma’da 

olmaması dolayısıyla Suviç’e (Hariciye Müste�arı) yaptı�ı ziyaretin izlenimlerinde; 

politikamızı anladıklarını ve muhalif bir nokta-i nazarları olmadı�ını dü�ündü�ünü, 

Bulgaristan’ın da Türkiye ve Yunanistan grubuna iltihakı için çalı�manın çok faydalı 

olaca�ını söyledi�ini belirtmi�tir. Sözlerinde Bulgaristan’ı himaye ve müdafaa eden bir 

mana bulundu�unu da eklemi�tir244. 

Suviç’in bu kadar yumu�ak ba�lı görünmesinin sebebi hemen Mussolini’den 

talimat almasının güçlü�ü dolayısıyla Mussolini ile görü�meye kadar kı�kırtıcı bir tavır 

takınmama endi�esi ile oldu�u kadar, hakikaten, Türkiye - Yunanistan ve 

Bulgaristan’ın, �talya ile bir ittifak yapacakları ümidini devam ettirmeleri ile de izah 

olunabilir. Maksimos’un Roma’ya gelmesinin beklendi�i o günlerde, �talyanların 

Maksimos’la istedikleri gibi konu�maları imkânı mevcuttur. Vasıf Çınar sonradan 

Mussolini ile görü�tü�ünde “Türkiye’de �talyan dostlu�una itimat edilmesini ve aynı 

zamanda iki devletin te�riki mesai eylemleri” hususuna i�aret etmi�tir. Suviç ise, 

muhtemel bir Türk - Sovyet, Alman, �talyan i�birli�inden bahsetmi�tir. Ankara’ya göre, 

bu bir tekliften ziyade taktiktir ve Vasıf Çınar’a �talyanlara buna dair cevap verilmemesi 

yolunda talimat gönderilmi�tir. �talyanlar bununla da kalmayarak, Türkiye, Yunanistan 

ve �talya arasında bir üçlü anla�ma teklif etmi�lerdir. T. Rü�tü Aras, cevaben, 

Türkiye’nin Roma B. Elçili�ine; üçlü anla�ma için zamanın hayli geçmi� oldu�unu 

söyleyerek, pakt i�inin ne derecede ilerledi�ini göstermi�tir245.  

Menemencio�lu’na bizzat Mussolini, �talya’nın tutumunu �öyle açıkladı�ı, 

Büyükelçi Vasıf Çınar’ın 30 Aralık 1933 günlü raporunda görülmektedir246: 

“Bu görü�menin sonunda M. Mussolini bana dönerek, “ba�ka diyece�iniz yok 

mudur?” sorusunu sorup Balkan Paktı’na de�indi ve “Bu Paktın öbür Balkan ulusları 

için yararını ve gere�ini anlıyorum. Siz kendi kendinizi Balkanlılar arasına soktunuz” 

                                                 
243 Milliyet, 15 Kanûn-ı Sâni(Ocak) 1934, nr.2851, s.2. 
244 Dı�i�leri, a.g.e., s. 323. 
245 Aynı yer. 
246 Soysal, Bayura Arma�an, s. 155. 
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dedi. Bunları söylerken yüzünde belli bir kızgınlık görülüyordu. Kendisine bizim ve 

Yunanistan’ın Akdeniz ülkesi oldu�umuzu söyleyince “Evet ama siz bu politikadan 

uzakla�tınız. Bugüne de�in ba�ka politika güdüyordunuz. �imdi ise kendinizi 

uyu�mazlıklar içindeki Balkanlara atıyorsunuz” dedi. Numan Bey, bu arada, 1933 

Türk-Yunan Paktı’nın imzası üzerine Ankara’da Bulgar Elçisine aynı temele dayanan 

bir Paktın Bulgaristan ile imzalanmasını önerdi�ini, ancak Bulgar Hükümetinin bunu 

reddetti�ini anlattı.” Bu görü�meyi Bakanlı�a bildirirken Türkiye Büyükelçisi Vasıf 

(Çınar), Gerek Mussolini’yi, gerek Dı�i�leri Genel Sekreterlerini bu konu üzerinde ilk 

kez sinirli gördü�ünü söylemi�tir.  

Sovyetler Birli�i’nin hazırlanmakta olan Balkan Paktı’na tepkisinin ilk 

göstergelerinden biri, Litvinof’un Roma’yı ziyareti sırasında, Sovyetlerin Roma 

Büyükelçisinin Türk meslekta�ı Hüseyin Ragıp (Baydur)’a, bir dörtlü Balkan Paktı’nın 

Bulgaristan için zararlı olaca�ı, bunun Bulgaristan’ı ku�atmak anlamına gelece�i 

yolundaki sözleridir. Türk Hükümeti Balkan Paktı hazırlıkları üzerinde Sovyet 

Hükümetine zamanında bilgi vermi�ti. Bu zaten 1925 Türk-Sovyet Saldırmazlık 

Paktı’nın 1929 Uzatma Protokolünün 2. Maddesinin de bir gere�i idi247. �öyle ki: 

Maximos’un hazırladı�ı Pakt Projesi üzerinde 4 Devlet arasında ilk görü�melerin 

ba�ladı�ı 1933 Aralık ayında Aras Cenevre’de Sovyetler Birli�i Dı�i�leri Komiseri 

Litvinof’a genel olarak bilgi vermi�ti. Litvinof Moskova’ya dönü�ünde (Ocak 1934) 

Türkiye Büyükelçisinden de bilgi istemi�ti. Büyükelçi Hüseyin Ragıp Baydur görü�me 

ile ilgili raporunda248  

 Litvinof’un Pakttaki yükümlülükler sonucu birçok uluslararası uyu�mazlıklara 

sürüklenebilece�imizi, örne�in, �talya ile Yugoslavya arasında bir sava� çıkar ve 

Bulgaristan’da onunla birlikte Yugoslavya’ya saldırırsa, Yugoslavya’nın sınırları için 

üstlendi�imiz yükümlülük nedeniyle bu sava�a sürüklenece�imizi söyledi�ini 

bildirmi�tir. Siyasal ili�kimiz bulunmayan Bulgaristan’ı destekleyecek de�iliz, diyen 

Litvinof, Balkan Paktı’nda kendilerini ilgilendiren tek noktanın, Romanya’nın 

Saldırının Tanımına �li�kin Sözle�meye (Londra, 1933) aykırı olarak Sovyetler 

Birli�i’ne saldırdı�ı takdirde Bulgaristan’ında fırsattan yararlanarak Romanya’ya 

saldırması ve bu durumda Türkiye Romanya’nın sınırını güvence altına aldı�ı için 
                                                 
247 Söz konusu madde �öyle idi: Taraflardan biri, öteki tarafa bildirmeksizin, onun kara ya da denizden 
do�rudan do�ruya kom�usu olan devletlerle siyasal ba�ıtlar yapmayı amaçlayan görü�melere girmemeyi 
ve bu gibi anla�maları ancak anılan tarafın onamı ile yapmayı yükümlenir. 
248 Soysal, Bayura Arma�an, s. 155-156. 
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gere�ini yapaca�ını, böylece Sovyetler Birli�i’ne saldıran Romanya’nın yanısıra bize 

kar�ı bir duruma girece�i, oldu�unu belirtmi�tir. 

Görülüyor ki, Litvinof, Sovyetler Birli�i Besarabya’yı geri almak üzere 

Romanya ile sava�a girer de, Bulgaristan’da Dobruca’yı almak üzere Romanya’ya 

saldırırsa diyece�i yerde, Romanya’nın saldırganlı�ı varsayımından hareketi, inandırıcı 

olmamakla birlikte, diplomatik dile uygun bulmu�tu249. 

T.Rü�tü Aras, Sovyet itirazlarını esas itibariyle pek makul görmektedir ve 

güçlü�ün daha çok Ankara’daki Sovyet sefirinden geldi�ine kanidir. Sovyetlerin Fransa 

ve �talya ile yaptıkları anla�malar sırasında Türkiye’nin mutabakatını hangi �artlar al-

tında verdi�ini hatırlatmakla da, Sovyetlerin kendilerinden beklenen kar�ı anlayı�ı yani 

e�it kar�ılı�ı göstermediklerini belirtmektedir250. 

Atatürk, Ankara’da Suriç’ten ziyade Moskova’daki rical ile muhabere ederek 

meseleyi intaç cihetinde müessir olmayı uygun görmü�, Balkan paktımızın Rus’ların 

tesiri üzerine Türkler tarafından bozulmu� oldu�unun �ayi olmasının mahzurlu 

oldu�unu ve bu Balkan birle�me ba�langıcında bir Suriç’in ısrarı yüzünden geriye dönü� 

Türkiye Cumhuriyeti’nin hali ve istikbali aleyhine bir damga olaca�ını da bildirerek, 

Pakt hakkında, bu �ekliyle hükmünü vermi�tir. Ayrıca, Türk politikasında Rusya’ya 

ba�lılık yönünden tavizde durulacak sınırı da belirtmi�tir. Tabiatıyla Atina’da 

Antla�mayı imzalamaya hazırlanan T. Rü�tü Aras Rusların son dakikada yapılan te�eb-

büslerinden hiç de memnun de�ildir ve birçok noktalarda gerekçesi zayıf itiraz ve 

hassasiyet gösterdikleri görü�ündedir. Atatürk’ün telgrafında bahsetti�i eki tek kelime 

ile yaparak, Balkan Sınırlarının teker teker sayılmasından kaçınmak istemektedir: 

“Protokolün 8. maddesi için bizim hukuk mütehassıslarının mübalâ�alı ve bin-

netice �cra Vekilleri Heyetinin haklı endi�elerine muttali oldum. Mesele mezkûr fıkraya 

bir “Balkanique” kelimesinin ilavesidir ki böyle yapılacaktır. Zaten maksat bu idi.”251 

III- �ttifakın Amacı Kapsamı ve Niteli�i 

Dört devletin Balkan sınırlarını garanti altına alan, Bulgaristan ve 

Arnavutluk’un, özellikle Bulgaristan’ın, de�i�imcili�ini göz önünde tutan ve nihaî 

âmâcıda Balkanlarda statükoyu korumak olan antant, Balkan sınırlarının ortakla�a 

                                                 
249 Soysal, Bayura Arma�an, s. 156. 
250 Dı�i�leri, a.g.e., s. 334. 
251 Aynı eser, s. 329-333. 
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savunulmasını da öngörmektedir252. Bu amaç, imzacı devletler tarafından sıkça dile 

getirilmi� ve ittifakın yanlı� yorumlanmaması için üzerinde çok durulmu� bir konu 

olmu�tur. 

Misakın imzasının hemen ertesinde, 11 �ubat’ta Atina da resmi bir tebli� 

ne�redildi. Misak’ın buna i�tirak eden devletlerin di�erleri ile münasebetlerine halel 

vermeyecek olan sulh ve emniyet noktasında mühim bir vesika oldu�u açıklandı. 

Böylece Atina’da imzalanan bu misakla dört Balkan milleti Avrupa’nın bu kö�esinde 

sulh yapısının temelini bir kere daha kuvvetlendirmi� oldular. Hiç uyu�mayacakları 

zannedilen milletler arasında imzalanarak tahakkuk eden bu misak sulh ve emniyet 

davası açısından mühim bir tarihi vesikadır. Misak, Balkan milletlerinin gün geçtikçe 

birbirlerini daha da iyi anladıklarını ve birbirlerini sevmeyi ö�rendiklerini göstermi�tir. 

Bu suretledir ki eskiden daima bir ihtilal ve ke�meke� kayna�ı olan Balkanlarda 

bo�u�ma yerine hiç �üphesiz daha çok arzuya �ayan olan anla�ma ve kayna�ma hakim 

olmaya ba�lamı�tır253. 

Antantı imzalamak isteyen Türkiye ise iç ve dı� siyasetini “Yurtta Sulh, Cihanda 

Sulh” prensibine uygun olarak yürütmekte; bu suretle de güvenli�ini bölgesel paktlarla 

sa�lamaya çalı�maktadır. Ayrıca, �talya’nın Akdeniz’deki faaliyetleri ve Mussolini’nin 

�talya’nın yayılma alanı olarak Küçük Asya’dan bahsetmesi, Türkiye’yi çok 

endi�elendirmekte, bu sebeple Türkiye Balkan Antantı’nı bir garanti olarak 

görmektedir. Türkiye’nin görü�lerini Atatürk �öyle açıklamı�tır: “...Balkan birli�ini 

isteyenler ve onu kendilerine �iar edinenler harp ve sulhun ne oldu�unu tecrübe ile 

bildikten sonra sulhsever olmayı tercih edenlerdir. Bu dostlukların, be�eriyetin bundan 

sonra tecellisine gönülden intizar etti�imiz dostluklara örnek olmasını temenni ederiz. 

Balkan Anla�ması i�te bu bekledi�imiz örneklerin ilkidir. Bu ilk örne�i yapabilenler 

arasında bulunmakla Türkiye bahtiyardır.”254 

Çaldaris ise beyanatında, misakın maksadının misaka dahil olan hükümetlerin 

tamamiyeti mülkiyelerinin temini ile Balkanlarda sulh ve müsalemetin istikrarından 

ibaret oldu�unu, Yunanistan gibi misakı kabul eden di�er devletlerin de Bulgaristan’ın 

bu misaka girmesine itiraz etmeyeceklerini, bilakis bunu memnuniyetle 

                                                 
252 9. Askeri Tarih Semineri, s.458. 
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kar�ılayacaklarını anlatmı�tır. Balkan blo�unun siyasetinin Orta Avrupa ve Küçük �tilaf 

siyasetlerinden tamamen müstakil olaca�ını da belirtmi�tir255. 

Romanya Hariciye Nazırı Titulesco misakın imzalanmasına dair 13 �ubat’ta 

verdi�i beyanatta misakın amacını da �öyle açıklıyordu: “Atina muahedesi Balkanların 

mü�terek hayatı için bir hareket noktasıdır. Muahedenin amacı sulhtur. Muahede, onun 

hükümlerini kabul etmek isteyenlere açıktır. Muahede hiçbir devlet aleyhine de�ildir.” 

Titulesco Küçük �tilafla, Balkan �tilafı arasındaki münasebeti ise açıklarken iki itilafın 

birbirinden ayrı �eyler oldu�unu, fakat gayelerinin aynı oldu�unu, bu gayenin de, hali 

hazırdaki sınırları korumak oldu�unu belirtmi�tir. 

1930’lu yıllarda Türkiye’nin �talya’dan algıladı�ı tehdidi göz önünde tutan 

yazarların büyük bir bölümü Balkan Antantı Paktı’nın �talya’dan gelecek bir saldırıya 

kar�ı Balkan devletleri arasında i�birli�ini sa�lamak üzere imzalandı�ını ileri sürerler. 

Türkiye’nin ilk amacı bu olsa bile, metni ve ba�lı ekleri inceledi�imiz zaman, titizce 

kaleme alınmı� ve Bulgaristan’ı ürkütmemek için azami dikkat gösterilmi� olmakla 

birlikte, �talya’dan çok revizyonist Bulgaristan’dan yönelecek bir tehdidin esas alındı�ı 

anla�ılacaktır256. Yani, Balkan Paktı’nın amacı, yalnızca Balkan Devletlerinden gelecek 

bir saldırıya kar�ı onların Balkan sınırlarını güvence altına almaktır257. 

Balkan Paktı Antla�ması’nın imzasını müteakip, Türkiye Dı�i�leri 

Bakanlı�ı’ndan Elçiliklere gönderilen tamimde, Antla�manın gayeleri ve mahiyeti �öyle 

tasvir edilmektedir258:  

1- �tilafın esası akitlerin Balkan dâhilindeki ve aralarındaki hudutları herhangi 

bir tecavüz ve taarruzdan korumayı istemelerinden ibarettir. Balkan haricinde kalan hu-

dutları için dört devletten hiçbiri di�erine kar�ı bir taahhüt altına girmi� de�ildir. 

2- Di�er hükümetlerle birlikte, Türk Hükümeti de Bulgaristan’ı i�tirake davet 

etmi� ise de, bu hükümet teklifi kabul etmemi�tir. 

3- Paktın Türkiye’nin dı� siyasetinde önemi büyük olmakla beraber, Türk 

Hükümetinin �imdiye kadar takip etti�i harici siyaset veçhelerinde bir de�i�iklik 

                                                 
255 Cumhuriyet, 24 Kanûn-ı Sâni(Ocak) 1934, nr. 3491, s. 1. 
256 Oran, a.g.e., s. 351. 
257 Soysal, Bayura Arma�an, s. 165-166. 
258 Dı�i�leri, a.g.e., s. 342. 
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manasına gelmedi�i gibi, ba�ka devletlere kar�ı kar�ılıklı mükellefiyetleriyle de 

çatı�mamaktadır. 

4- 1929’da Sovyetlerle imzalanan Mukaveleye göre; iki taraftan biri, di�eriyle 

karadan denizden mü�terek hududa malik olunan herhangi bir üçüncü devletle yapaca�ı 

muahedeleri ancak di�erinin muvafakatini müteakip imza etmek mükellefiyetini kabul 

etmi� bulundu�undan Hükümetimiz Moskova’ya kar�ı bu vecibesini yerine getirmi� 

olmak için hazırlanan misakı Sovyetlere ibraz ve bunun akdine onların rıza ve 

muvafakatini istihsal eylemi�tir.  

Balkan Antantı üç maddelik esas anla�ma ile ona ekli dokuz maddelik bir 

protokol ve demeçlerden olu�mu�tur. Bir savunma birli�i ve bölgesel yardımla�ma paktı 

olan Balkan Antantı’nın bu amacı ilk iki maddede açıkça belirtilmi�tir259. 

Paktı imzalayan dört devletin birbiriyle olan sınırlarını güvence altına almaları, özellikle 

var olan durumun sürdürülmesinden ziyade Birinci Dünya Sava�ı sonunda imzalanan 

Neuilly Anla�ması’nın ve orada belirlenen sınırların gözden geçirilmesini isteyen 

Bulgaristan’a kar�ı idi. Bulgaristan’dan gelebilecek bir saldırı kar�ısında birlikte hareket 

etmekten çok, birbirlerine danı�manın gerekli oldu�unu kabul eden taraflar, kendi 

içlerinde bir Balkan ülkesine, yani Bulgaristan’a yönelecek bir siyasal eylemden yana 

olmadıklarını da ikinci madde ile belirtmi�lerdir. Bu da dolaylı yoldan Bulgaristan ve 

pakta girmeyen Arnavutluk’a kar�ı bir tür güvenceydi. Bu nedenle paktın üçüncü 

maddesi onların bu antanta katılmalarına olanak veriyordu260. Çünkü Misak’ın Balkan 

memleketleri arasında daha geni� bir te�riki mesaiye ba�langıç olaca�ı ve dünya 

sulhunun direklerinden birini te�kil edece�i dü�ünülmü�tür. Bu sebeple Bulgaristan’ın 

misaka i�tirak etmemesi misakın tamam olmadı�ını göstermektedir. Ancak bunun yakın 

bir istikbalde tahakkuk etmesini beklemek temennisi edilmi�tir261. 

A�a�ıda da de�inilece�i üzere, dört nazırın paktın imzasından sonra mü�tereken 

verdikleri tebli�de; Balkan Misakı’nın yalnız bir mıntıkada de�il, bütün �ark 

Avrupa’sında sulhun temeli oldu�u, geçmi�te Balkanlarda istikrarsızlık ve çıkar 

çatı�malarının söz konusu oldu�u, fakat Balkan Misakı’nın bu duruma son verdi�i, hiç 

uzla�amayacakları zannedilen milletlerin aynı sulh vesikasına imza koymu� olmalarının, 

                                                 
259  9. Askeri Tarih Semineri, s.458-459. 
260  Aynı eser, s. 459. 
261 Milliyet, 12 �ubat 1934, nr. 2877, s. 1. 
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hüsn-ü niyet mevcut oldu�u takdirde halledilmeyecek mesele olmadı�ını gösterdi�i 

belirtilmi�tir. Birkaç sene evvel hayal sanılacak bu misakın tahakkuku için ilk �artın 

Türkiye ve Yunanistan’ın dostlu�u oldu�u ve bu duruma gelinmesinde bu iki devletin 

devlet adamlarının rollerinin önemi, Türk – Yunan dostlu�u ve onun neticesinde Balkan 

Misakı’nın, tarihin be�eriyet lehine kaydedebilece�i en mühim hadiselerden biri oldu�u 

bildirilmi�tir262. 

Ak�am Gazetesi’nde çıkan bir yazı, Balkan Devletleri’nin birlikte hareket 

etmeleri halinde ortaya çıkabilecek sinerjik gücü göstermesi bakımından önemlidir. 

Ayrıca burada, Balkan Devletleri’nin birlik kurma çabalarının sebeplerini de 

görebiliriz263: 

“Emperyalist emelleri besleyen devletlerin yanında Balkan devletlerinin birlik 

olu�turma çabaları gayet normal kar�ılanmalıdır. Birbirine karadan ba�lı olan bu 4 

devletin mü�terek tehlike kar�ısında mü�terek tedbir almaları ve birbirlerine yardımları 

çok kolaydır. �ktisadi harp kuvveti bakımından birbirlerini tamamlayıcı vaziyettedirler. 

Bilhassa Türkiye’nin Karadeniz sahilindeki geni� kömür serveti, Romanya’nın 

petrol ve Yugoslavya’nın i�lemekte bulunan geni� demir serveti harp için hayatı kıymeti 

haiz olan bu 3 unsuru bu manzume elinde toplamaktadır. Ziraat itibarı ile yalnız 

Yunanistan’ın bir miktar bu�day ihtiyacı vardır. Di�er üç memleket yani, Türkiye 

Yugoslavya ve Romanya gıda maddelerinde fazlaya maliktirler. Gerekti�inde kara, 

deniz ve �ehir irtibatı dolayısıyla yardımla�mak mümkün olabilir. 

Sanayi itibariyle her dört memleket inki�af halindedir ve inki�af için lazım olan 

asli unsurlara tamamen maliktir. 

Özellikle Harp Sanayisi için lazım olan, demir, krom, nikel, bakır, kömür, petrol  

kaynaklarına sahip olduklarından birbirlerini tamamlayıcı bir sanayi kuruldu�u 

taktirde çok rasyonel neticeler elde etme imkanı vardır. Yol ve demiryolu nakil 

vasıtaları itibari ile yardımları birbirlerine vaktinde yeti�tirecek kadar yakındır. 

Genel nüfusları takriben 55 milyon kadardır. Bir harp halinde 5,5 milyon asker 

çıkarabilirler demektir. Avrupa da Rusya, Almanya ve di�er büyük devletlerin 

hepsininkinden daha büyük bir orduya sahip bulunabilir. Bu dört devletin bir harp 

                                                 
262 Ak�am, 11 �ubat 1934, nr. 5511, s. 1. 
263 Ak�am, 3 �ubat 1934, nr. 5503, s. 6. 
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halinde tahmin edilebilen silah ve malzeme mevcudu söyle olabilir: 25 bin hafif 

makineli tüfek 10 bin a�ır makineli tüfek, 4,5 bin sahra topu, 600 a�ır top, 1,5 bin 

tayyare, 150 tank. Bu silah ve malzeme Avrupa’da  Fransız ve Rus ordusununki hariç 

di�er orduların hepsinden yüksektir. ��te bu Balkan Devletlerinin harp potansiyelini 

göstermesi bakımından önemlidir.” 

Pakt içinde yer alan protokolde ise, paktın bir savunma aracı oldu�u ve hiçbir 

devlete kar�ı yöneltilmedi�i ve taraflardan birinin saldırının tanımına ili�kin 1933 

Londra Sözle�mesi’nde öngörülen eylemlerden birisine giri�ecek olursa imzacıların ona 

kar�ı yükümlülüklerinin sona erece�i belirtilmi�tir. Balkanların dı�ında bir devlet -o 

yıllarda güttü�ü siyaset nedeniyle daha çok �talya- paktı imzalayan ülkelerden birine 

saldırır ve bu saldırıya bir Balkan Devleti de (Bulgaristan) katılacak olursa paktta 

öngörülen yükümlülükler, bu Balkan devletine kar�ı yerine getirilecekti. Pakt iki yıl için 

kesin olarak yürürlükte kalacak, o zaman yeni bir süre saptanmazsa yeniden be� yıl 

yürürlükte sayılacaktı264. 

IV- �ttifakın �mzalanması 

Balkan Paktı’nın imzalanması için; Türkiye, Yunanistan, Romanya ve 

Yugoslavya Hükümetlerinin Dı�i�leri Bakanları Atina’ya gelmi�ler ve Balkan Antantı, 

Türkiye adına Tevfik Rü�tü (Aras), Yunanistan adına Demetre Maximos, Romanya 

adına Nicholas Titulescu, Yugoslavya adına Bogolioub Jevtich tarafından 9 �ubat 1934 

tarihinde imzalanmı�tır. �mza töreninde Yunanistan Ba�bakanı Tchaldaris’le Yunan 

Hükümeti üyeleri, elçiler, yerli ve yabancı basın mensupları hazır bulunmu�lardır. 

Türkiye Cumhuriyeti, imzalanan antantı 5 Mart 1934 tarihinde TBMM’de görü�mek 

için sevk etmi�; Antant 8 Mart 1934 tarih ve 2381 numaralı kanun ile tasdik 

edilmi�tir265. 12 Mart 1934 tarihinde ise Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü�e 

girmi�tir266.  

Balkan Paktı ile bütünleyici nitelikteki ekleri 4 �ubat 1934’de Belgrat’ta parafe 

edildikten sonra, gene dört Dı�i�leri Bakanı tarafından Atina’da 9 �ubat 1934 günü, 

Türkiye’nin Sovyetler Birli�i için koydurdu�u çekinceyi de içine alarak imzalanmı�tır. 

Daha sonra Yunanistan’ın bir çekincesi, iki Askersel Sözle�me,  Pakt Örgütünün statüsü 

                                                 
264  9. Askeri Tarih Semineri, s.460. 
265 TBMMZC, C: 3, �:80, Ankara 1934, s. 8. 
266 9. Askeri Tarih Semineri, s. 459. 
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ve Bulgaristan ile bir Anla�ma ortaya konulmu�tur. Tüm bu ba�ıtlar �öylece 

sıralanabilir267: 

1- Balkan Anla�ma Paktı (Atina, 9 �ubat 1934): 

2- Ek Protokol (Atina, 9 �ubat 1934); 

3- Türkiye Dı�i�leri Bakanının Sovyetler Birli�i Dı�i�leri Komiserine sundu�u 

Demeç (Atina, 9 �ubat 1934); 

4- Üç Dı�i�leri Bakanının, çekince niteli�indeki bu Türk Demecini kabul etti�ini 

gösteren Demeci (Alına, 9 �ubat 1934); 

5- Askersel Sözle�meler ba�ıtlanması gere�ine ili�kin (Gizli) I sayılı �mza 

Protokolü (Atina, 9 �ubat 1934); 

6- Balkanlarda, güvence altına alınan sınırların çizelgesini içeren II sayılı (Gizli) 

Protokol (Atina, 9 �ubat 1934); 

7- Yunanistan’ın daha sonra koydu�u genel çekince (Atina, 1934) 

8. Türkiye’nin Yugoslavya ve Romanya ile imzaladı�ı (Gizli) Askersel   

Sözle�meler   (Cenevre,   5   Haziran   1934); 

9- Balkan Paktı örgütünün Statüsü (Ankara, 2 Kasım  1934); 

10- Balkan Paktı Devletleri ile Bulgaristan arasında kuvvete ba�vurulmaması ve 

1919 Neuilly Barı� Andla�ması’nın kimi hükümlerinden vazgeçilmesi konusunda 

yapılan Anla�ma (Selanik, 31 Temmuz 1938). 

Pakt tasarısı üzerinde 4 Hükümet arasındaki temas ve görü�melerin ilerlemi� 

oldu�u, Dı�i�leri Bakanlarının 1934 �ubatının ilk haftasında Belgrad’da ona son biçimi 

verip parafe etmek üzere toplandı�ı bir sırada, Aras Belgrad’dan Ankara’ya yolladı�ı 

telgrafta �öyle demektedir268: 

“...Paktın metnini Ankara’dan buraya hareketimden önce Sovyet Büyükelçisi 

Suviç’e vermi�tim. Burada (Belgrad) Pakta ekli ve e�it güçte bir Protokol (Ek Protokol) 

yapıldı. Protokolde, ba�ıtlı Taraflardan biri herhangi bir Devlete kar�ı saldırıya 

geçerse, öbür tarafların ona kar�ı Paktan do�an yükümlülüklerinin son bulaca�ı 

vurgulanmı�tır. Bundan ba�ka bizim iste�imiz üzerine, ba�ıtlı tarafların ba�ka 

                                                 
267 Soysal, Bayura Arma�an, s. 157-158. 
268 Aynı eser, s. 156. 
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Devletlerle ortadaki tüm Andla�ma, Sözle�me ve yükümlülüklerinin geçerli ve 

yürürlükte oldu�u belirtilmi�tir. 

Ayrıca Yunanistan’ın da katıldı�ı “Saldırının Tanımına ili�kin Londra 

Sözle�mesi” Pakta bir temel olarak kabul edilmi�tir. Pakta ekli olup gizli tutulan 

Protokolün bir örne�ini, Suviç’e verilmek üzere, Ankara’ya gönderdim, i� böylece 

sonuçlandırılırken, bu ak�am, Bulgar Hükümetine, Pakta katılması için, yeniden 

ba�vurduk.” 

Sovyetler Birli�i’nin tatmin edildi�i kararındaki Aras, Balkanlarda barı�ın 

korunmasına yararı olacak böyle bir Paktın yapılmasındaki gerekçeleri Voro�ilof ve 

Karahan’a da anlattı�ını, Litvinof’un Türkiye’yi kutlamasını beklemek gerekti�ini 

telgrafında belirtiyordu. Oysa �ubatın ilk haftasında Ankara ile Moskova arasındaki 

temaslar Sovyetler Birli�i’nin kimi itirazlarını ortaya koymu�tu. Sovyetlerin, kendi 

çıkarlarını koruyabilmek üzere, Türkiye tarafından Pakta bir çekince koyulması 

sonucunu verecek bu temaslara a�a�ıda ayrıca de�inilecektir269. 

Milliyet Gazetesi Anadolu Ajansının Balkan hususi muhabiri 5 �ubat’ta yapılan 

müzakereler hakkında verdi�i bilgilerde �unları belirtiyor:  

“Bu sabah saat 11’de dört hariciye nazırı Romanya sefaretinde toplanarak 

Balkan Misakı metni üzerinde son müzakerelerini yaptılar. 13.30’da Romanya 

sefaretinde ö�le yeme�i verildi. Dört hariciye nazırı 16.30’da üç gün müzakereden 

sonra, Balkan Misakı’nın kati metni üzerinde tam bir mutabakata varmı�lardır. 18.30’da 

Yugoslavya hariciye nezaretinde toplanarak tanzim edilmi� son metni bir kez daha 

gözden geçirdiler. Saat 19.30’da misak parafe edildi. Gece Yunan sefaretinde hariciye 

nazırları �erefine bir ziyafet verildi.270” 

4 �ubatta dört Dı�i�leri Bakanınca Belgrad’da parafe edilen Pakt tasarısı 

üzerinde en çok duraksama gösteren devletin Yugoslavya oldu�u anla�ılıyor. Nitekim 

Maksimos Belgrad’daki son görü�melerden sonra Atina’ya dönü�ünde, 6 �ubat 1934 

günü Ba�bakan Çaldaris’e verdi�i raporda �öyle diyordu: 
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“Yugoslav Hükümeti Bulgaristan ile yakla�ma i�ini ciddi olarak dü�ünmü� ve 

bunun bir sonuç verece�ine öylesine inanmı�tı ki Belgrad’da Balkan Paktı’nın ivedilikle 

sonuçlandırılıp bir oldubitti yapılması gerekti.”271 

Maksimos’un bu izlenimini do�rulayan bir olgu da, Paktın Atina’da imzasından 

bir kaç gün önce Yugoslav Kralı Aleksandr’ın yeme�e davet etti�i �ngiliz ve Amerikan 

Büyükelçilerine söyledi�i �u sözlerdi272: 

“Gerçekte bu Pakta kar�ıydım. �u sırada Yugoslavya’nın her�eyden önce 

Bulgaristan ile uyu�mazlıklarını çözme�e çalı�ması gerekir. Ancak, hazırlanan Pakt 

metnini özenle inceledikten sonra, bunun Yugoslavya’ya bir zararı olmayaca�ı 

sonucuna vardım.” 

Bu arada basında da Balkan �ttifakına dair haberler çıkıyordu. E�er Misak, ilk 

tatbik devresinde iyi neticeler verirse o zaman daha �ümullü bir Balkan Birli�i tesis 

edilece�i belirtiliyordu. Misakın a�a�ı yukarı �u hükümleri ihtiva edece�i tahmin 

ediliyordu: Balkan hudutlarının taarruzdan (korunması) masuniyetinin temini. Bu 

durum sadece manevi, siyasi, iktisadi tedbirlerden ibaret kalacak �imdilik hiçbir askeri 

yardım gerekmeyecektir. Balkan haricindeki hudutlar Misak’a dahil de�ildir273.  

Kabul edilen formülün, Balkanları garanti altına alabilecek ve bütün güneydo�u 

Avrupa memleketlerinin i�tirakini temin edebilecek kadar mülayim oldu�u 

dü�ünülmektedir. Misak öncelikle MC’ye uygun olarak Balkan devletlerinin 

yardımla�masını ilan etmektedir. Misakı imzalayan devletler senede bir veya iki defa 

Hariciye Nazırları nezdinde toplanacaklardır. Misak, Bulgaristan ile Arnavutluk’ a da 

açıktır. Misak Cuma günü Atina’da imza edilecektir. Yarın (6 �ubat) Hariciye 

vekillerimiz, Yunan Hariciye Nazırıyla beraber hususi trenle Atina’ya hareket 

edecektir274.  

9 �ubat 1934 günü yapılan ittifak yerli ve yabancı basında geni� yer bulmu� ve 

tüm ayrıntılarıyla ittifak hakkında bilgi verilmi�tir. Ak�am Gazetesi imza merasimi 

hakkında �u tasvirde bulunmu�tur275:  

                                                 
271 Soysal, Bayura Arma�an, s. 157. 
272 Aynı yer. 
273 Ak�am, 1 �ubat 1934, nr. 5501, s. 1. 
274 Ak�am, 5 �ubat 1934, nr. 5505, s. 1. 
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“Balkan Misakı bugün büyük merasimle imza ediliyor. Bugün Atina donandı, 

asker tarafından bir geçit resmi yapılacak. �ehir Balkan Misakına katılan 4 devletin 

bayrakları ile donanmı�tır. Kabine meclisinde Cuma günü Balkan Misakının 

imzalanması �erefine mekteplerin resmin ve hususi dairelerin kapanmasına karar 

verilmi�tir. 

           Balkan misakı bugün ö�le vakti akademi binasının büyük salonunda 

imzalanacaktır. �mza merasiminden sonra dört Balkan hariciye nazırı mü�terek bir 

tebli� ne�redecekler ve bu tebli� de misakın ehemmiyet ve gayesini izah eyleyeceklerdir. 

Misakın bir sureti de buradaki Bulgar sefirine tebli� edilecektir. 

           M. Jevtich, kendisini ziyaret eden gazetecilere, sulh fikrine hizmet etti�inden 

dolayı kendisini bahtiyar addetti�ini söylemi�tir. Dün ö�leyin Yunan ba�vekili M. 

Çaldaris, Tevfik Rü�tü Bey’in �erefine hususi bir ziyafet vermi�tir. Bugün Yunan 

Hariciye Nazırı Maksimos, Balkan Hariciye Nazırlarının �erefine hususi bir ziyafet 

çekmi�tir. Daha sonra da Yunan Reisi Cumhuru Hariciye Nazırlarının �erefine büyük 

bir ziyafet vermi�tir.” 

Nihayet Balkan �tilafı Misakı 9 �ubat’ta saat 12.40’da Atina Akademisi’nde 

Türkiye namına Hariciye vekili T.Rü�tü Bey, Yugoslavya namına Hariciye Nazırı M. 

Yevtich, Romanya namına Hariciye Nazırı M. Titulesco ve Yunanistan namına Hariciye 

Nazırı M. Maksimos tarafından imza edilmi�tir276. 

         Milliyet Gazetesi ise o günü �öyle resmetmi�tir: “Balkan misakının imzası çok 

muhte�em tezahürat içinde yapılmı�tır. Hava ılık bir yaz günü idi. Her taraf Türk, 

Yunan, Yugoslavya, Romen bayraklarıyla süslenmi�ti. Bütün resmi daireler, mektepler 

tatil edilmi�, ma�azalar, her taraf kapanmı�tı. Halk askeri geçi� resmini seyretmek için 

caddelerde toplanmı�tı.  

          Dört hariciye nazırı Yunan hariciye nezaretinde toplandıktan sonra birlikte imza 

resminin yapılaca�ı Yunan akademisi binasına gitmek üzere yola çıkmı�lardır. Akademi 

binası içinde 100 ki�iden fazla bir kalabalık vardı. Kalabalık arasında Yunan ba�vekili 

M.Çaldaris’in en ön sırada oturdu�u görülüyordu.277 Sonra Yunan mebusan ve ayan 
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meclisleri reisleri göze çarpıyordu. Muhalefet fırkalarından M. Kafandaris ile 

Papanastasio’nun da katılmaları memnuniyetle kar�ılanıyordu.278” 

“Dı�arıda bahçede, saat 12.15’te279 önce Türk, sonra Yugoslav mar�ı çalındı. 

Nazırlar birlikte içeri girmi�ler ve �iddetle alkı�lanmı�lardır. Bundan sonra imza resmi 

ba�lamı�tır.280 Amfiteatr �eklindeki salonun ortasında güzel bir masa hazırlanmı� ve bu 

masanın arkasında dört sandalye ve üzerine dört altın kalem konmu�tu. Kalemler bu 

imza merasimi için Yunan hükümeti tarafından hediye edilen çok kıymetli 

kalemlerdi.281” 

“Evvela M.Titulesco, arkasından Tevfik Rü�tü Bey, sonra M. Yevtich ve en sonra 

M.Maksimos olarak dört nazır salona girerek hazırlanan masada sa�dan sola do�ru 

evvela Yevtich, sonra M.Titulesco, sonra Tevfik Rü�tü Bey ve onun yanında M. 

Maksimos oturdular… �ki dakika sonra Yunan hariciye nezareti siyasi kalem müdürü 

hazırlanmı� ve kenarlarına kurdeleler takılmı� dört metni getirerek nazırlara verdi. 

Daha sonra M. Maksimos aya�a kalkarak misakın metnini yüksek sesle okudu. M. 

Maksimos metni okuyunca salonda bir alkı� tufanı koptu. Alkı�lar arasında dört nazır 

vesikayı imzaladılar. Bu esnada saat tam 12.45 idi. �mza faslından sonra sırayla 

Yugoslav, Romen, Türk, Yunan mar�ları çalındı. Saat 12.50 de merasim bitti.282” 

Balkan anla�ma misakının imzalanması münasebetiyle Cumhurba�kanı M. 

Kemal ile dört Hariciye Nazırı arasında ve �smet Pa�a ile Yunan ba�vekili M. Çaldaris 

arasında telgrafla�ma gerçekle�mi�tir. Nazırlar M. Kemal’e minnettarlıklarını bildiren 

bir telgraf göndermi�lerdi. Buna kar�ılık M. Kemal’de takdir ve tebriklerini cevaben 

bildirmi�tir. Çaldaris �smet Pa�a’ya gönderdi�i telgrafla, bu büyük vakanın di�er 

milletler için de bir örnek te�kil edece�ini söylemi�tir. �smet Pa�a’da bilmukabele 

memnuniyetini belirtmi�tir.283 

11 �ubat 1934’te �ttifakın ba�ıtlanmasından sonra dört Nazırın mü�terek 

verdikleri tebli�de �unlar belirtilmi�tir284: “Balkan misakı yalnız bir mıntıkada de�il, 

bütün �ark Avrupa’sında sulhun temeli olmu�tur. Geçmi�te Balkanlarda istikrarsızlık ve 

                                                 
278 Milliyet, 11 �ubat 1934, nr. 2878. 
279 Milliyet, 11 �ubat 1934, nr. 2878. 
280 Ak�am, 10 �ubat 1934, nr. 5510, s. 2. 
281 Milliyet, 11 �ubat 1934, nr. 2878. 
282 Milliyet, 11 �ubat 1934, nr. 2878. 
283 Ak�am, 10 �ubat 1934, nr. 5510, s. 2. 
284 Ak�am, 11 �ubat 1934, nr. 5511, s. 1. 
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çıkar çatı�maları söz konusu idi. Fakat Balkan misakı bu duruma son verdi. Hiç 

uzla�amayacakları zannedilen milletlerin aynı sulh vesikasına imza koymu� olmaları 

gösteriyor ki hüsn-ü niyet mevcut oldu�u takdirde halledilmeyecek mesele yoktur. 

Birkaç sene evvel hayal sanılacak bu misakın tahakkuku için ilk �art Türkiye ve 

Yunanistan’ın dostlu�uydu. Bu duruma gelinmesinde bu iki devletin devlet adamlarının 

rolleri çok önemliydi. Türk – Yunan dostlu�u ve onun neticesinde balkan misakı, 

tarihinin be�eriyet lehine kaydedebilece�i en mühim hadiselerden biridir. Bu misak 

güzel bir örnek te�kil etmektedir. Bu misakta eksik imzaların olmasından dolayı teessür 

duymaktayız. Ancak bu eksikliklerin tamamlanmaması için hiçbir sebep yoktur. Balkan 

Misakı yalnız ve yalnız sulh için imzalanmı� bir vesiledir.”  

Misakla ilgili olarak Sırrı Bey’in beyanatı da dikkate de�er sözlerdir285: 

  “Bu misakın tohumu Sofya’da Ata�amiter Mustafa Kemal Bey tarafından atılmı�tır. 

Fidesi Ankara’da Gazi M.Kemal hazretleri tarafından yeti�tirilmi�tir. ��te bu fidenin ilk 

meyvesi bu misaktır. Fidenin a�açlanarak meyve vermesine ba�vekil pa�anın yüksek 

görü�leri ve idari kiyaseti büyük amil olmu�tur.” 

Balkan �tilafı Meclisi 11 �ubat’ta, ilk içtimasında Maksimos’u konsey reisli�ine 

seçmi�286 ve Maksimos’un riyaseti altında ilk içtimasını yapmı�tır. Dört hariciye nazırı, 

genel durumu ve Balkan misakını imza eden devletlerarasındaki siyasi, iktisadi ve 

hukuki meseleleri görü�mü�lerdir. Balkan itilafı meclisinin gelecek toplantısının 

bilahare tespit olunaca�ı söylenmi�tir. 

           Balkan Misakını imzalamı� olan Yugoslavya Hariciye Nazırı M. Yevtich 11 

�ubat Pazar günü Belgrat’a hareket etmi�, Tevfik Rü�tü Bey Pazartesi günü �stanbul’a 

hareket etmi�, Romanya Hariciye Nazırı M. Titulesco rahatsızlı�ı geçmedi�i için bir 

hafta daha kalmı�tır287. 

Balkan misakının imzasından sonra hariciye nazırları dinlenerek ve davetlere 

katılarak vakitlerini geçirmi�lerdir288. Tevfik Rü�tü Bey ancak 16 �ubat Cuma günü 

parlak bir merasim ile Pire’den u�urlanmı�tır. U�urlama merasiminde Yunan Hariciye 

Nazırı M. Maksimos, Türkiye’nin Atina Sefiri Enis Bey ve Türk-Yunan yüksek erkanı 

hazır bulunmu�lardır. Tevfik Rü�tü Bey ayrılırken Yunan gazetecilerine bir taraftan 
                                                 
285 Cumhuriyet, 7 Mart 1934, nr. 3533, s. 1. 
286 Milliyet, 15 �ubat 1934, nr. 2882, s. 6. 
287 Ak�am, 11 �ubat 1934, nr. 5511, s. 1. 
288 Milliyet, 13 �ubat 1934, nr. 2880, s. 5. 
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Atina’dan ayrıldı�ı için duydu�u teessürü di�er taraftan misakın imzası ile hissetti�i 

sevinci ifade etmi�tir289. 

Venizelos’un, Atatürk ve �nönü ile konu�malarında, Pakt konusunda ne 

derecede te�vikkâr ve hatta müte�ebbis oldu�u daha önce belirtilmi�ti. �ktidardaki 

Yunan Hükümeti ve onun Hariciye nazırı da buna uygun bir tutum takınmı�lar, hatta 

paktın ilk projesi Maksimos tarafından hazırlanmı�, Romenler ve Yugoslavlarla ilk mü-

zakereler de onun tarafından yürütülmü�tür. Maksimos sonuna kadar müstakar bir tutum 

ve siyaseti devam ettirmi�tir. Buna kar�ılık, müzakeratın dı�ında bırakıldı�ını ileri süren 

Venizelos, imzalanan Paktı be�enmemi�tir. Paktın imzası sırasında Girit’te bulunan 

Venizelos, kampanyaya giri�mi� ve Fransa, �talya ve �ngiltere gibi büyük devletlerin 

sefaretleriyle teması ihmal etmeyerek destek sa�lama�a çalı�mı�tır. Türkiye’nin Atina 

Elçili�inden gelen bir raporda, Yunan Parlamentosunda uzun bir hazırlıktan sonra 

yapılan bu tasdik muamelesi ile Venizelos’un muhalefetinin sebepleri üzerinde geni� 

bilgi vardır290. 

Venizelos, daha önce de de�inildi�i üzere, Atina’da yaptı�ı temaslarda Türk 

Elçisi Enis Akaygen ile de görü�mü� ve Pakt üzerindeki tereddütleri ve görü�lerini 

�nönü’ye bir mektupla bildirece�ini söylemi�tir. Venizelos’un endi�esi, Balkan 

Paktı’nın, hudutların garantisi yüzünden, Yunanistan’ı büyük devletlerle harbe 

sürükleme ihtimalidir. Tabiatıyla, Yunanistan için bu büyük devletlerin ba�ında �talya 

gelmektedir ve özellikle, �talya ile Yugoslavya arasında bir harp o tarihlerde ihtimal dı�ı 

sayılmamaktadır291. 

�nönü, Atina Elçisi Enis Akaygen’e gönderdi�i cevapta Venizelos’un mektubu 

gelince tabiatıyla layık oldu�u ehemmiyetle cevaplandıraca�ını belirttikten sonra, 

“Paktın bizce tasdiki mukarrerdir. A�ikârdır ki, M. Venizolos’un ihtirazı kaydı her mua-

hedede oldu�u gibi Yunanistan Pakt’tan vazgeçmesi gibidir. Hâlbuki bizim samimi 

kanaatimize göre Pakt Yunanistan için azami derecede faydalıdır” demekte ve 

Maksimos’la da görü�üp, muvafakatini aldıktan sonra sözlerini Venizelos’a 

nakletmesini istemektedir292. 

                                                 
289 Milliyet, 14 �ubat 1934, nr. 2881, s. 6. 
290 Dı�i�leri, a.g.e., s. 342. 
291 Aynı eser, s. 343. 
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Tevfik Rü�tü Aras da aynı mahiyette bir mesajı Venizelos’a göndererek, 

özellikle, Türkiye’nin Sovyetler Birli�i ile ili�kileri dolayısıyla yapılan malum 

deklarasyonla Venizelos’un fazla ilgilenmesini kınamı�tır. Türkiye’nin Balkanlarda bir 

hududuna mukabil, Yunanistan’ın bütün hudutlarının garanti edilmi� olmasına da 

dikkati çekmi�tir293.                                                                                        

Venizelos’un �nönü’ye gönderdi�i 22 �ubat 1934 tarihli mektupta ileri sürdü�ü 

ba�lıca mülahazat �unlardır294: 

1- Paktın kaleme alını�ında sarahat bulunmaması, Yugoslavya ve Romanya’ya 

bunu bir savunma antla�ması �eklinde tefsir ve bin netice, “tehdidin hangi �erait altında 

ortaya çıktı�ından müstakilen” Türkiye ve Yunanistan’a, Balkan hudutlarının tehdit 

edilmesi halinde silâhlı yardıma gelme mecburiyetini yükleme imkânını vermektedir. 

2- Bulgaristan Pakta i�tirak etmedikçe, Romanya ile Rusya arasında Beserabya 

yüzünden çıkacak bir harpte Bulgaristan Rusya’nın müttefiki olarak harbe davet 

edilirse, Türkiye ve Yunanistan’ın Bulgaristan’a saldırarak, Rusya ile harp eder duruma 

girmeleri icap edecektir. Keza, bir �talyan - Yugoslav çatı�masında Bulgaristan’da 

Yugoslavya’ya kar�ı harbe davet edilirse, Bulgaristan’a hücum edecek olan Türkiye ve 

Yunanistan, �talya’ya kar�ı sava�a girmi� olacaklardır. 

3- Pakt, Venizelos’un kanaatince, Balkanlarda statükonun de�i�mesine aleyhtar 

dört devletin politikalarının beyanıdır ve tehlike anında dört devlet alacakları tedbirleri 

ahenkle�tirme taahhüdüne giriyorlar, tabiatıyla, bir askeri yardım ihtimali bertaraf 

edilmekle beraber, �ekli bir taahhüt haline de getirilmemi�tir. 

�u halde, böyle bir askeri yardım yapılacaksa, yapan devletlerin hayati 

menfaatlerini, Türkiye ve Yunanistan’ın �talya ve Rusya gibi büyük devletlerle harbe 

tutu�ması gibi, çok büyük tehlikelere sokmaması �artıyla yapılmalıdır. 

4- Balkan Paktı’nın, yukarıdakinden farklı bir �ekilde tefsiri, sadece bizi 

tehlikelere maruz bırakmaz, aynı zamanda 1930 Ekim’inde Ankara’da Türk-Yunan 

Anla�masını imzalarken memleketlerimiz için çizdi�imiz politikamızın temellerini 

sarsmak olur. Bu politika, Balkanlarda nüfuz mücadelesine giri�en büyük 

devletlerarasındaki rekabete karı�maktan sakınmaktan ibarettir. 
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5- E�er Hükümetimizin Pakt’a verdi�i mana, Tevfik Rü�tü Bey’in Atina’daki 

dostlarına söyledi�i gibi, Pakt’ın bize kesin bir askeri yardım mükellefiyeti yüklemedi�i 

�eklinde ise, her �ey normal yürüyecek ve Türkiye ile Yunanistan Pakt’ı tasdik 

edeceklerdir. Fakat Yunan Hükümeti askeri yardım taahhüdü almı� ise, Liberal Parti, 

Senatodaki ço�unlu�undan istifade ederek, tasdik belgesine, askerî yardımın mecburi 

olmadı�ı hükmünü koydurmak için te�ebbüste bulunacaktır. 

6- Venizelos bu tefsir tarzı üzerinde Türk Hükümetinin görü�ünü bilmek 

istedi�ini ifade ettikten sonra, e�er Türkiye askeri yardım taahhüdünün zorunlulu�unu 

kabul ediyorsa, böyle bir tefsirin Yunanistan ve Türkiye için yarataca�ı tehlikeleri 

azaltmak için bir formül teklif etmektedir. Formüle göre tasdik belgelerine �u kayıt 

konmalıdır : “Dört devlet tarafından taahhüt edilen askeri yardımın, ancak MC’nin, 

azalardan bir veya birkaçının, üçüncü bir devletin tahrik edilmemi� bir tecavüzüne 

maruz kaldı�ının karar altına alması halinde ve �ekli ve vüsati aynı kararda belirtilecek 

�ekilde olması �artıyla yapılması.” Zira Venizelos’un kanaatince Bulgaristan’ın 

katılaca�ı bir �talyan - Yugoslav harbi halinde, MC, Yunan �ehirlerinin ve ticaret 

filosunun �talyan donanması tarafından tahribi bahasına, Yunanistan böyle bir askeri 

yardım yapma tavsiyesinde bulunamaz. Konsey aynı �eyi tabiatıyla bir Rus-Romen 

harbi dolayısıyla Türkiye için de yapamaz. 

�nönü, Venizelos’a verdi�i 6 Mart 1934 tarihli cevabında �u noktalar üzerinde 

durmaktadır295:  

1- Balkan Paktı’nın gayesi, Balkan devletleri arasında kuvvete ba�vurmayı 

önlemek, aynı zamanda bu devletlerin ba�latıcı veya i�tirakçi sıfatıyla Balkanlar 

dı�ındaki devletlerde Balkanlılara tevcih edilen tertiplere giri�melerini önlemektir. 

2- Bulgaristan’ın Pakt’a dâhil olmayı�ının mahzurlarına gelince; �üphesiz ki 

girmesi çok arzuya �ayandır ve Pakt imzasına açıktır. Fakat girmemi� olması, Pakt 

üzerinde yeniden müzakerelere giri�mek için kâfi bir sebep de�ildir. 

3- Sovyet - Türk münasebatı hakkında söylediklerinize gelince, iki memleket 

sa�lam ve sadık her dostluk ve sulhun muhafazası için tam bir menfaat birli�i ile 

ba�lıdırlar. Kaldı ki, Ankara Muahedesi gere�ince, Türkiye’nin rızası olmadan 

Sovyetlerin Bulgaristan ile bir Antla�ma yapmasına imkân yoktur ve yine bu muahede 
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gere�ince, Türkiye Pakt’ı imzalamak için Sovyetlerin müsaadesini almı�tır. Ayrıca 

Rusya ile Romanya arasında imzalanan “Mütecavizin Tarifine Mütedair 

Mukavelename” mucibince, bu iki devlet birbirine saldırmamayı taahhüt etmi�lerdir. 

4- Yugoslavya’ya kar�ı bir �talyan taarruzu ihtimaline gelince, bu ancak Kellogg 

Misakı’nın çi�nenmesi suretiyle olur ve bu konuda Fransa ile Yugoslavya arasında bir 

savunma anla�ması mevcuttur. Bu durumda, samimi olarak sulhu koruma politikasına 

inandı�ımız �talyan’ın ihtilafları onu tek ba�ına bu derecede büyük bir maceraya sevk 

edecek vüsuta ula�madıkça harekete geçmesi beklenemez. Böyle bir ihtimalin vukuu 

halinde de meseleyi bir Avrupa kavgası �eklinde görmek icap eder ki, bunun da 

Balkanlarda ba�latılmamasında hudutsuz menfaatlerimiz vardır. Pakt’ın en büyük de�eri 

de Balkan devletlerinin büyük devletlerarasındaki rekabete alet olmamalarının 

teminidir. 

5-  E�er Orta Avrupa meselelerinden veya Londra’da alınan taahhütlerden 

dolayı bir Avrupa harbi çıkarsa, bize dü�en �ey, her iki Trakya üzerinde hissiyatı 

emniyet verici olmaktan uzak bulunan Bulgaristan’ı yerinde tutmak ve tarafsızlı�ımızı 

muhafaza etmektir. �u halde, Bulgaristan makul bir müddet içinde Balkan kom�ularıyla 

saldırmazlık anla�maları yapmadı�ı veya Pakt’a girmedi�i takdirde, askeri hükümlerle 

tamamlayarak Pakt’a bütün teminatları getirmek lâzımdır. Bütün bu sebeplerle, 

tecavüzün tarifi için azası dahi bulunmadı�ımız MC Konseyi’ne gitmek bu kadar yıl 

u�ra�tıktan sonra, Balkan i�lerinin idaresini ba�ka devletlerin eline bırakmak demek 

olur. 

6- Di�er taraftan, kendilerine Pakt’ın gayelerini uzun uzun anlattı�ımız 

�talyanların, esasen Yugoslav-Rumen anla�ması ile mefluç hale gelen Bulgaristan’ın 

dostlu�unu Türkiye ve Yunanistan’ın dostlu�una tercih edece�ini de zannetmiyorum. 

Venizelos’un bu müdahalesi, Yunan senatosunda Pakt’ın tasdikinin önceden 

Muhalefetle Hükümet arasında mutabakata varılan a�a�ıdaki kayda ba�lanması ile 

sonuçlanmı�tır296: 

“Balkan Paktı’nın gayesi sadece Balkan hudutlarının bir Balkan devletinden 

gelecek tecavüze kar�ı teminidir. 
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Binnetice, Yunanistan, Pakt’la taahhüt etti�i vecibelerin icrası dolayısıyla hiçbir 

�ekilde büyük devletlerden birine kar�ı harp edemez.” 

Böylece, Yunanistan Pakt’ı de�erini büyük ölçüde dü�üren yukarıdaki kaydı 

itirazı ile tasdik etmi�tir. Venizelos’un bu �ekildeki hareketi, Yunan siyasi çevrelerinde, 

iktidardan dü�mü� olan bir �ahsın inatçılı�ına ve harici siyaseti sadece kendi sahası 

olarak addetmesine ve nihayet Yunan dâhili siyasetiyle ili�kin durumlara ba�lanmı�tır. 

Ancak, Türkiye’nin Atina Elçili�inden gelen Nisan 1934 tarihli raporda, bu davranı�ın 

Venizelos’un iktidarda bulundu�u yıllardaki siyasi akide ve hatta taahhütleriyle ilgili 

oldu�u belirtilmektedir297.  

Balkan Paktı’na muhalif olanlardan Metaxas da meseleyi görü�en bir toplantıda 

Paktın �imdiki haliyle bütün Balkan dı�ı devletlere de taallûk etti�ini, esasen 

Yunanistan’ın menfaatlerine uygun olmadı�ını, gelecek bir harpte Yunanistan’ı �talya 

ile kar�ı kar�ıya getirece�ini, bu vaziyetin Balkanlarda sulhun korunması için yegâne bir 

zaman te�kil eden Türk - Yunan dostlu�unu bile sarsaca�ını söylemi� idi. Bundan ba�ka 

Venizelos, tecrit edilen Bulgaristan’ın Yugoslavya ile anla�aca�ını ve bunun 

Yunanistan için bir tehlike te�kil edece�ini ileri sürmü�tü. Hariciye Nazırı Maximos, 

Paktın Yunan Millet Meclisi’nde tasdiki münasebetiyle verdi�i demeçte, Pakt hakkında 

mevcut tereddütleri gidermek ve kaygıları yatı�tırmak için beyanatta bulunmu� ve onun 

bu beyanatı memnunlukla kar�ılanmı�tı. Bakan, Balkan Paktı’nın Balkan Milletleri 

arasındaki sınırları Pakt’ı imzalamamı� olan bir devlete kar�ı teminat altına aldı�ını ve 

hiç bir zaman bir büyük devletle, Pakt’ın uygulanması için, harp yapılması söz konusu 

olmadı�ını açıkça söylemi�tir298. 

 V- Balkan Anla�ma Misakı Metni ve Ek Ba�ıtlar 

Giri� kesimi ve üç maddeden olu�an Paktın hükümlerinin anlam ve kapsamı 

ancak ekli ba�ıtlarla birlikte okundu�unda iyice anla�ılabilmektedir299. Metinlerin 

da�ınık durumu, yeterince “sistematize” edilemeyi�inden biraz ivedi davranı�tan ve 

Sovyetler Birli�inin son andaki istemlerinden, bir az da kimi hükümlerin ilkin gizli 

tutulmak istenilmesinden do�mu� gibi görünmektedir300. 

                                                 
297 Dı�i�leri, a.g.e., s. 346. 
298 Ak�in, a.g.e., s. 145. 
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Giri� kesiminde, Ba�ıtlı Devletlerin, Sava�ın ulusal politika aracı olarak 

kullanılmasından vazgeçilmesine ili�kin Andla�manın (1925 Briand-Kellogg Paktı) 

hazırlanmasındaki ve MC’nin bu Andla�ma ile ilgili kararlarının temelindeki anla�ma 

ve uzla�ma fikri ile hareket ettikleri belirtildikten sonra, daha önce yapılmı� ba�ıtsal 

yükümlülüklere ba�lılıkları ve kurulu ülkesel düzenin yani o günkü sınırların 

korunmasına kesinlikle karar verdikleri vurgulanmaktadır. “Ülkesel düzen”in kesinli�i 

Ekli Protokolün 8. Maddesinde bir kez daha açıklı�a kavu�turulmu�tur301. 

O sırada, dört Devlet de MC’nin üyesi (Türkiye 1932’de katılmı�tı) olup ona 

içtenlikle ba�lı bulunuyordu. Briand-Kellogg Paktı’na da hepsi katılmı� durumdaydı302. 

Paktın 1. maddesi, dört devletin, kendi tüm Balkan sınırlarının güvenli�ini, 

kar�ılıklı olarak, güvence altına alırlar,  hükmünü içermektedir. Bu Madde Pakt’ın temel 

hükmüdür. Güvence altına alınan sınırların hangileri oldu�u gizli II sayılı �mza 

Protokolünde �öylece açıklanmı�tır303 :  

“Balkanlarda bugün kurulu ülkesel düzen (Ordre Territorial) deyimi ile Balkan 

sınırları, ba�ka deyi�le, bugünkü Romanya ile Bulgaristan Romanya ile Yugoslavya 

Arnavutluk ile Yugoslavya, Arnavutluk ile Yunanistan; Yugoslavya ile Bulgaristan; 

Yunanistan ile Yugoslavya Yunanistan ile Bulgaristan,  Yunanistan ile Türkiye ve 

Bulgaristan ile Türkiye sınırları anlatılır. ”  

Dört Devletin kendi aralarındaki sınırların birbirlerine kar�ı korunması söz 

konusu olmadı�ına göre, gerçekte dört Devletin Bulgaristan ile sınırlarının güvencesi 

sa�lanıyordu. �mza Protokolünde son anda Arnavutlu�un iki kom�usu ile sınırları da 

kapsam içine sokulmu�sa da, Arnavutluk o sırada revizyonist bir Devlet olmadı�ı için, 

bu biraz kuramsal kalacaktı. Görülüyor ki Pakt Devletlerinin Balkanlar dı�ı ülkelerle 

gelecekteki sınırının güvencesi Pakt’ın kapsamı dı�ında bırakılmı�tı. Bu sınırları 

de�i�tirmek, amacını güden bir saldırı, öbür Pakt Devletlerinin harekete geçmesini 

gerektirmeyecekti304.  

                                                 
301 Ahmet �ükrü, “�mzadan Sonra”, Milliyet, 14 �ubat 1934, nr. 2879, s.1. 
302 Soysal, Bayura Arma�an, s. 159. 
303 Aynı yer. 
304 Aynı eser, s. 160. 
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Pakt Devletlerinden birine saldırı durumu ile ilgili Pakt metninde bir açıklık 

yoktur. Fakat Ekli Protokolün 2. ve 3. Maddelerine bakılırsa bu konuyla ilgili 

hükümlere ula�ılabilir. 2. Maddenin getirdi�i hüküm �udur305:  

“Balkan Paktı hiç bir Devlete kar�ı yöneltilmi� de�ildir.” Paktın bir savunma 

Paktı oldu�u anlamına de�inildikten sonra, “Amacı Balkan sınırlarının bir Balkan 

Devletince giri�ilecek herhangi bir saldırıya kar�ı güvence altına almaktır”. Dört 

Devlet dı�ında kalan Arnavutluk’tan böyle bir eylem beklenilmedi�ine göre, bundan 

Bulgaristan’ın anla�ıldı�ı ortaya çıkmaktadır. Demek ki, Bulgaristan dört Devletin 

herhangi birine saldırırsa, Balkanlar arası sınırları güvence altına alan öbür üç imzacı 

Devlet ona kar�ı harekete geçecektir306. 

Protokolün 3. maddesi yukarıdaki yükümün kapsamına �öyle bir açıklık 

getirmektedir307: 

“Bununla birlikte, e�er Ba�ıtlı taraflardan biri Balkanlı olmayan herhangi bir 

Devletin saldırısına u�rarsa ve bir Balkan Devleti de bu saldırıya o anda ya da 

sonradan katılırsa Paktın hükümleri bu Balkan Devletine kar�ı tümüyle 

uygulanacaktır.”  

�talya Arnavutluk üzerinden Yugoslavya, ya da Yunanistan’a saldırır ve 

Bulgaristan’da onun yanı sıra sava�a katılırsa bu durumda Balkan Paktı Devletleri 

Bulgaristan’a kar�ı gene harekete geçeceklerdir. Ama �talya’ya kar�ı böyle bir 

yükümlülükleri yoktur, ikinci bir olasılık, Sovyetler Birli�i’nin, Besarabya’yı geri 

almak üzere, Romanya’ya saldırması durumunda Bulgaristan’ın da SSCB yanında 

sava�a girmesidir. O sırada pek fazla akla gelmemekle birlikte, bir üçüncü olasılık da, 

Almanya’nın Balkanlara sarkıp Pakt üyelerinden birine saldırısında, Bulgaristan’ın da 

onun yanında buna katılmasıdır. Bu son iki olasılıkta da, Pakt Devletleri yalnız 

Bulgaristan’a kar�ı harakete geçmek durumundadır. Her �eyden önce, bu maddede, 

Bulgaristan’ın bir büyük devlete alet olmaması için, bir vazgeçiricilik öngörülmü�tür308. 

                                                 
305 Soysal, Bayura Arma�an, s. 160; ayrıca bknz: Milliyet, 13 �ubat 1934, nr. 2880, s. 1. 
306 Milliyet, 2 �ubat 1934, nr. 2867, s. 1. ( Tevfik Rü�tü Bey; Bulgaristan’a ra�men ve Bulgaristan’a kar�ı 
bir misak edilir gibi bir vaziyet yoktur ve asla olamaz, demi�tir.) 
307 Soysal, a.g.e., s. 160. 
308 Aynı eser, s. 161. 
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Saldırının biçimi konusunda ise Ekli Protokolün 1. maddesi �u hükmü 

koymu�tur309: 

“3 ve 4 Temmuz 1933 Londra Sözle�melerinin 2. maddesinde öngörülen saldırı 

eylemlerinden birine giri�ecek herhangi bir ülke saldırgan sayılacaktır.” 

Sovyetler Birli�i’nin o sırada güttü�ü barı�çı politika çerçevesinde, kom�ularıyla 

-ki Türkiye, Romanya, Yugoslavya imzacılar arasında idi, Yunanistan’da sonradan 

katılmı�tı- imzaladı�ı bu sözle�melerde, saldırının geni� bir tanımı yapılmı�, sava� ilanı, 

sava� ilân edilmeksizin eyleme geçilmesi ve abluka uygulanmasından ba�ka, bir ülkeye 

kar�ı kendi topraklarından silâhlı çetelerin harekete geçirilmesi durumu da saldırı 

kapsamı içine sokulmu�tu, özellikle kar�ı ülkelerde ulusal azınlıklar310 bulunuyorsa 

dolaylı saldırı durumu ortaya çıkabilirdi311. 

Bir Balkan Devletinin (Bulgaristan) saldırısı durumunda, Pakt Devletlerinin ne 

yapacakları konusu Ek Protokolün 4. maddesinde �öyle bir hükme ba�lanmı�tır312: 

“Ba�ıtlı Taraflar, Pakt ile güdülen amaçlara uygun Sözle�meler yapma�a 

yükümlenirler. Bu Sözle�melerle ilgili görü�meler 6 ay içinde ba�layacaktır”. Bu 

sözle�melerden neyin anla�ıldı�ı ise, Paktın I Sayılı gizli imza Protokolünde, Onlar “her 

�eyden önce askersel sözle�meleri kapsamı içine alır” denilmekle, açıklı�a 

kavu�turulmu�tur.  

Paktın 2. maddesinde �öyle denilmektedir313: 

“Ba�ıtlı Taraflar bu Anla�mada belirlenmi� olan çıkarlarına zarar verebilecek 

olasılıklar kar�ısında alınacak önlemler konusunda birbiriyle görü�meler yapma�ı 

yükümlenirler. Onlar bu Paktı imzalamamı� olan her hangi bir Balkan ülkesine kar�ı 

birbirine önceden duyurulmaksızın siyasal hiç bir davranı�ta bulunmama�ı ve öbür 

Ba�ıtlı Tarafların izni olmaksızın, ba�ka herhangi bir Balkan Devletine kar�ı siyasal bir 

yüküm altına girmeme�i yükümlenirler. ” 

                                                 
309 Soysal, Bayura Arma�an, s. 161. 
310Yugoslavya’da Makedonyalılar, Dobruca’da Bulgarlar, Yunan Batı Trakyası’nda Pomaklar, 
Bulgaristan’ın kı�kırtabilece�i unsurlardı; Sovyetler Birli�i için de Besarabya’daki Rus-Ukrayna kökenli 
topluluklar söz konusu olabilirdi 
311 Soysal, Bayura Arma�an, s. 161. 
312 Aynı eser, s. 161-162. 
313 Aynı eser, s. 162. 
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Bu madde Pakt üyeleri arasında danı�malar yapılmasını öngörmekte, ayrıca 

ba�ka bir Balkan Devletine (Bulgaristan, Arnavutluk) kar�ı, ötekilerine sormadan, bir 

eyleme geçmemek ve onlarla ayrı Siyasal Paktlar yapmamak gibi güven verici bir 

hüküm getirmektedir. 2. madde, Ekli Protokolün 7. maddesiyle, bir noktada daha da 

güçlendirilmektedir314: 

“Balkan Anla�ma Paktı bir savunma aracıdır. O nedenle Ba�ıtlı Taraflar için 

Paktın ortaya koydu�u yükümler, Londra Sözle�melerinin 2. maddesinde öngörüldü�ü 

biçimde bir ba�ka devlete saldırıya geçen Ba�ıtlı Taraf ile ili�kileri açısından, sona 

erer. ” Ba�ka deyi�le, bu durumda, saldırgan Pakt Devletinin yardımına gidilmesi de söz 

konusu olmayacaktır ki, bununla üçüncü devletlere özellikle Bulgaristan ve 

Arnavutlu�a güven verilmi� olmaktadır315. 

Pakt Devletlerinin daha önceki Andla�maları konusunda Ekli Protokole iki ayrı 

madde konulmu�tur316: 

“Md. 5. Paktı daha önce üstlenilmi� yükümlere aykırı dü�medi�inden önceki tüm 

ba�ıtlar ve önceki andla�malara ba�lı tüm sözle�meler ki bu ba�ıtlar ve andla�malar 

zaten yayımlanmı� bulunmaktadır geçerlili�ini sürdürecektir. ” 

Bu madde, genel olarak, dört Balkan Devletince daha önce yapılmı� ba�ıtların 

hükümlerinin zedelenmedi�ini belirtmektedir, örne�in Türkiye’nin Sovyetler Birli�i ile 

1921 ve 1925 Andla�maları, Yunanistan ile 1930 Dostluk ve özellikle 1933 �çten 

Anla�ma Paktı Romanya ve Yugoslavya ile 1933 Saldırmazlık ve Barı�çı Çözüm 

Yolları Andla�maları;   Romanya’nın Yugoslavya  ile 1921 �ttifakı ve onu bütünleyen 

1933 Küçük Antant Örgütüne ili�kin Pakt, Türkiye dı�ındaki üç devlet arasında öbür 

ba�ıtlar; ayrıca MC Yasası, Briand-KelIogg Paktı, 1933 Londra Sözle�meleri vb. bunun 

kapsamı içine girmektedir317. 

“Md. 6. Paktın giri� kesimindeki, daha önceki ba�ıtsal yükümlere saygılı olma�a 

kesinlikle kararlı, deyimi, Ba�ıtlı Taraflar için, onlardan biri ya da bir kaçının imzacısı 

bulundu�u Balkan Devletten arasındaki Andla�malara saygı anlamına gelmektedir. ”318 

                                                 
314Soysal, Bayura Arma�an, s. 162. 
315 Ahmet �ükrü, “Balkan Misakı Etrafında”, Milliyet, 2 �ubat 1934, nr. 2867, s. 1. 
316 Soysal, a.g.e., s. 162. 
317 Aynı eser, s. 162-163; ayrıca bknz: Ak�am, 5 �ubat 1934, nr. 5505, s.1. 
318 Soysal, a.g.e., s. 163. 
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Protokol tasarısı üzerindeki görü�melerden anla�ılıyor ki, taraflar bununla, her 

�eyden önce, azınlıkların korunması ile ilgili ba�ıtları dü�ünmü�tür. Bu arada, 

Türkiye’nin Bulgaristan ile yaptı�ı 1925 Dostluk Andla�ması vardır319. 

Yürürlük ve katılma ko�ullarına gelince: Paktın 3. ve son maddesi �öyledir320: 

“Bu Anla�ma tüm Ba�ıtlı Devletlerce imzalanır imzalanmaz yürürlü�e girecektir 

ve olanaklı oldu�unca, ivedilikle onaylanacaktır. Anla�ma, katılması imzacı Devletlerce 

olumlu bir inceleme�e konu olacak her Balkan ülkesine açık bulunacak ve böyle bir 

katılma imzacı ülkelerin onamlarını bildirmeleri üzerine geçerli sayılacaktır.” Ekli 

Protokolün 9. (son) maddesinde ise, Pakt’ın her ülkenin kendi yasası uyarınca 

onaylanması üzerine, tarafların bundan birbirlerine bilgi verece�i yazılmı�tır. 

Görülüyor ki, Pakt, hükümetlerin siyasal sorumlulu�u altında, onay i�lemlerinin 

yapılması beklenmeksizin, ivedilikle yürürlü�e konulmu�tur. Türkiye 8 Mart 1934 günü 

Pakt’ı onaylamı�, daha sonra öteki üç devlet de onay i�lemini bitirmi�, böylece Pakt 

hukuksal bakımdan da yürürlü�e girmi�tir. Metni saklayıcı devlet olan Yunanistan’ın 

Dı�i�leri Bakanı Maximos Pakt ve Ekli Protokolün asıllarına uygun örneklerini 27 Eylül 

1934 günü MC Genel Sekreterine yollamı�, o da bunları 1 Ekim 1934 günü, 3514 sayılı 

olarak, kütü�e geçirtip MC Andla�maları Dizisi içinde yayımlatmı�tır321.  

Pakta katılması öngörülen iki Balkan Devleti Bulgaristan ve Arnavutluk idi. 

Ancak, bunlardan hiç biri bir katılma ba�vurusunda bulunmayacaktı. Bulgar Hükümeti, 

Pakt imzalandıktan sonra yaptı�ı bir açıklamada, Ekli Protokolün 1. maddesinde sözü 

geçen saldırının tanımına ili�kin Londra Sözle�melerini Bulgaristan’ın imza etmemi� 

bulunmasının, onun Pakt’a katılmasına zaten olanak bırakmadı�ını -ku�kusuz bir 

bahane olarak- duyurmu�tu322. 

Paktın metninde yürürlük süresi yazılmı� de�ildir. Bu konuda Ekli Protokolün 9. 

maddesi �u hükmü koymu�tur323. 

“…Pakt’ın ortaya koydu�u yükümlere gelince, bunların Ba�ıtlı Yüksek 

Tarafların Pakt’ın imzasını izleyen iki yıl içinde ya da daha sonra saptayacakları bir 

süresi olacaktır. Bu iki yıl içinde Pakt’ın bozulması olana�ı yoktur. Pakt’ın süresi en az 

                                                 
319 Soysal, a.g.e., s. 163. 
320 Aynı yer. 
321 Aynı yer. 
322 Aynı eser, s. 163-164. 
323 Aynı eser, s. 164; Ak�am, 23 �ubat 1934, nr. 5523, s.1. 
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be� yıl ya da daha fazlası için saptanacaktır. E�er imza gününü izleyen iki yılın sonunda 

hiç bir süre saptanmamı�a, Balkan Anla�ma Paktı’nın, imza gününü izleyen iki yılın 

sonundan ba�lamak üzere, kendili�inden be� yıllık bir süresi olacaktır. Bu be� yılın ya 

da Ba�ıtlı Yüksek Taraflarca kabul  edilen  sürenin  sununda,   Pakt,   Ba�ıtlı   Yüksek   

Taraflardan  birisince Pakt’ın sona eri�i için öngörülen günden bir yıl önce 

bozulmadıkça, daha önceki yürürlük süresine e�it bir dönem için zımmen ve otomatik 

olarak yenilenmi� olacaktır. Her durumda, ister Pakt’ın yürürlü�e girdi�i birinci dönem 

(7 yıl ya da 7 yıldan çok) olsun, ister zımmen ve otomatik olarak ba�layan sonraki 

dönem olsun Paktın sona ermesi gününden bir yıl önceki hiç bir bozmaya da bozma 

bildirisi geçerli de�ildir.” 

Pakt, 3. maddesi uyarınca, imzalanır imzalanmaz yürürlü�e girmi�ti. Ek 

Protokol’ün 9. maddesinde öngörüldü�ü üzere, Taraflar onun süresi için 1934 yılından 

sonra ayrı bir anla�ma yapmadı�ından, 9 �ubat 1941’e dek 7 yıl yürürlükte kalması 

gerekiyordu. Daha sonra da gene 7 yıl zımni olarak uzama�a açık bulunacaktı. Ne var 

ki, Taraflar 2 �ubat 1940 günü Belgrad’da, Konseyin toplantısı sırasında Pakt’ın 

yürürlük süresini 7 yıl daha bizzat uzatmı�lardı. Daha sonra, hiç bir imzacı devlet, onu 

bozmak yolunda giri�imde bulunmadı�ından, Pakt, son bölümde de�inece�imiz üzere, 

1941 yılı baharında Balkanların Almanya tarafından istilâsı üzerine tarihe karı�ıncaya 

dek, kendili�inden yürürlü�ünü sürdürmü�tür324. 

Di�er ek protokollerden biri, Türkiye’nin koydurdu�u çekinceyi, biri 

Yunanistan’ın koydurdu�u çekinceyi, bir di�eri üç dı�i�leri bakanının demecini ve 

ikiside gizli olmak üzere askersel sözle�meler ve sınırlarla ilgili konuları içermektedir. 

Bunların metni eklerde verilmi�tir. 

 VI- Askersel Sözle�meler 

Askerî anla�malar hükmünün gerçekle�tirilmesine, Paktı �artlı olarak onaylayan 

Yunanistan’la Türkiye arasındaki temaslarla ba�lanmı�tır. Ankara’daki Yunan Elçisi, T. 

Rü�tü Aras’a arz edilmek üzere Hariciyeye gönderdi�i bir mektupta, yakında yapılacak 

Balkan Paktı Hariciye Nazırları toplantısından önce (14 Haziran 1934 tarihli Cenevre 

                                                 
324 Soysal, Bayura Arma�an, s. 164. 
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toplantısı) �u noktalarda Türk Hükümetinin dü�üncelerini ö�renmek istediklerini ifade 

etmektedir325: 

1- Türk Genelkurmay Ba�kan Yardımcısı tarafından Atina’da ba�latılan askerî 

görü�melerde ele alınan bütün ihtimaller iki taraf için mü�terek olmalarından dolayı 

hızlandırılmalı ve azamî ölçüde geni�letilmelidir. 

2- 4. maddenin tatbikatı için terakkinin tedricen tahakkuku Türkiye ve 

Yunanistan’ın mü�terek menfaatınadır; zira bu tatbikat, Türk - Yunan antla�masında söz 

konusu olmayan birçok nazik meseleleri ortaya çıkaracaktır. 

3- Çalı�manın esas gayesi, askerî garantinin ne �ekilde tatbikata konaca�ının 

teferruatlı bir �ekilde tetkikidir. Bilahare askeri anla�maların ihzarına, her memleketin 

askerî katkısının onu, büyük devletlerle harbe sokamayaca�ı kaydıyla geçilir. 

Pakt yapıldı�ı zaman Romanya ile Yugoslavya Küçük Antant içinde 

(Çekoslovakya ile birlikte) zaten müttefik bulunuyordu ve bu çerçevede askersel 

hazırlıkları vardı. Küçük Antant Macaristan’a kar�ı oldu�u gibi Bulgaristan’a kar�ı da 

bir örgüttü. Türkiye ile Yunanistan’da 1933 �çten Anla�ma Paktı’ndan sonra, - bu Paktta 

özel bir hüküm bulunmamasına kar�ın - bir askersel sözle�me hazırlı�ına girmi� ve �u 

ilkelere dayanan bir sözle�meyi 4 Kasım günü parafe etmi�lerdi326: 

“Türkiye ile Yunanistan, her durum ve ko�ulda, ortak sınırlarına yöneltilen bir 

eyleme uygun görülecek askersel önlemlerle, kar�ı koyacaklardır. 

�ki Tarafın yetkili makamları (Genelkurmaylar anlamına) toplu önlemleri 

saptayacaktır.” 

Buna kar�ılık, Yunanistan, Balkan Paktı’na koydurdu�u çekince nedeniyle, 

Yugoslavya ve Romanya ile ayrıca birer askersel sözle�me yapmak istemiyordu. Bu 

durumda Tevfik Rü�tü’nün Yunan Hükümeti ile paragraf etti�i sözle�menin 

ba�ıtlanmasını Hükümet ve Atatürk uygun bulmamı�tı. Böylece Yunanistan ne Balkan 

Paktı çerçevesinde, ne de ayrıca hiç bir Balkanlı müttefikiyle askersel sözle�me 

imzalamamı�tır. Oysa, Türkiye ile Yugoslavya ve Romanya arasında bu konudaki 

görü�meler sonuçlanmı� ve Balkan Paktı Devletleri Dı�i�leri Bakanlarının Cenevre’de 

yaptıkları ilk toplantıdan bir kaç gün önce orada, 5 Haziran 1934 günü, biri Türkiye-

                                                 
325 Dı�i�leri, a.g.e., s. 351. 
326 Soysal, Bayura Arma�an, s. 166. 
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Yugoslavya, öteki Türkiye-Romanya için metinleri tıpkı olan �u üç maddelik ana 

Sözle�meler imzalanmı�tı327: 

1- �mzacı iki devletten biri, hangi ko�ullar altında olursa olsun, bir ba�ka Balkan 

devletinin yalnız ba�ına ya da Balkanlı olan ya da olmayan bir devletle birlikte 

saldırısına u�rarsa, öteki ba�ıtlı taraf kendisini de saldırıya u�ramı� sayacak ve 

kendisiyle ortak sınırı bulunan saldırıcı Balkan devletine ya da devletlerine kar�ı derhal 

silâhlı eyleme geçecektir. 

2- Ba�ıtlı taraflardan biri, 1. maddede öngörülen yükümlülüklerinin yerine 

getirilmesi sırasında Balkanlı olmayan bir devletin bir sava� eylemiyle kar�ıla�ırsa, 

öteki ba�ıtlı taraf da bu saldırıcıya kar�ı sava�a girecektir. 

3- �mza edilir edilmez yürürlü�e girecek olan bu Sözle�me, ba�ıtlı tarafların her 

birinin kendi anayasaları uyarınca en geç 6 ay içinde onaylanacaktır. Taraflar onay 

i�leminin yapıldı�ını birbirlerine bildirecektir. 

Cenevre’de, 5 Haziran 1934 günü, iki örnek olarak yapılmı�tır. 

Bundan sonra Kurmaylar arasında yapılacak görü�meler ve düzenlemelerle bu 

gizli sözle�melerin uygulama hazırlıklarına giri�ilmesi do�aldı. Bu sözle�meler Pakt ve 

Ekli Protokolün anlam ve kapsamını hem aydınlı�a kavu�turuyor, hem de 

geni�letiyordu. �öyle ki: 1. Maddede “... derhal silâhlı eyleme geçme” deyimi, Pakttaki 

“sınırların kar�ılıklı olarak güvence altına alınması” yükümünün bu üç devlet için ne 

anlama geldi�ini açıklamı� oluyordu. Daha önemlisi, 2. maddeyle, gerekti�inde 

Balkanlı olmayan bir devlete kar�ı da eyleme geçmek gibi, Pakt ve Ekli Protokolü a�an 

bir yükümlülük getirilmi�ti328. 

Bu suretle her iki madde de, �talya ile Balkanlı bir devlet arasında çıkacak bir 

harbe, bazı �artlarla, di�er üyelerinde katılaca�ını öngörmektedir. Yunanistan’ın bu 

anla�maya taraf olmamasının sebebi de, i�te bu “Balkanlı olmayan devletle” sava�a 

giremeyece�ine dair Yunan Parlamentosunda koydurulan kayıttır. �urası bir kere daha 

belirtilmelidir ki, Protokole dâhil Türk rezervinin (veya deklârasyonun) muteberli�i 

                                                 
327 Soysal, Bayura Arma�an, s. 166-167. 
328 Aynı eser, s. 167. 
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zikredilmi� olmakla, askerî anla�manın Sovyetler Birli�i’ne kar�ı Türkiye’nin katılması 

bakımından geçerli olmayaca�ı da kabul edilmi� bulunmaktadır329. 

Yunanistan’ın, Pakt’ın di�er üyeleri arasındaki askeri anla�malara girememesi, 

“�talyan rezervi” diye anılan ve Yunanistan’ın antla�ma kar�ısındaki hukukî durumunu 

tavzih eden beyanla sonuçlanmı�tı330. 

Yunanistan’ın bu taahhütlere giri�memesi, tabiatıyla, �talya’dan gelebilecek bir 

tehlikeye en fazla maruz kalan Yugoslavya’yı endi�elendirmi�tir. Yugoslav Ba�vekili ve 

Hariciye Nazırı, Stoyadinoviç kendi hükümeti ile Yugoslavya ve Romen Hükümetleri 

adına Yunan Hükümetinden �u suallerin cevabını istemi�tir331: 

1- Yunanistan Balkan Antantı politikası takip edecek midir? 

2- Yunanistan di�er üyelerle �u ihtimallere göre bir askerî protokol imzalamaya 

hazır mıdır? 

a-   �talya’nın Balkan Antantı kar�ısında müdahale etti�i bir Balkan çatı�ması. 

b-   Sırf Balkanlı bir çatı�ma. 

c- Balkanlıların �ngiltere ve Fransa’nın yanında oldukları ve �talya’nın da bu 

devletlerin kar�ısında bulundu�u bir çatı�ma. 

Metaksas’ın bu suallere cevabı �u olmu�tur332: 

1- Yunanistan Balkan politikası takibine kararlıdır. �talya’ya kar�ı da, 1928 

tarihli antla�ması dı�ında taahhütleri yoktur. 

2- Yunanistan a�a�ıdaki ihtimalleri nazarı itibara almaktadır: 

a- �talya’nın Antant’a kar�ı oldu�u bir Balkan ihtilâfında, Yunanistan otomatik 

olarak sava�a girmeyecek, MC kararlarını yerine getirmek kaydı ile bitaraflı�ını 

muhafaza edecektir. Bu ihtimale göre bir askerî anla�ma yapmaya lüzum yoktur. 

b- Sırf Balkanlılar arası bir çatı�mada Yunanistan, daha önceden mutabık 

kalınacak kuvvetlerle sava�a katılacaktır. Bu mukavele, Bulgaristan’ın yalnız veya 

Arnavutlukla, Macaristan’ın ise tek ba�ına yapaca�ı bir tecavüz hali için de muteberdir. 

                                                 
329 Dı�i�leri, a.g.e., s. 353. 
330 Aynı yer. 
331 Aynı eser, s. 353-354. 
332 Dı�i�leri, a.g.e., s. 354. 
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c- Bir büyük devletin Fransa ve �ngiltere’ye kar�ı olaca�ı ve Balkanlıların da 

bunlar yanında yer alaca�ı bir sava� ihtimalinde ise, Yunanistan, bu iki devlet ve 

Balkanlılarla, çatı�madaki hareketini tayin etmek için görü�meye hazırdır. 

Yani, Yunanistan’ın sava�a i�tiraki bu halde de otomatik de�ildir. Ancak �talya 

Yunanistan’a saldırdı�ında �ngilizler Balkan Paktı’nın tutumunu sormu� ve Saraço�lu 

kendilerine, Pakt gere�ince Yunanistan’a bu durumda hiçbir vecibeleri olmadı�ını 

bildirmi�tir333. 

Türkiye açısından önce, 1. madde için �u senaryolar akla gelebilirdi: Bulgaristan 

tek ba�ına ya da Arnavutluk ya da �talya ile birlikte Yugoslavya’ya saldırsa, Türkiye, bu 

sözle�me gere�i, ortak sınırı bulunan Bulgaristan’a askersel eyleme geçecektir. �talya ile 

sava�a girmesine bir zorunluluk yoktur. Ancak, �talya, Bulgaristan’ın müttefiki 

olaca�ına göre onun da Türkiye’ye saldırması riski ku�kusuz vardı. Bu da sava�ı 

çıkarabilirdi. �kinci bir olasılık �u idi: Bulgaristan tek ba�ına ya da Sovyetler Birli�i ile 

birlikte Romanya’ya saldırdı�ında, Türkiye yalnız Bulgaristan’a kar�ı eyleme 

geçecektir. Ancak bu eylem onu Sovyetler Birli�i ile sava�a sürükleyecekse, Türkiye 

Pakt’a ba�lı Sovyet çekincesini ileri sürüp bundan vazgeçebilir334. 

�kinci madde için Türkiye açısından �u senaryolar dü�ünülebilirdi: 

Bulgaristan, Makedonya sorunu nedeniyle ve �talya’ya güvenerek, 

Yugoslavya’ya sava� açtı; Türkiye’de Pakt’ın bir gere�i olarak -Yunanistan ve 

Romanya gibi- Bulgaristan’a kar�ı eyleme geçti, bu sırada �talya Bulgaristan’ı korumak 

ve kendi çıkarları için yalnız Türkiye’ye sava� açtı, Yugoslavya ve Romanya’nın da 

�talya’ya sava� açması gerekir. Yunanistan ise, Pakt’a koydu�u genel çekince nedeniyle 

ve Askersel Sözle�meler de yapmadı�ı için, �talya’ya kar�ı sava�a girmek zorunda 

de�ildi335. 

Bu senaryo, Bulgaristan’ın Dobruca’yı almak üzere, Romanya’ya saldırmasıyla 

da ba�latılabilir: Pakt’ın öbür üç devleti Romanya’ya yardım için, Bulgaristan’a kar�ı 

harekete geçti�inde, �talya bunlardan birine saldırırsa ne olacaktır? Saldırıya u�rayan 

Yugoslavya ise, Türkiye ve Romanya’nın, Romanya ise Türkiye ve Yugoslavya’nın, 

Türkiye ise Romanya ve Yugoslavya’nın �talya’ya sava� açması gerekecektir. 

                                                 
333 Dı�i�leri, a.g.e., s. 354. 
334 Soysal, Bayura Arma�an, s. 168. 
335 Aynı yer. 
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Yunanistan, Pakt’a koydu�u çekince nedeniyle �talya’ya sava� açmak zorunda de�ildir. 

Zaten bir Askersel Sözle�me de yapmamı�tır. E�er �talyan saldırısına Yunanistan 

u�ramı�sa, Paktın öbür üç devletinin �talya’ya kar�ı sava�a girmesi gerekmeyecektir336. 

Bulgaristan’ın Ege’ye inmek üzere Yunanistan’a saldırmasıyla ba�latılan bir 

senaryoda ise durum de�i�ik olacaktır: Bu saldırı üzerine Pakt gere�i üç müttefik devlet 

gene Bulgaristan’a kar�ı sava�a girecektir. Bu sırada �talya Yugoslavya’ya saldırırsa, 

Türkiye ve Romanya Sözle�me uyarınca �talya’ya sava� açacaktır. E�er �talya 

Yunanistan’a saldırırsa, ne Türkiye’nin, ne Romanya’nın, ne de Yugoslavya’nın 

�talya’ya sava� açması için ortada bir yükümlülük yoktur. Çünkü Yunanistan Pakt’ın 

öbür üç devleti ile Askersel bir Sözle�me yapmamı�tır. 1933 Türk-Yunan Paktı ise 

yalnızca Trakya’daki ortak sınırlarını Bulgaristan’a kar�ı güvence altına almı�tır337. 

�imdi Balkanlı olmayan devletin, Sovyetler Birli�i olması durumunu dü�ünelim: 

En büyük olasılıkla �u senaryo akla gelir: Bulgaristan, SSCB’ye güvenerek, 

Dobruca’yı almak üzere Romanya’ya saldırdı. Romanya’nın üç Balkan Müttefiki 

Bulgaristan’a sava� açacaktır. Bu sırada Sovyetler Birli�i Bulgaristan’ın gizli müttefiki 

olarak ve Besarabya’yı almak üzere, Romanya’ya ya da sadece Bulgaristan’ı korumak 

üzere 4 devlete birden ya da onlardan birine kar�ı harekete geçmesi akla gelebilir. 

Kuramsal da olsa, Romanya ve Yugoslavya’nın SSCB’ye sava� açması gerekir. 

Türkiye’nin ise hem 1925 saldırmazlık Paktı, hem de Balkan Paktı’na koydu�u çekince 

nedeniyle sava�a girmesi gerekmez. Yunanistan’da genel çekincesi nedeniyle ve 

sözle�me yapmadı�ı için harekete geçmeyecektir338. 

Bunları, o sırada pek olası görülmemekle birlikte, Almanya için de 

dü�ünebiliriz339. 

Öyle anla�ılıyor ki, bir yandan Bulgaristan’ın Balkan Paktı’nın imzalanmasından 

sonra ona katılmayıp uzla�maz tutumunu sürdürmesi ve bunda �talya’dan destek 

görmesi, öte yandan �talya’nın geni�leme emellerinin Mussolini’nin 19 Mart 1934 günü 

Fa�ist Kongresi’ndeki sözleriyle daha belirgin duruma gelmesi gibi geli�meler üzerine, 

                                                 
336 Soysal, Bayura Arma�an, s. 168. 
337 Aynı eser, s. 169. 
338 Aynı yer. 
339 Aynı yer; ayrıca bknz: Cumhuriyet, 17 �ubat 1934, nr. 3515, s. 3. 
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Balkan Paktı Devletlerinden üçü bu Sözle�melerle yükümlülüklerini geni�letmekte 

duraksama göstermemi�lerdi340. 

Konseyin ilk toplantısı Cenevre’de 1934 Haziranın ilk haftasında yapılmı�tı. 

Cenevre MC Örgütünün de merkezi oldu�u için, Dı�i�leri Bakanlarının orada 

bulu�masına kolaylık sa�lıyordu. Kasım ba�ında Ankara’da yapılan ikinci toplantı ise 

sıra dı�ı ve bir örgütlenme toplantısı olmu�tu. Buna, Tevfik Rü�tü Aras ve Maximos’un 

yanı sıra, Romanya’nın yeni Dı�i�leri Bakanı ünlü diplomat Titulescu ve Yugoslavya 

adına, Bakan yardımcısı Puriç katılmı�tı341. 

 VII- Balkan �ttifakı Örgütü 

Dört müttefik Balkan Devleti, Pakt Örgütünü kurmaya karar vermi� ve 

hazırlanan metni ülke Dı�i�leri Bakanlarının ikinci toplantısının yapıldı�ı Ankara’da 2 

Kasım 1934 günü imzalamı�lardı342. 

Balkan Anla�ma Paktı örgütü Statüsü’nün metni, 16 �ubat 1933’de ba�ıtlanan 

Küçük Antant Örgütü Yasasından esinlenerek hazırlanmı�tı. Zaten Balkan Paktı’nın iki 

üyesi (Yugoslavya ve Romanya) Küçük Antant’ın da üyesi idi. Statüde, dört Devletin 

“ortak politikalarına yön verici bir örgüt kurmakla aralarındaki dostluk ve ittifak 

ba�larını istikrarlı bir temele oturtmak, ayrıca ekonomik ili�kileri geli�tirmek” özlemleri 

belirtilmi�ti. �mzalanan bu ba�ıtın birinci bölümü “Balkan Anla�ma Paktı Örgütü 

Statüsü”343 adı altında siyasal i�birli�ini, ikincisi ise ekonomi, ticaret, ula�tırma vb. 

alanlarında i�birli�i için “Ekonomik Danı�ma Konseyi Statüsü” 344 nü içeriyordu345. 

Siyasal i�birli�i alanında en önemli hüküm “Dı�i�leri Bakanları Sürekli 

Konseyi”nin kurulması idi. Yılda en az iki kez üye ülkelerde sıra ile toplanacak bu 

Konseyde kararlar oybirli�i ile alınacaktı346. Konsey ba�kanlı�ını, 9 �ubat 1934’de 

Yunanistan’dan ba�lamak üzere, 12 aylık sürelerle, Fransızca alfabe sırasıyla Romanya, 

Türkiye ve Yugoslavya Dı�i�leri bakanları üstlenecek ve bu sıra gene böyle gidecekti347. 

                                                 
340 Soysal, Bayura Arma�an, s. 169; ayrıca bknz: Oran, a.g.e., s. 295. 
341 Aynı eser, s. 169-170. 
342 Aynı eser, s. 170. 
343 Metni için Ek 10’a bakınız. 
344 Metni için Ek 11’e bakınız. 
345 Soysal, Bayura Arma�an, s. 170. 
346 Ak�am, 5 �ubat 1934, nr. 5505, s.1. 
347 Soysal, Bayura Arma�an, s. 170. 
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Aralarındaki ya da üçüncü devletlerle ili�kilerde e�itlik ilkesine ba�lı kalacak 

olan Konsey çe�itli sorunlar için komisyon ve komiteler kurabilecekti. Konseye 

yardımcı olmak üzere kurulan bir Sekreterlik, ba�kanlık sırası kimde ise o ülkenin 

ba�kentinde görev yapacaktı. Üye Devletlerin ekonomik, ticari ve parasal alanlardaki 

uzmanlarının katılaca�ı bir Ekonomik Danı�ma Konseyikurulacaktı. Konsey dört ulusal 

�ubeden olu�acaktı. Her �ubenin çe�itli ekonomik alanlarda bir temsilcisi bulunacaktı. 

E�güdümü sa�lamak ve karar almak üzere bu �ubelerin temsilcileri yılda iki kez sıra ile 

Pakt Devletleri ba�kentlerinde toplanacaktı348.  

Ekonomik Konseyin çalı�malarına dair yazılar basında yerini bulmu� ve 

üzerinde önemle durulmu�tur. 

Cumhuriyet Gazetesi’ndeki makalesinde yunus Nadi, Balkanlılar arasında bütün 

dünyaya örnek olabilecek bir �ekil ve kuvvette yapılan siyasi anla�mayı iktisat ve hatta 

kültür münasebetlerinin artırılmasının takip etmesi gerekti�ini, Bulgaristan ve 

Arnavutlu�un �imdilik Balkan misakı dı�ında kalmalarını icap ettiren ufak tefek 

sebepleri ortadan kaldıracak ba�lıca müessir vasıtanın bu olaca�ını, ekalliyetlere insanca 

ve karde�çe muamele yapmanın, hudut tashihleri dü�üncelerinden elbette daha kolay ve 

daha kuvvetli bir anla�ma esası oldu�unu belirterek, Balkanlılar arasındaki anla�mayı 

her gün daha ziyade arttıracak amillerden biri olan, Balkanlı kom�ular arasındaki 

iktisadi münasebetlerin artırılmasının mütekabil çalı�malara fazla ehemmiyet 

verilmesiyle mümkün olaca�ını söylemi�tir. Çünkü Balkan devletlerinin bize 

verecekleri mallar oldu�u gibi bizim de onlara verilecek mallarımız vardı ve pamuk, 

incir, kömür, fındık, üzüm bunların ba�ında gelmekteydi349. 

 VIII- �ttifakın Sınırları 

1930’lu yıllarda Türkiye’nin �talya’dan algıladı�ı tehdidi göz önünde tutan 

yazarların büyük bir bölümü Balkan Antantı Paktı’nın �talya’dan gelecek bir saldırıya 

kar�ı Balkan devletleri arasında i�birli�ini sa�lamak üzere imzalandı�ını ileri sürerler. 

Türkiye’nin ilk amacı bu olsa bile, metni ve ba�lı ekleri inceledi�imiz zaman, titizce 

kaleme alınmı� ve Bulgaristan’ı ürkütmemek için azami dikkat gösterilmi� olmakla 

birlikte, �talya’dan çok Bulgaristan’dan yönelecek bir tehdidin esas alındı�ı 

                                                 
348 Soysal, Bayura Arma�an, s. 170. 
349 Cumhuriyet, 2 Mart 1934, nr. 3528, s. 1. 
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anla�ılacaktır350. Yani, Balkan Paktı’nın amacı, yalnızca Balkan Devletlerinden gelecek 

bir saldırıya kar�ı onların Balkan sınırlarını güvence altına almaktır351. 

�ttifakın sınırları, birinci maddesinde belirlenmi�tir. Buna göre352: “�tilafın esası 

akitlerin Balkan dâhilindeki ve aralarındaki hudutları herhangi bir tecavüz ve 

taarruzdan masun bulundurma�ı istemelerinden ibarettir. Balkan haricinde kalan hu-

dutları için dört devletten hiçbiri di�erine kar�ı bir taahhüt altına girmi� de�ildir.” 

Pakt içinde yer alan protokolde ise; paktın bir savunma aracı oldu�u ve hiçbir 

devlete kar�ı yöneltilmedi�i ve taraflardan birinin saldırının tanımına ili�kin 1933 

Londra Sözle�mesi’nde öngörülen eylemlerden birisine giri�ecek olursa imzacıların ona 

kar�ı yükümlülüklerinin sona erece�i belirtilmi�tir. Bundan, Balkanların dı�ında bir 

devlet o yıllarda güttü�ü siyaset nedeniyle daha çok �talya, Pakt’ı imzalayan ülkelerden 

birine saldırır ve bu saldırıya bir Balkan Devleti de (Bulgaristan) katılacak olursa 

Pakt’ta öngörülen yükümlülükler, bu Balkan devletine kar�ı yerine getirilecekti. Pakt iki 

yıl için kesin olarak yürürlükte kalacak, o zaman yeni bir süre saptanmazsa yeniden be� 

yıl yürürlükte sayılacaktı353. 

Kabul edilen formülün, Balkanları garanti altına alabilecek ve bütün güneydo�u 

Avrupa memleketlerinin i�tirakini temin edebilecek kadar mülayim oldu�u 

dü�ünülmektedir. Misak öncelikle MC’ne uygun olarak Balkan devletlerinin 

yardımla�masını ilan etmektedir. Misak, Bulgaristan ile Arnavutluk’ a da açıktır354. 

Pakt Devletlerinin Balkanlar dı�ı ülkelerle355 gelecekteki sınırının güvencesi 

Pakt’ın kapsamı dı�ında bırakılmı�tı. Bu sınırları de�i�tirmek, amacını güden bir saldırı, 

öbür Pakt Devletlerinin harekete geçmesini gerektirmeyecekti356. 

Türkiye ve Yunanistan’ın Pakt’a koydu�u çekinceler de ittifakın sınırlarının 

belirlenmesinde etkili olmu� ve daha önce de söyledi�imiz gibi, �ttifak, sadece Balkan 

hudutlarının savunulması için olu�turulmu�tur. Bu çekincelerin birincisi Sovyetler 

Birli�i’nin Türk Hükümeti nezdinde baskılı bir giri�imi ile ba�lamı� ve son dakikada 

                                                 
350 Oran,a.g.e.,  s. 351. 
351 Soysal, Bayura Arma�an, s. 165-166. 
352 Aynı eser, s. 217-218. 
353  9. Askeri Tarih Semineri, s.460. 
354 Ak�am, 5 �ubat 1934, nr. 5505, s. 1. 
355 Örne�in Yugoslavya’nın �talya, Avusturya ve Macaristan ile, Romanya’nın Macaristan ve Sovyetler 
Birli�i ile, Türkiye’nin Sovyetler Birli�i, Ortado�u ülkeleri ve 12 Ada nedeniyle, �talya ile, Yunanistan’ın 
da ilerde Arnavutlu�a yerle�ecek bir �talya ile 
356 Soysal, Bayura Arma�an, s. 160. 
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Pakt’a Türkiye Dı�i�leri Bakanının, SSCB Dı�i�leri Komiserine sundu�u bir Demeç 

biçiminde eklenmi�ti357. Türkiye böylece, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli�i’ne 

kar�ı yönetilmi� herhangi bir eyleme, hiç bir zaman, katılmak durumuna girme�i kabul 

etmeyece�ini açıklamı�tır. Öteki üç imzacı Devletin Bakanları da Aras’ın bu Demecini 

üçlü Demeçle kabul etmi�tir358. Bu çekinceler ittifakın sınırları hakkında da bilgi 

vermektedir. 

 IX- Türkiye ve Yunanistan’ın �ttifaka Koydu�u Çekinceler 

Pakta konulan çekincelerin birincisi Sovyetler Birli�i’nin Türk Hükümeti 

nezdinde baskılı bir giri�imi ile ba�lamı� ve son dakikada Pakt’a Türkiye Dı�i�leri 

Bakanının, SSCB Dı�i�leri Komiserine sundu�u bir Demeç (Declaration) biçiminde 

�öylece eklenmi�tir359: 

“Türkiye’nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli�ine kar�ı yönetilmi� 

herhangi bir eyleme, hiç bir zaman, katılmak durumuna girme�i kabul etmeyece�ini, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına açıklamaktan onur duyarım.” 

 “Bu demeç Balkan Anla�ma Paktının ayrılmaz bir parçasıdır”. 

Öteki üç imzacı Devletin Bakanları da Aras'ın bu Demecini �u üçlü Demeçle 

kabul etmi�tir: 

“Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan Dı�i�leri Bakanları, Sayın Tevfik Rü�tü 

Beyin yaptı�ı Demeci not ederek bu Demecin Balkan Anla�ma Paktına ve her üç 

Devletçe izlenen barı� politikasına aykırı olmadı�ını açıklar.” 

Gerek Türkiye’nin çekincesi, gerek üçlü Demeç gizli tutulmu�, 

yayımlanmamı�tır. Ancak bunlar kısa sürede her tarafta ö�renilmi�tir. Yunanistan’ın 

çekincesi ise, Pakt Yunan Senatosunca onaylanırken, muhalefet lideri Venizelos’un 

giri�imi üzerine konulmu�, bu metin de öbür imzacı Devletlere bildirilince, Paktın 

ayrılmaz bir parçasını olu�turmu�tur. Metin �udur360: 

“Balkan Paktının amacı, yalnızca Balkan Devletlerinden gelecek bir saldırıya 

kar�ı onların Balkan sınırlarını güvence altına almaktır. O nedenle, Yunanistan, Paktın 

bir gere�i olarak, hiç bir durumda, Büyük Devletlerden birine kar�ı sava�ı etmez.” 

                                                 
357 Soysal, Bayura Arma�an, s. 165. 
358 Aynı yer. 
359 Aynı yer. 
360 Aynı yer. 
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Yunanistan bu çekinceyi �talya’yı tatmin amacıyla koymu�tu361. 

A- Pakt’a Türkiye'nin Koydu�u Çekince 

Türkiye’nin ve özellikle Yunanistan’ın koydukları çekinceler ku�kusuz Balkan 

Paktı’nın kapsamını daraltmı�, etkinli�ini azaltmı�tır. Bu bakımdan çekincelerin 

konulmasındaki ko�ulları ve gerekçeleri ayrıntılarıyla bilmekte yarar vardır.  

Türk Hükümeti’nin son anda Sovyetlerin istemi üzerine koydu�u çekince ile 

ilgili olarak, bir yandan Ankara ve Moskova’da, öte yandan T. R. Aras’ın Pakt’ın 

imzalanması için gitti�i Atina’da yapılan görü�meler, SSCB’nin Balkanlar üzerindeki, 

özellikle geri almak istedi�i Besarab’ya konusundaki duyarlı�ını gösterdi�i gibi, 

Türkiye’nin dı� politikasını SSCB ile uyum içinde yürütmek durumunda bulundu�unu 

da ortaya koymaktadır362. 

Aras’ın �ubat ba�ında Belgrad’dan Ankara’ya yolladı�ı telgrafta, Sovyetlerin 

tutumu konusundaki iyimserli�ini Hükümet payla�mamı�tı. Parafe edilen Ek 

Protokolün363 8. Maddesinin 1. Fıkrasındaki hüküm ilk birimi ile  (Pakt Devletlerinin 

bugünkü sınırlarının korunmasının kesin olması) onların tüm sınırlarının yanı hem 6 

Balkan ülkesi arasındaki, hem de bunların dı�ındaki (Romen-Sovyet Romen-Macar, 

Yugoslav-Macar, sınırları gibi) sınırları kapsamına alıcı nitelikte göründü�ü noktasında 

Dı�i�leri Hukuk Danı�manlı�ının görü�ünü Bakanlar Kurulu da payla�ıyordu. 

Kendisiyle görü�ülen Sovyet Büyükelçisi Suriç de böyle dü�ünüyordu. Bu durumda 

�nönü’nün 6 �ubatta Aras’a gönderdi�i  yönergede “bu Fıkra kalkmadıkça, ya da 

Besarabya kapsam dı�ı bırakılmadıkça Paktı imza edemeyiz” denilmi�ti, Yönergede 

ayrıca, Litvinof’un yukarıda metni verilen  Protokolün 7. maddesine (imzacıların 

saldırıya giri�mesi durumunda Pakt hükümlerinin onlar için geçersiz olması) de itiraz 

etti�i,  saldırının tanımını 1933 Londra Sözle�meleri  dı�ında tutup daha geni� bir 

çerçeveye sokmak, ya da bu noktanın Türkiye’nin yapaca�ı çekince ile kar�ılanmasını 

istedi�i bildirilmi� ve �unlar eklenmi�ti364:  

“Balkan Devletinin ve Balkan sınırlarının tanımında genellikle yarar 

görülmektedir. Suriç önceden konu�uldu�u üzere, Balkan sınırlarının tanımında ısrar 

etmektedir. 

                                                 
361 Soysal, Bayura Arma�an, s. 165. 
362 Aynı yer. 
363 Cumhuriyet, 5 �ubat 1934, nr. 3503, s.1. 
364 Soysal, a.g.e., s. 171-172. 
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... Pakt bütünü ile bizim için yararlıdır. Ancak onu imzalamak için Rusların 

onamını almak ba�ıtsal bakımdan (1929 Türk-Sovyet Protokolü) zorunludur. Ruslarla, 

çeli�kili duruma dü�mek ve ili�kilerimizi bozmak sonucunu verecek bir ba�ıtın imzasının 

zararı açıktır. 

Bakanlar Kurulu bu biçimi ile Paktı imzaya ve iki gün içinde Moskova’nın 

onamını alma�a olanak görmüyor, imzayı geciktirip buraya gelmeniz uygun 

görülmü�tür, �nönü.” 

Gerçekten, 4 Martta Belgrad’da parafe edilen Ekli Protokolü okuyunca Suriç 

bunu hiç be�enmemi� ve Moskova’dan yönerge istemi�ti. Özellikle, Besarabya’nın 

Balkan sınırları içinde göründü�ünü söylüyordu. Dı�i�leri Bakanı Vekili �ükrü Kaya da 

kendisine, Aras’ın imzayı geciktiremeyece�ini ve �imdi Belgrad’dan Atina’ya geçmi� 

oldu�unu bildirmi�ti. Bu arada Moskova Büyükelçisi Baydur Ekli Protokol üzerinde 

Litvinof ile görü�mü�tü, Ankara’ya yolladı�ı telgrafta Litvinof’un sözlerini �öyle 

özetlemi�ti365: 

“Bu Balkan Paktı bizde kaygı uyandırdı. Aras Cenevre’de bana bundan söz 

etti�i zaman, Balkanlılar arasında bir Saldırmazlık Andla�masının söz konusu oldu�unu 

bildirmi�ti. Böyle bir Andla�manın niteli�i bilindi�i için bir itirazda bulunmamı�tım. 

Ancak; sonradan bunu de�i�tirerek Ankara’da Suriç’e, yapılacak Paktın kar�ılıklı 

güvence ba�ıtı yani bir savunma ittifakı oldu�unu ve Balkan sınırlarını kapsamı içine 

aldı�ını söyledi. �imdi ise Belgrad’da parafe edilen Protokolün 3. maddesi ile imzacı 

devletler dı�ındaki bir devletin onlardan birine saldırısı noktası da ortaya çıkıyor. Yani 

Balkanlar dı�ı bir devlet imzacılardan birine saldırır ve bir Balkan Devleti de bu 

saldırıya katılırsa, Pakt harekete geçecektir. Böylece �mzacı Devletler yalnız saldıran 

Balkan Devleti ile de�il, Balkanlar dı�ı Devletle de dolayısıyla sava� içine girecektir, 

Stalin’in, Hükümet Üyelerinin ve benim dü�ünceme göre, bu Madde Türkiye’yi 

Avrupa’da bir sürü tehlikeyle kar�ıla�tıracaktır. Bunu Türkiye’nin kendisinin bilece�i 

ve karar verece�i bir �ey sayıyorum. Bununla birlikte, bunda bize kar�ı olabilecek 

noktalar da görmüyor, de�ilim. Örne�in, bir çatı�mada saldırganın kim oldu�unu 

saptamak zordur.   Ayrıca,   söz konusu Madde, bizimle ili�kileri ve görü�melerinde 

Romanya’ya bize kar�ı bir siyasal avantaj sa�layabilir. Onun için biz bu Paktı 

                                                 
365 Soysal, a.g.e., s. 171-172. 
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sevmiyoruz ve sevmeyece�iz”. Baydur raporunda, Litvinof'un itirazlarının iyi 

incelenmesini Ankara’ya öneriyordu. 

Sovyetlerin açıkça söyleyemedi�i durum �u idi: Besarabya’yı geri almak üzere 

Romanya ile sava� içine girer de, Bulgaristan da Sovyetlerin, müttefiki olarak 

Dobruca’yı almak için Romanya’ya saldırırsa, Türkiye (ve Paktın öbür iki üyesi) 

Protokolün 3. Md. gere�ince Bulgaristan’a kar�ı harekete geçecektir. Oysa, Bulgaristan 

Sovyetler Birli�i’nin bir müttefiki durumundadır. Bundan bir tehlike do�abilir. Kaldı ki 

Romanya, 3. Md. gere�i Bulgaristan’a ve dolayısıyla Sovyetlere kar�ı bir siyasal avantaj 

sa�layacak, Bulgaristan’ı belki hareketten, alıkoyacak, Sovyetlerle ili�kilerinde daha 

uzla�maz bir tutum içine girecek ve Besarabya’nın geri alınmasında zorluklar yaratmı� 

olacaktır. Sovyetlerin saldırganın belirlenmesinin zor oldu�unu ileri sürmesini, bu arada 

1933 Londra Sözle�mesine yollama yapılmasını istemeyi�ini de Besarabya konusunda 

serbest kalmak özlemi ile açıklamak gerekiyor. Gerçi böyle bir senaryonun 

gerçekle�mesi durumunda, Türkiye’nin Sovyetler Birli�i ile sava� tehlikesini göze alıp 

Bulgaristan’a saldırmasını dü�ünmek zordu. Ancak, Moskova kendi çıkarları için 

Balkan Paktı’ndan, dolaylı da olsa hiç bir zorluk gelmesini istemiyordu366. 

O sırada Ankara dı�ında olan Atatürk durumu inceleyip 7 �ubatta �nönü’ye bu 

yönergeyi yollamı�tı367: 

“1- Balkan Paktı’nda, Balkan Devletlerinin Balkanlardaki ortak sınırları için 

kar�ılıklı güvence verilmesi söz konusu idi. Tevfik Rü�tü Bey ile birlikte öteden beri 

üzerinde dü�ündü�ümüz temel bu idi. Bu noktayı Tevfik Rü�tü Beyin çok iyi kavradı�ını 

sanıyorum. Bu temele göre Balkan Devletleri sınırları genel olarak öngörülmeyip 

onların yalnız ortak sınırlarının kar�ılıklı olarak güvence altına alınması formülü 

kullanılacak idi. Tevfik Rü�tü Beyin bu kadar açık ve anlamı belirgin bir noktada 

yanılgıya dü�ece�ini ya da aldatılaca�ını sanmıyorum. Görülüyor ki parafe edilen sınır 

formülünde noksan olan bir “Balkan” sözcü�üdür. Bu noktanın kendisinden ivedilikle 

sorulması gerekir. (8. Maddenin ilk Fıkrası) 

2- Ba�ıtlı Devletler, birbirlerine kar�ı ya da genellikle Balkanlılar dı�ındaki 

sınırlar üzerinde saldırıya geçecek olursa Paktın ortadan kalkaca�ı (Md. 7) yolundaki 

öneri ve formül de a�a�ı yukarı Suviçin Tevfik Rü�tü Beyin elinde gördü�üm yazısı idi. 

                                                 
366 Soysal, Bayura Arma�an, s. 173. 
367 Aynı eser, s. 173-174. 
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Bu anlatım ve ko�ulun Pakt metni içinde ya da Protokolde yazılmı� olması, sizinde 

bildirdi�iniz gibi, önemli olmaması gerekirse de böyle bir hükmü Protokole 

bırakanların özel bir amacı yoksa, Rusların itiraz ettikleri noktayı metne almakta ne 

sakınca vardır? Bu konuya Devletlerin itiraz için gerekçe göstereceklerine ihtimal 

vermem. Sorunun çözümü için i�aret olunacak noktalar �unlardır: 

Balkan Paktı bu Devletlerin Balkan sınırları için olup onunla sınırlıdır. Böylece, 

Rusların Besarabya sorununu ortaya sürmelerine neden kalmaz. Bu nokta basit bir 

biçim sorunudur. Bunu da Atina’da de�i�tirmek olanaksız de�ildir, kanısındayım. Bu 

dü�üncelerledir ki, Tevfik Rü�tü Beyi geri ça�ırmaksızın bir taraftan Atina’da onunla, 

bir taraftan da, Ankara’da Suriçten çok Moskova’daki Devlet adamlarıyla temas ederek 

konuyu sonuçlandırmanın do�ru oldu�unu arzetmi�tim. �u noktayı da aydınlatmayı 

uygun görürüm ki, Belgrad’da parafe edilmi� olup Per�embe günü Atina’da 

kararla�tırılmı� bulunan Pakt Londra’da Avam kamarasında bir soru üzerine Britanya 

Hükümetince de olumlu kar�ılanmı�, bütün Fransa’da ve Cenevre’de Milletler Cemiyeti 

çevresinde büyük övgüler kazanmı�tır. Paktımızın Rusların etkisiyle Türkler tarafından 

bozulmu� oldu�unun ortaya çıkmasının geni� yankılarını takdir buyurursunuz. Dikkatli 

ve çok ihtiyatlı olmayı tavsiyeye gerek görüyorum. Sizi temin ederim ki, bütün dünyaca 

yüksek ba�arı olarak gösterilen ve özellikle asıl giri�imi Türklerden geldi�i bilinen bu 

Balkan birle�mesi ba�larken, bir Suriç’in ısrarı yüzünden, geriye dönü� Türkiye 

Cumhuriyetinin bugünü ve gelece�ine kar�ı bir damga olur. Ricam �udur: Durumu ve 

sorunu bir kez daha inceleyerek, Tevfik Rü�tü Beyi geri almaksızın, yukarıda belirtti�im 

noktaları ona düzelttirerek ve Ruslarla aramızdaki Andla�mayı bütünüyle koruyarak 

Balkan Paktını dedi�im gibi, Atina’da ve olanaklı ise -ki daha iyi olur- �stanbul’da 

imzalatmaktır. Hatırıma gelen �unları da söyleyeyim: �talyanlar bu Paktın yapılmasını 

istemezler; Bulgarlar da onların uydusu olarak, birlikte giri�imler yapmı� olabilirler. 

Macaristan ve Avusturya’dan söz etmek istemem. Rus dostlarımız böyle bir giri�imin 

etkisi altında Tevfik Rü�tü Beyin bir kelime oyununa dikkatsizli�i yüzünden Devletimiz 

için çok önemli olan bu Paktı bozma�a kalkı�mı� olmasınlar! Size tüm dü�ündüklerimi 

oldu�u gibi yazıyorum. Siz ve arkada�lar bu noktalar üzerinde dü�ündü�ünüz bir sırada 

benim size kavu�makla onur duyaca�ımı bildirir sevgi ve övgü ile gözlerinizden öperim 

�smet’ci�im.” 
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Atatürk'ün bu yönergesinde Sovyetleri tatmin için elden gelenin yapılması 

istenilmekle birlikte, onlara verilecek ödünlerin sınırı da çizilmi� oluyordu. Protokolün 

8. Maddesindeki imzacı “Devletlerin bugünkü sınırları” cümlesine  “Balkan” sözcü�ü 

eklenmesi normal ve kolay bir �eydi. Nitekim, Aras, bu konuda Atina’daki Sovyet 

Büyükelçisi aracılı�ı ile Litvinof’un onamını almakta gecikmeyecekti. Bundan ba�ka 

Aras, gene Sovyet-Romen sınırının Pakt’ın kapsamı dı�ında kaldı�ını göstermek üzere, 

ek bir belge ile (II Sayılı imza Protokolü) kapsam içine giren tüm Balkan sınırlarının tek 

tek sayılmasını da sa�layacaktı. Ancak bunu sa�layabilmek için, Yugoslavya ve 

Yunanistan’ın Arnavutluk ile olan sınırlarını da ekleme�i kabul etti�ini Ankara’ya 

bildirmi�ti.   Demek oluyor ki, ba�langıçta Pakt Devletlerinin yalnız Bulgaristan ile 

sınırlarının güvenli�i söz konusu iken, Aras Sovyetlerin istemlerine uygun de�i�iklikleri 

yaptırabilmek için, Yugoslavya ve Yunanistan'ın bu ek önerilerini de kabul etmek 

zorunda kalmı�tı. Bu arada Ankara’ya yolladı�ı bir telgrafta, Sovyetlerin dostluk ve 

i�birli�ine ba�lı kalmanın yararını kabul etmekle birlikte, onların tek yanlı 

davranı�larını da belirtmekten geri durmamı�tı368: 

“Zaten Romanya ile ba�ıt imzalamanın Sovyetlerin onamına ba�lı oldu�unu 

(1929 Türk-Sovyet Protokolünün gere�i anlamında) her zaman ve hepsine (Üç Balkan 

Devleti Bakanlarına) söylemi�tim. Ancak �unu anımsatmak isterim ki, Sovyetler Fransa 

ile bir Andla�ma (1932 Saldırmazlık Paktı) imzaladıkları sırada, Fransa ile bizim 

ba�ıtladı�ımız Andla�mayı (1930 Türk-Fransız Dostluk Andla�ması) Fransızların henüz 

onaylamamı� olmalarına kar�ın, onlara kolaylık göstermi�tik, �talya ile yaptıkları 

Andla�ma konusunda da böyle davranmı� ve bize verdikleri özet bilgi ile yetinmi�tik. 

Hatta önce gazetelerden ö�renince Suriç'ten sorup biraz bilgi edinmi�tim. Kar�ılıklı 

ili�kilerimizin bu denli güçlü oldu�u Sovyetlere güvenimiz tamdır. Nitekim, Balkanlarda 

onların durumunu kendilerinden çok desteklemi� bulunuyorum. Bu da politikamızın 

do�al gere�idir. Dostum Suriçin her zamanki tela� gayreti hepimizi burada çoktan 

karara ba�lamı� bir durum önünde sıkıntıda bıraktı.” 

Ancak, Sovyetler kabul edilen bu de�i�iklikle (Protokolün 8.Maddesine 

“Balkanlarda” sözcü�ünün konulması ve Balkan sınırlarının imza Protokolünde tek tek 

sayılmasıyla yetinmiyordu. Özellikle, Pakt Devletlerinden birinin saldırıya geçmesi 

durumunda, Paktın ona kar�ı hükümsüz kalması konusundaki 7. Maddeden Sovyetlerin 

                                                 
368 Soysal, Bayura Arma�an, s. 174-175. 
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�u kaygıları vardı: E�er hazırlanmı� metin kabul edilirse, Pakt Devletlerinden birinin 

“herhangi bir Devlete saldırması” deyiminden yalnız Balkanlarda bir Devlete saldırı 

durumu anla�ılabilirdi. Oysa, örne�in Romanya’nın Sovyetler Birli�i’ne saldırması (ya 

da bunu Almanya ile birlikte yapması) durumunda Balkanlı müttefiklerinin 

yükümlülü�ü gene de ortadan kalkmalıydı. Ba�ka deyi�le, SSCB, Romanya ile ili�kileri 

yüzünden, öteki Balkan Devletleriyle herhangi bir sorunla kar�ıla�mamalıydı, O 

nedenle, ya bu madde için Litvinof formülü kabul edilmeli, ya da Türk Hükümeti 

Sovyetlerin bu konudaki kaygılarını kar�ılayan bir çekinceyi Pakt’a koydurmalıydı. 

Zaten Sovyet Hükümeti böyle bir çekince Demecini de hazırlayıp Türk Hükümetine 

�ubat ba�ında bildirmi�ti369. 

Sovyetler Birli�i’nin bu ısrarı üzerine, �nönü’nün Atina’daki Aras’a 8 �ubatta 

yolladı�ı telgrafta �öyle denilmektedir370: 

“Sayın Cumhurba�kanı ile birlikte Paktı ve Protokolü inceledik. Gerek kendi 

çıkarlarımız, gerek Rusya ile ili�kilerimiz ve açık yükümlülüklerimiz gerekse Balkan 

Paktının amaçlarından esinlenerek kimi de�i�ikliklerin yapılmasını kendimize yararlı 

bulduk. 

a) Balkan sınırları anlatılmalı ya da sayılmalıdır.   Yazdı�ımız gibi, 

Arnavutluk’tan sık sık söz edilmesinden kaçınmak için Balkan sınırları Balkan 

Devletlerinin kendi aralarındaki sınırlardır denilmesi yeterlidir. 

b) Bugün Suriç’e verdi�imiz bir yazıda, Balkanlardaki bugünkü “Ülkesel dozen” 

deyimi vardır ki bu Romanya’nın bir Balkan Devleti sayılması ve bu sıfatla Balkan 

Paktı’nı imzalayabilmesi nedeniyle, Besarabya’da onun kapsamı içine girer. Moskova 

Andla�ması (1921 Türk-Sovyet Dostluk Andla�ması) uyarınca Besarabya’nın 

Romanya’ya ba�lanmasını tanıyamayaca�ımıza göre bu anlamı “Balkan Devletleri 

arasındaki sınırların güvence altına alınması” gibi bir hükümle ortaya koymak 

zorunlulu�u vardır. 

c) Biz de gördük ki, Protokolün 3. maddesini kaldırmak hepimize yararlı olur. 

Çünkü Pakt’ın 2. maddesinde bu anlam zaten vardır. 
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d) Protokolün 6. maddesinde “aramızdaki Andla�malardan” azınlıklara ili�kin 

hükümleri anlıyoruz. Ancak ba�kaca Andla�maları da kapsam içine sokmu�tuk. Ba�kaca 

Andla�malar deyimini çıkarmak ya da belirgin duruma getirmek gerekir. 

e) 3. Madde kaldırılmazsa, 7. Madde yerine Litvinof formülünü koymakta 

sakınca yoktur. Kaldı ki “genellikle bir saldırı eylemi” deyiminden anla�ılan Kellogg ve 

Londra Paktlarına aykırı  bir saldırı oldu�unu Suriç bildirmi�ti. Bu çerçevede kaygıya 

neden olmaz. 

f) Protokolün 8. Maddesine “Balkanlarda” deyiminin eklenmesi yerindedir.” 

�nönü’nün hu yönergesinden sonra, gene o gün Mare�al Fevzi Çakmak’ın da 

katıldı�ı Bakanlar Kurulu, durumu yeniden incelemi�tir. Bunun üzerine Aras’a yollanan 

ikinci bir telgrafta �u de�i�iklikler vardır371: 

1- 8. Maddeye “Balkanlarda” deyiminin eklenmesi, Balkan sınırlarının tanımı ve 

Türkiye tarafından Protokole ek bir Deklarasyon (çekince) yapılması Sovyetlerin son 

talepleridir. Deklarasyonun en son metnini bugün size bildirdik. Anlamı �udur: Hiç bir 

durumda Türkiye SSCB’ne kar�ı olan bir eyleme katılma�a kendisini yükümlü 

saymayacaktır. Bakanlar Kurulu bu üç istemin sa�lanmasını ve Paktın böylece 

imzalanmasını kararla�tırmı�tır. Bu sabah Sovyet Büyükelçisi “Rusyanın istekleri 

sadece bunlardır”  demi�tir. 

2- 3. maddenin kalmasının yararı konusunda Aras’ın dü�üncesini Bakanlar 

Kurulu kabul etmi�tir. Maddenin çıkarılmaması uygundur. 

3- 7. madde yerine Ruslar kendi formüllerinde ısrarından vazgeçmi�tir. Ancak 

kanımızca bu maddeyi Litvinof formülüne göre yazmak iyi olur. Böylece onları bir kat 

daha tatmin etmi� oluruz. 

4- Ruslar Pakt’ın giri� kesimindeki “Balkanlarda ülkesel düzen” üzerinde bir 

istekle bulunmamı�lardır. E�er Besarabya konusu ile ilgili olarak üzerinde dururlarsa  

“Balkanlarda” yerine “Balkan Devletleri arasında”  denilebilir, 

5- Protokolün 6. maddesindeki öteki konuların da Balkan Devletleriyle sınırlı 

oldu�u görülüyor. Bir istemde bulunma�a gerek yoktur. 
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Atina’da Aras, bu yönergeleri göz önünde tutarak, öbür üç Dı�i�leri Bakanı ile 

son dakikalara dek çetin tartı�malarını sürdürmü� ve sonunda, Protokolün 3. ve 7. 

maddelerini de�i�tirmeksizin, Sovyetlerin istedi�i biçimde bir çekinceyi (Deklarasyon) 

koydurmu� ve 8. Maddeye “Balkanlarda” deyimini ekletmi�tir. Ayrıca imza Protokolü 

ile Balkan sınırları tek tek sayılmı� ve eski Andla�malara saygıya ili�kin 6. maddeden 

“ve benzerleri” sözcü�ünün kaldırılmasıyla yetinilmi�tir. Aras, böylece Sovyetlerin tam 

anlamı ile tatmin olması gerekti�ini ve Paktın bu biçimiyle ertesi gün (9 �ubatta) 

imzalanaca�ını Ankara’ya bildirmi�ti372. 

Öyle anla�ılıyor ki son anda Sovyet Hükümetiyle çıkan bu zorluklar, bir yandan 

Aras’ın geli�melerden zamanında ve ayrıntılarıyla Sovyetlere bilgi verememesinden ve 

onların tutumunda çabuk iyimserli�e dü�mesinden, öte yandan Sovyetlerin konu 

üzerindeki de�erlendirmelerini yapmakta a�ır davranmalarından do�mu�tu. Sovyetlerin 

ısrarı ile Atina’da son anda yapılan bu de�i�iklikler ve özellikle Türkiye’nin koydu�u 

çekince Pakt’ın öbür üç Devletince az çok anlayı�la kar�ılanmı�tı. Ancak, bu çekince 

“Sovyetlere yöneltilmi� bir saldırı” durumu için öngörülmü� de olsa, saldırının kimden 

geldi�inin saptanması konusunda çıkabilecek anla�mazlıklar nedeniyle, Romanya, olası 

bir Sovyet-Bulgar tertip ve saldırısına kar�ı Balkan Paktı’nın caydırıcılıktan yoksun 

bırakılmı� oldu�u kanısıyla, kaygılanmakta idi373. 

B- Pakta Yunanistan'ın Koydu�u Çekince 

Yunanistan’da muhalefet lideri Venizelos önceleri Balkan Paktı konusunda çok 

istekli davranmı�ken, imzalanan ba�ıtları be�enmemi�ti. Zaten görü�meler sırasında 

kendisine bilgi verilmemesinden de yakınıyordu. Artık Pakt’ın Senatodan geçmemesi 

için bir kampanya açmakta gecikmeyecek, hatta bu yolda �ngiltere, Fransa ve �talya 

büyükelçileriyle de temasa geçecekti374. 

Venizelos Pakt’ın Yunanistan’ı Büyük Devletlerle, daha do�rusu �talya ile 

sava�a sürükleyebilece�ine inanıyordu. Bu görü�ünü Türkiye’nin Atina Elçisi Enis 

Akaygen aracılı�ı ile �nönü’ye 22 �ubat 1934 günü �u mektupta duyurmu�tu375: 

l- Pakt’ın anlatımında açıklık bulunmaması, Yugoslavya ve Romanya’ya, bunu 

bir savunma andla�ması biçiminde yorumlamak, böylece “tehdidin hangi ko�ullar 
                                                 
372 Soysal, Bayura Arma�an, s. 178. 
373 Aynı yer. 
374 Yunus Nadi, “Venizelos’un Balkan Misakı’na Muhalefeti”, Cumhuriyet, 28 �ubat 1934, nr. 3526, s.1. 
375 Soysal, Bayura Arma�an, s. 179-180. 
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altında ortaya çıktı�ına bakılmaksızın” Türkiye ve Yunanistan’a, Balkan sınırlarının 

tehdit edilmesi durumunda silâhlı yardıma gelme zorunlulu�unu yüklemek olana�ını 

vermektedir. 

2- Bulgaristan Pakt’a katılmadıkça, Romanya ile Sovyetler Birli�i arasında 

Besarabya yüzünden çıkacak bir sava�ta, Bulgaristan SSCB’nce müttefik olarak sava�a 

girme�e ça�rıldı�ında, Türkiye ve Yunanistan’da Bulgaristan’a saldırınca bu iki 

devletin Sovyetler Birli�i ile sava� durumuna girmeleri gerekmektedir. Bundan ba�ka 

bir �talyan-Yugoslav çatı�masında Bulgaristan’da Yugoslavya’ya kar�ı sava�a ça�rılırsa, 

Bulgaristan’a kar�ı harekete geçecek olan Türkiye ve Yunanistan,  �talya ile sava�a 

girmi� olacaktır. 

3- Pakt, Balkanlarda statükonun de�i�mesini istemeyen 4 devletin politikalarının 

açıklanmasıdır. Tehlike anında devletler alacakları önlemleri düzenlemek yükümünü 

üstleniyor. Ku�kusuz, bir askersel yardım olasılı�ı bir kenara bırakılmı� olmamakla 

birlikte bu nokta biçimsel bir yüküm durumuna da getirilmi� de�ildir. Demek ki, böyle 

bir askersel yardım yapılacaksa bu yardım onu yapan devletlerin ya�amsal çıkarlarını 

Türkiye ve Yunanistan’ın, �talya ve Sovyetler Birli�i gibi Büyük Devletlerle sava�a 

tutu�ması gibi çok büyük tehlikelere sokmaması ko�ulu ile yapılmalıdır. 

4- Balkan Paktı’nın, yukarıdakinden de�i�ik biçimde yorumlanması sadece bizi 

tehlikelere sokmakla kalmaz, ayrıca 1930 Ekim’inde Ankara’da Türk-Yunan 

Andla�masını imzalarken ülkelerimiz için çizdi�imiz politikanın temellerini sarsmı� 

olur. Bu politika, Balkanlarda üstünlük sava�ımına giri�en büyük devletlerarasındaki 

rekabete karı�maktan uzak durma�ı gerektirir. 

5- E�er Hükümetimizin Pakt’a verdi�i anlam, Tevfik Rü�tü Bey’in Atina’daki 

dostlarına (Yunan Hükümetine) söyledi�i gibi, Pakt’ın bize kesin bir askersel yardım 

yükümü getirmedi�i biçiminde ise her �ey normal yürüyecek ve Türkiye ile Yunanistan 

Pakt’ı onaylayacaktır. Ancak Yunan Hükümeti askersel yardım yükümlülü�ü üstlenmi� 

ise, Liberal Parti Senato’daki ço�unlu�undan yararlanarak onay belgesine askersel 

yardımın zorunlu olmadı�ı hükmünü koydurmak için giri�imde bulunacaktır. 

6- Bu yorum üzerinde Türk Hükümetinin görü�ünü bilmek isterim. E�er Türkiye 

askersel yardım yükümünün zorunlulu�unu kabul ediyorsa, böyle bir yorumun 

Yunanistan ve Türkiye için yarataca�ı tehlikeleri azaltmak için �öyle bir formül 

öngörülebilir: Onay belgelerinin dört devletçe yükümlenilen askersel yardımın, ancak 
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MC Konseyi üyelerinden bir ya da birkaçının üçüncü bir devletin kı�kırtılmamı� bir 

saldırısıyla kar�ıla�tı�ına karar vermesi durumunda ve biçim ve geni�li�i aynı kararda 

belirtilmek ko�ulu ile yapılması tümcesi eklenmelidir. Çünkü Bulgaristan’ın katılaca�ı 

bir �talyan-Yugoslavya sava�ında MC, Yunan kentlerinin ve ticaret filosunun �talyan 

donanması tarafından yıkılıp yakılması pahasına, Yunanistan’a böyle bir askersel 

yardım yapma önerisinde bulunamaz. Konsey aynı �eyi ku�kusuz bir Sovyet-Romen 

sava�ı nedeniyle Türkiye için de yapamaz. 

�nönü, Venizelos’a verdi�i 6 Mart 1934 günlü yanıtta �öyle demektedir376: 

1- Balkan Paktı’nın amacı, Balkan Devletleri arasında kuvvete ba�vurmayı 

önlemek, aynı zamanda bu devletlerin, ba�ıtlı ya da katılmı� devlet olarak Balkanlar 

dı�ındaki devletlerce Balkanlılara yönetilmi� tertiplere girmelerini engellemektir. 

2- Bulgaristan’ın Pakt’a girmemi� olmasının sakıncalarına gelince; ku�kusuz, 

girmesi çok iyi olurdu. Pakt imzasına açıktır. Ancak girmemi� olması, Pakt üzerinde 

yeniden görü�melere giri�mek için yeterli bir neden de�ildir. 

3- Sovyet-Türk ili�kileri konusunda söylediklerinize de�iniyorum; iki ülke 

sa�lam ve sürekli bir dostluk ve barı�ın korunman için tam bir çıkar birli�i içindedir. 

Kaldı ki Ankara Andla�ması (1925 Türk-Sovyet Saldırmazlık Paktı ve 1929 Uzatma 

Protokolü) gere�ince Türkiye’nin izni olmadan Sovyetlerin Bulgaristan ile bir 

Andla�ma yapmasına olanak yoktur. Gene bu Andla�ma gere�incedir ki, Türkiye 

Balkan Paktı’nı imzalamak için Sovyetlerin iznini almı�tır. Öte yandan, Sovyetler 

Birli�i ile Romanya’nın imzaladı�ı “Saldırının Tanımına” ili�kin ba�ıt uyarınca, bu iki 

devlet birbirine saldırmama�ı yükümlenmi�tir. 

4- Yugoslavya’ya kar�ı bir �talyan saldırısı olasılı�ı ancak Kellogg Paktı’nın 

çi�nenmesiyle gerçekle�ir. Ortada, Fransa ve Yugoslavya arasında bir Savunma 

Andla�ması vardır. Böyle bir durumda, içtenlikle barı�ı koruma politikasına inandı�ımız 

�talya’nın, anla�mazlıklar onu tek ba�ına bu denli büyük bir serüvene sürükleyecek 

boyutlara ula�madıkça, harekete geçmesi beklenemez. Bu olasılı�ın ortaya çıkması 

durumunda sorunu bir Avrupa kavgası gibi görmek gerekir ki, bunun da Balkanlarda 

ba�latılmamasında sınırsız çıkarlarımız vardır. Pakt’ın en büyük de�eri de, Balkan 

Devletlerinin büyük devletlerarasındaki rekabete alet olmamalarının sa�lanmasıdır. 

                                                 
376 Soysal, Bayura Arma�an, s. 180-181. 
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5- E�er Orta Avrupa sorunlarından ya da Londra’da Saldırının Tanımı 

Andla�ması ile üstlenilen yükümlerin bozulması nedeniyle bir Avrupa sava�ı çıkarsa, 

bize dü�en �ey, her iki Trakya üzerindeki niyetleri güven verici olmaktan uzak bulunan 

Bulgaristan’ı yerinde tutmak ve tarafsızlı�ımızı korumaktır. Bulgaristan makul bir süre 

içinde Balkan kom�ularıyla saldırmazlık anla�maları yapmaz ya da Pakt’a girmezse, 

Pakt’ı askersel hükümlerle bütünleyerek, tüm güvenceleri getirmek gerekir. Bu 

nedenlerle MC’de üyesi bulunmadı�ımız Konseye ba�vurmak bunca yıl u�ra�tıktan 

sonra, Balkan i�lerinin yönetimini ba�ka devletlerin eline bırakmak demek olur. 

6- Öte yandan kendilerine Pakt’n amaçlarını uzun uzun anlattı�ımız �talyanların 

zaten Yugoslav-Romen Andla�ması sonucunda önemini yitirmi� duruma gelen 

Bulgaristan dostlu�unu Türkiye ve Yunanistan’ın dostlu�una ye� tutacaklarını da 

sanmıyoruz. 

�nönü’nün bu uyarılarına kar�ın Venizelos, Balkan Paktı’ndan Yunanistan için 

do�abilecek yükümlülük ve riskleri azaltmaktaki kararlılı�ını de�i�tirmemi�ti. Hükümet 

de, muhalefetin ço�unlukta oldu�u Senatoda Pakt’ın reddedilmesinden çekindi�i için 

Venizelos ile uzla�ma�a çalı�ılıyordu. Nitekim konu üzerinde 28 �ubat 1934 günü 

Dı�i�leri Bakanlı�ında, siyasal parti liderleriyle birlikte, yapılan bir toplantıda Venizelos 

�öyle demi�ti377: 

“Beni en çok kaygılandıran �ey Bulgar tehlikesi de�ildir. En büyük ve korkunç 

tehlike Balkanlar dı�ı büyük bir Devletle ki �talya sözkonusudur, sava�a sürüklenmektir. 

Böyle bir �ey �talya’nın Arnavutluk ürerinden Yugoslavya’ya saldırısıylae ortaya 

çıkabilir. �talya ile Yugoslavya arasında Adriyatik Denizi sorunu nedeniyle ayrılık çok 

derindir. Benim görü�üme göre Balkan Paktı Balkan Konferanslarının amaç edindi�i 

Balkan birli�i için bir ba�langıç de�ildir. Bizim dı� politikamızın üç temeli vardır. 

Birincisi �talya ile ili�kilerimizi iyile�tirmek, ikincisi Türkiye ile uyu�mazlıkları çözmek, 

üçüncüsü Büyük Devletler koalisyonlarından her hangi birine katılmaktan kaçınmaktır. 

�stedi�imiz kadar, Balkan Paktı’nın imzasıyla �talya ile dostlu�umuzun 

gölgelenmeyece�ini açıklayalım, kesin olan �ey bu Pakt ile bizim dı� politikamızın 

temelinde büyük bir de�i�iklik ortaya çıkmı� bulunmasıdır.” 

Atina’daki müzakerelerin devam etti�i sırada, hükümet erkânı ile bazı muhalif 

liderler de misak hakkındaki fikirlerini söylemi�lerdir. Papanastasiu da Misakın 
                                                 
377 Soysal, Bayura Arma�an, s. 181. 
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imzasından sonra Roma ve Londra hükümetlerinde görülen ho�nutsuzluklardan 

bahsetmi�, Misakın Yunanistan için Balkan meselelerinden hariç bazı rahatsızlıklara 

sebep olabilece�inden korktu�unu söylemi�tir378. 

Sabık Ba�vekil Venizelos, Yunanistan’ın misak yüzünden Bir harbe 

sürüklenmesinden endi�e etti�ini, �talya’nın telkini neticesinde Bulgaristan’ın misak’a 

girmedi�ini, ileride Yunanistan’ın herhangi bir muharebe ile kar�ıla�masından 

korktu�unu, bu tehlikeye kar�ı tedbir alınmadı�ını, binaenaleyh bu misakın 

imzalanmasının do�ru olmadı�ını söylemi�tir. Sözlerinin devamında, fırka reislerinin 

henüz misakı tasdik etmemi�ken, bunun karakterinin de�i�tirilmesi ve Tevfik Rü�tü 

Bey’in memleketini harp tehlikesinden kurtardı�ı gibi Yunanistan’ın da kurtarılmasına 

çalı�ılması gerekti�ini belirtmi�tir379. 

Venizelos’un tuttu�u hattı hareket, özellikle Türk basınında, daha ziyade 

hayretle kar�ılanmı�tır. Misakı bütün esasat ve teferruatıyla ihata ettikten sonra 

Venizelos’un ondan kendi ba�ladı�ı ve o kadar hararetle taraftarlık etti�i siyasetten 

ba�ka bir �ey görmeyece�i muhakkaktır. Bunun için Venizelos’un hatasını anlayarak 

hatasından geri dönmesi arzu edilmi�tir380.  

Ancak daha sonraki oturumlarda da yunan meclisinde hararetli müzakereler 

gerçekle�mi� ve M.Venizelos misaktan �talya’ya kar�ı askeri hareketlerde bulunmak 

kaydının kaldırılmasını istemi�tir. Yunan meclis görü�melerinde Çiftçi Fırkası Reisi 

Paparastasiu söz hakkı alarak; mademki misak imza edilmi� bir emrivaki halini almı�tır, 

bunun tasdiki icap eder fakat hükümet bu misakı imza eden di�er devletlerle 

Yunanistan’ı askeri taahhütlerden kurtarmak için yeni bir müzakere kapısı açmalı; di�er 

taraftan da misaka Bulgaristan ve Arnavutlu�un da girmesini temin etmelidir. Bu suretle 

�talya ile aramızda çıkması melhuz itilafların da önü alınmı� olur, demektedir. Bundan 

sonra Venizelos söz almı�tır. Sabık ba�vekil Papanastasiu’nun fikrine muhalif oldu�unu 

bu misakın di�er alakadarlarla tekrar müzakeresi icap etti�ini, Yunanistan’ı askeri 

taahhütlerden kurtarıncaya kadar ve Yunanistan’ın �talya’ya kar�ı askeri hareketlerde 

bulunması mecburiyeti kaldırılıncaya kadar misakın mecliste tasdikinin tehiri lazım 

geldi�inde ısrar etmi�tir. Terakkiperver Fırka Reisi Kafandaris’de Venizelos’un 

fikirlerine i�tirak etmi�tir. Hariciye nazırı Maksimos, Venizelos ve Kafandaris’e cevap 

                                                 
378 Cumhuriyet, 1 Mart 1934, nr. 3527, s. 1. 
379 Cumhuriyet, 2 Mart 1934, nr. 3528, s. 1. 
380 Cumhuriyet, 1 Mart 1934, nr. 3527, s. 1. 
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vermi�, Balkan misakının hemen tasdiki gerek memleket gerek hükümet için bir namus 

meselesi te�kil etti�ini, esasen Yunanistan’ın hiçbir askeri taahhütte bulunmamı� 

oldu�unu, misak tastik edilmedi�i takdirde memleketin dostlarına kar�ı taahhüdünü ifa 

etmemi� vaziyete dü�ece�ini söylemi�tir381. 

Venizelos’un bu ısrarlı tutumu kar�ısında hükümet, Balkan Paktı’nca, 

“Yunanistan Pakt ile üstlendi�i yükümlülüklerin yerine getirilmesi dolayısıyla, hiç bir 

durumda, Büyük Devletlerden birine kar�ı sava� etmez” yolundaki çekinceyi koyma�ı 

kararla�tırmı�tı. Parlamento da Pakt’ı, bu çekince ile onaylamı�tı382. Venizelos’un 

itirazlarıyla misaka konulan çekince Misakın büyük devlere kar�ı taarruz fikrinde 

olmadı�ıyla ilgili olsa bile bunda ho�a gitmeyen taraf; büyük devletlerin Balkanlar 

içinde lafları edilmi� bulunmasıdır. Oysa Balkanların Balkanlılara ait oldu�u ve hiçbir 

büyük devlete alet olmaması fikrinin hâkim olmaya ba�laması maksadıyla yola 

çıkılmı�tı. Bu çekince, Yunanistan büyük devletlerle harbe girmeyecek ba�kaları 

girecek mi? Sorusunu gündeme getirebilece�inden misak üzerinde �üphe yaratabilirdi. 

Halbuki Misakın mahiyeti müspet bir gayedir, mantık oyunu de�il383. 

 Venizelos ile Atatürk’ün görü�leri arasındaki ayrılık da böylece ortaya çıkmı�tı. 

Venizelos �talya’yı kı�kırtmamak üzere Pakt’ın kapsamını sınırlı tutmak isterken, 

Atatürk, bunun tersine, Pakt’ın kapsamını ve etkinli�ini artırmakla onun caydırıcılı�ını 

göstermek yanlısı idi. Tarih Atatürk’ü haklı çıkaracak, Venizelos’un kı�kırtmaktan 

korktu�u �talya 1940’da, Yugoslavya’ya de�il, do�rudan do�ruya Yunanistan’a 

saldıracaktı384. 

Venizelos’un tutumunun Türk basınında da ele�tirildi�ine de�inmi�tik. 

Cumhuriyet Gazetesi’ndeki makalesinde385 Yunus Nadi; eskiden Osmanlı 

�mparatorlu�u’nun Babıâlisi’nin devletin harici siyasetini büyük devletlere istinat 

ettirerek yürüttü�ünü, son bir asra yakın bir zaman zarfında Babıâli’nin devletten 

devlete bocalayan siyaset kaptanlarının elinde haritasız pusulasız bir gemiye 

dönü�tü�ünü ve Balkan Paktı’na kar�ı Venizelos’un da bazı büyük devletlerin 

siyasetinden mülhem olu�u ve bunun alenen ifadeye kadar varı�ının bize ba�lı Babıâli 

zihniyetinin hala sabık ba�vekilde devam etti�ini gösterdi�ini yazmı�tır. Bizzat 

                                                 
381 Cumhuriyet, 3 Mart 1934, nr. 3529, s. 1. 
382 Soysal, Bayura Arma�an, s. 182. 
383 Cumhuriyet, 18 Mart 1934, nr. 3529, s. 1. 
384 Soysal, a.g.e., s. 182. 
385 Yunus Nadi, “Paktın Hakiki Manası ile Tarruz”, Cumhuriyet, 3 Mart 1934, nr. 3544, s. 1. 
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Venizelos’la Türk-Yunan dostlu�unun üzerine konu�urken, Balkanlı devletlerden her 

birinin artık bundan sonra büyük devletlerin elinde oyuncak olmaktan kurtulabilece�ini 

defalarca kendisinin çok açık ve kati olarak ifade etti�ini ve kendisinin de bu sütunlarda, 

Balkan devletleri aralarında anla�abilirlerse ba�lı ba�ına büyük bir devlet haline gelmi� 

olacaklarını ve herhangi bir büyük devletle ancak e�itlik ilkesi dairesinde 

konu�acaklarını birçok defalar yazdı�ını belirtmi�tir. Bu fikrin yalnız Türkiye’ye de�il, 

Venizelos’a da ait oldu�unu söylemi�tir.   

Nadi yazısının devamında, neyse ki akıllı yunan milleti bu türlü Babıâli 

zihniyetlerine iltifat etmeyecek kadar tekâmül eylemi� bulunmaktadır. Yoksa 

Balkanların mukadderatını adlarına büyük denilen devletlerin müdahalelerinden 

kurtarmak mümkün olmazdı, diyerek Paktın manasının balkanlı milletlerden her biri ve 

hepsi için hürriyet demek oldu�u halde, Venizelos’un büyük devletlere ba�lılık siyaseti 

devam ettirerek esaret istemekte oldu�unu eklemi�tir. Venizelos’un büyük bir hatası da 

paktın ortadan kaldırılması gayretlerinin yanında Türk-Yunan dostlu�unun Yunanistan 

için �imdilik kâfi teminat te�kil etmekte olaca�ı iddiasıdır. Türk-Yunan dostlu�u elbette 

kıymetsiz de�ildir. Fakat o balkanlar siyasetinin tekâmülünde bir son de�il, belki sadece 

bir ba�langıçtı.  

  Son olarak Nadi, siyasi �öhretini kendi eliyle kuran Venizelos’un yanlı� hareketinden 

ne kadar müteessir isek, Yunan milletinin do�ru yolu bulmaktan aciz kalmayaca�ı 

hakkındaki kanaatimizle de o kadar müsterihiz, demekte ve ittifaka umutla bakmaktadır. 

 M. Çaldaris beyanatında386 Balkan Misakı etrafında, gerek misakın tasdikinden evvel 

ve gerek sonra yapılan münaka�aların mesuliyetinin mutlak surette bunu ihdas eden M. 

Venizelos’a ait oldu�unu, bu yüzden Yunanistan’a gelebilecek müthi� zararın a�ırlı�ı 

altında muhalefet liderinin de ezilece�ini söylemi�tir. Müteakiben demi�tir ki: 

 “Biz memlekete kar�ı vazifemizi yaptı�ımızdan eminiz. M. Venizelos sırf fırkacılık 

hissiyle gürültü koparmaktadır. Onun için hükümet ne kendisine ne arkada�larına artık 

cevap vermeye lüzum görmeyecektir.” 

Ellinikon Gazetesi ise daha sert bir yazı yazarak, Venizelos’u hıyanet-i vataniye 

ile itham etmi�tir387. 

                                                 
386 Cumhuriyet, 12 Nisan  1934, nr. 3566, s. 1 
387 Cumhuriyet, 7 Mart 1934, nr. 3532, s. 1. 
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X- �ttifaktan Beklentiler 

Türkiye bu paktı Balkan devletleri dı�ından gelebilecek tehlikelere kar�ı bir 

engel olarak görmekteydi. Bu dönemde Türkiye için en büyük tehlike �talya idi. 

Mussolini’nin Akdeniz’den “bizim deniz” diye söz etmesi Yakın Do�u’ya, özellikle 

Türkiye’ye kar�ı yönlendirilen bir tehdit olarak algılanmı�tır. Bunun yanında �talya’nın, 

On �ki Ada’ya sahip bulunması Türkiye’de ayrıca bir tehdit olarak algılanıyordu. Bu 

sebeplerle Türkiye, �talya’nın yayılma siyaseti kar�ısında Balkanlarda istikrar istemekte 

ve Balkan Antantı’nı �talya’ya kar�ı muhtemel bir engel olarak görmekteydi388. 

Türkiye Balkan devletlerinin yalnız kendi aralarındaki sınırlan garanti eden zayıf 

bir birlik de�il, aynı zamanda bu sınırları di�er devletlere kar�ı koruyabilecek kuvvetli 

bir te�kilât istiyordu. Gerçekten, Atatürk ba�ta olmak üzere Türk devlet adamları, 

asırlarca Türkler tarafından idare edilmi� olan Balkan devletleriyle e�itlik esasına 

dayanan yakın bir i� birli�i yapabildi�i takdirde, Avrupa siyasetinde önemlice 

sayılabilecek a�ırlı�a sahip bir kuvvetin meydana getirebilece�ine inanmı�lardı389. 

Meclis müzakerelerinde Balkan �ttifakı’na dair konu�an vekiller, bu ittifakın 

hem Türkiye adına, hem de dünya sulhu adına önemli adımlara vesile olaca�ını 

dü�ündüklerini söyleyerek, ittifakın de�erinden bahsetmi�ler, gelece�e dair ümitlerini 

bildirmi�lerdir. 

Recep Bey beyanatında; Türk inkılâbının birçok esaslı yollardan hiç fasılaya ve 

bir inkıtaa u�ramadan ileri gitti�ini, Balkan Misakı’nın da bu ileri gidi�in memleket 

hudutları dı�ındaki bir göstergesi oldu�unu söylemi�tir. Devamında, Balkan Paktı’nın 

Türk-Yunan Paktı’nın sınırlarını geni�letmi� bulundu�unu, kendilerinin istiklal ve 

inkılâp gibi iki büyük mananın Türkiye’nin içinde ve dı�ında tahakkukuna çalı�ırken bir 

taraftan kendi mevcudiyetimizin teyit ve takviyesine, di�er taraftan bütün dünyanın sulh 

eserine hizmet ettiklerini, bu nedenle TBMM’nin bu eseri tastik etmekle Türk milletine 

oldu�u kadar bütün bir cihan sulhuna da hizmet etmi� olaca�ını belirtmi�tir390. 

Halil Bey ise beyanatında �unları söylemi�tir391: 

                                                 
388 9. Askeri Tarih Semineri, s.460. 
389 Aynı yer. 
390 Cumhuriyet, 7 Mart 1934, nr. 3532, s. 5. 
391 Cumhuriyet, 7 Mart 1934, nr. 3532, s. 5. 
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“Büyük Gazi’nin bu memlekete bence en büyük hizmeti istiklalden milli azamete 

giden yolu ke�fetmi� olmasıdır. O milli ve layık esaslara müstenit Cumhuriyetle bu 

yolun köprüba�ını sa�lam kurduktan sonra yolda emniyetle yürüyebilmek için zaman 

zaman tedbirler aldı ve alıyor. Evvela milletin esas cevherini körleten hurafeleri 

bertaraf etti. Milletin eline müspet ilim meselesini verdi. Daha büyük bir �ey yaptı. 

Millete tarihini verdi. Bu suretle milletin ruhunda bilhassa gençli�in ruhunda asil ve 

yüksek gururu ya�attıktan sonra haykırarak hedefini gösterdi. “Muasır medeniyet 

seviyesinin üstüne çıkaca�ız” dedi. �imdi o yolun gene emniyet ve selametini temin için 

hudutlarda mütekabil emniyet vesikaları gönderiyor.” 

Yunus Nadi’nin, yine, Cumhuriyet Gazetesi’ndeki bir makalesi misaka ba�lanan 

ümitleri göstermesi bakımından kayda de�er bir yazıdır. Bu yazıda392; “Topra�a çok 

ba�lı olan basit köylülerin tarla kavgalarını ve tarla ihtiraslarını hep biliriz. Bunlar 

arasında hudut ihtilafları eksik olmaz ve onların her biri kendi arazisinin mümkün 

oldu�u kadar geni�lemesini ister. Balkanlı milletlerin ba�lıcaları bu iptidai ihtirastan 

sıyrılıp çıkarak bundan sonra insanca - ve tekrar ediyoruz, giderek karde�çe – bir hayat 

ya�amak için evvela kendi aralarında toprak kavgasının tamamen ve katiyen 

kaldırılmasına karar verdiler. Bazılarımıza biraz acı gibi görünen bu karar hepimizin 

selamet ve saadetimizi temin edecek ilk ve yegane çaredir ve biz eminiz ki her cihetle 

kuvvetli olan bu asil fikir, çok geçmeden açıkta kalanların da iltihakıyla Balkanlarda 

ileri beynelmilel bir camia vücuda getirmi� olacaktır.” denmektedir. 

Balkan Antantı’nın, üye devletlerin sınırlarını dı� tehlikelere kar�ı koruyacak bir 

mekanizma kurmaması, bu te�kilâtın en zayıf yönü idi. Balkan devletlerine asıl 

tehlikenin büyük revizyonist devletlerden gelece�i a�ikârdı. Balkan Antantı, sınırlı bir 

amaçla kuruldu�u hâlde Türk devlet adamları antanta sadık kalacaklarını her vesile ile 

belirtmi�lerdir. Örne�in, Atatürk 1 Kasım 1934 tarihinde Meclisin açılı� konu�masında 

dı� siyasetimizden bahsederken özellikle Balkan Antantı üzerinde durmu� ve �öyle 

demi�tir: “Balkan Anla�ması, Balkan devletlerinin birbirlerinin varlıklarına özel saygı 

beslenilmesini göz önünde tutan mutlu bir belgedir.  Bunun, sınırların korunmasında, 

gerçek bir de�eri oldu�u besbellidir.”393 

11-Basında Balkan �ttifakı 

                                                 
392 Cumhuriyet, 21 Nisan 1934, nr. 3575, s. 4. 
393 Söylev, C: I, s. 364. 
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Balkan �ttifakı meselesi, daha Balkan Konferanslarının yapılmaya 

ba�lamasından itibaren basında geni� yer bulmu�, hem yerli hem de yabancı basın bu 

konuya oldukça önem vermi� ve yakından takip etmi�lerdir. �ttifakın imzalandı�ı 1934 

senesinde ise her gün ittifakla ilgili ba�lıklar gazetelerde yer almı�tır. Öncelikle bu 

konuda, özellikle 1934 senesinin yerel basınını inceleyelim. 

A- Türk Basınında Balkan �ttifakı 

Ahmet �ükrü’nün Milliyet Gazetesi’nde “Balkan Devletleri Arasında” ba�lıklı 

yazısında394 bütün dünyayı kapsayan beynelmilel kolektif bir çalı�ma ile anla�maya 

varmanın mü�kül, belki de �imdilik imkânsız oldu�u anla�ıldıktan sonra, devletlerin, 

sulhun muhafazası için aralarında hususi itilaflar imzalamak yolunu tuttuklarını, sulhu 

sa�ladı�ı sürece münferit olsun, iki veya daha çok olsun, her türlü çalı�manın, sulhun 

muhafazası ile alakalı olan büyük devletler tarafından memnuniyetle kar�ılanması 

gerekti�ini belirtmi�tir.  

Ahmet �ükrü, bir itilaf imzalansa da imzalanmasa da Balkan Misakının artık bir 

emri vaki haline geldi�ini ve Misakın, Balkan memleketleri arasındaki hudutların, 

alakadarlar tarafından kati ve nihai olarak kabulü demek oldu�unu belirtmi�tir. 

Türkiye’nin bu durum kar�ısında kati vaziyet almasının sebebine ise, statükocular 

arasında yer alarak Balkanlarda sulh ve müsamelete yardım edece�ini dü�ünmesinden 

ileri geldi�ini öne sürmü�tür. Daha once ikili anla�malar yapılmı� olmasına ra�men, 

umumi bir Balkan Misakı’nın akdinin, mevcut vaziyete vuzuh vermek ve bunu teyit ve 

takviyeden ba�ka bir hedefe matuf olamayaca�ını eklemi�tir. Bulgaristan’ında bu 

misaka katılması ümit edilmektedir. Bu temenninin er geç tahakkuk edece�ini 

dü�ünmektedir. 

A. �ükrü, Yugoslavya ile Bulgaristan arasındaki ihtilafların büyük harptan beri 

Balkanlarda esaslı bir anla�maya engel olan amiller oldu�unu, bu ihtilafların izalesi 

yolunda atılan her adımın Balkan misakına do�ru atılmı� bir adım telakki 

edilebilece�ini ve bundan bütün Balkan Devletlerinin memnun olması gerekti�ini 

söylemi�tir. Çünkü bu, Bulgaristan’ın di�er kom�uları ile olan ihtilaflarının halline ve 

tasfiyesine bir ba�langıç te�kil edecek ve nihayet Bulgaristan’da misak çerçevesinin 

içerisine alınacaktır.  

                                                 
394 Milliyet, 14 Kanûn-ı Sâni(Ocak) 1934, nr. 2850, s. 1. 
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Bazı gazeteler misakın imzalanmasını hevesle beklerken bununla ilgili haberlere 

de yer vermi�tir. Milliyet Gazetesi’nde çıkan bir yazı daha misak imzalanmadan misak 

hakkındaki olumlu yorumları aktarmı�tır395. M. Mihalakopulos, Balkan Misakı’nın 

Türk-Yunan dostlu�unun meyvesi oldu�unu söylemi�; Çaldaris ise, Balkan Misakı’nın 

yalnız Balkan hudutlarını temin etmekle kalmayarak, dünya sulhuna da hizmet etti�ini 

beyan etmi�tir. 

Misakın imzalanmasını istemeyenler ise bazı asılsız haberlerle misakın 

imzalanmayaca�ı ya da ertelenece�i rivayetlerini çıkarmı�lardır. “Balkan misakının 

imzası teahhür mu ediyor ?” ba�lıklı yazıda396 Yugoslavya’nın Bulgaristan olmadıkça 

misakı imzalamayaca�ı, gerek Bulgaristan’ın misaka i�tirakten imtinalı (geri) 

durmasının gerekse �talya’nın böyle bir misaka taraftar olmayı�ının �imdiye kadar 

devam edegelen müzakereleri durdurmu� gibi oldu�unu göstermektedir, denilmi�tir. 

Yazının devamında ise, Bulgar hükümetinin, Balkan Misakı hakkındaki fikrini 

de�i�tirmeyece�i, Yugoslavya hükümetinin, Bulgaristan’sız bir Balkan misakına 

girmeyece�i hakkında ba�vekil M.Mu�anof’a teminat verdi�i, Bulgar hükümetinin de 

teminat aldı�ı için müsterih oldu�u, Yunan hariciye nazırı Maximos’un Bulgaristan’sız 

da olsa Balkan Misakı’nın imzalanaca�ına dair beyanatının tahakkuk etmeyece�inin 

söylendi�i yazılmı�tır. 

Milliyet Gazetesi Balkan Misakı Belgrat’ta parafe edildikten sonra Misakın, 

Balkanların emniyetini sa�layacak ve güneydo�u Avrupa memleketlerinin i�tirakini 

temin edebilecek kadar mülayim oldu�unun söylendi�ini ve MC’nin takip etti�i usul 

dairesinde Balkan devletlerinin tesanütünü ilan etmekte oldu�unu yazmı�tır. Misakı 

imzalayan devletlerin hariciye nazırlarının senede bir veya iki defa ruznamede 

mukayyet meseleleri tetkik için toplanacak olmalarını, matbuat, Balkanlarla yakın 

�arkta sulhun sa�lamla�tırılması gayesini istihdaf eden tarihi bir hadise olarak 

kaydetmektedir397.  

Yine aynı gazetede misakın tehirine dair söylenen rivayetlere kar�ın, Ba�vekil 

M.Çaldaris’in, misakın imzalanmasının tehirini dü�ünmedi�ini söyledi�i de 

yazılmı�tır398.  

                                                 
395 Milliyet, 26 Kanûn-ı Sâni(Ocak) 1934, nr. 2860, s. 6. 
396 Milliyet, 28 Kanûn-ı Sâni(Ocak) 1934, nr. 2862, s. 1. 
397 Milliyet, 14 Kanûn-ı Sâni(Ocak) 1934, nr. 2850, s. 1. 
398 Milliyet, 14 Kanûn-ı Sâni(Ocak) 1934, nr. 2850, s. 1. 
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Tevfik Rü�tü, Journal’e verdi�i beyanatta gazetede aynen yer almı�tır: 

“Balkanlarda sulhu samimiyetle istemeyen bir millet yoktur, olamaz. …Ameli ve 

müspet bir Avrupa birli�inin tahakkukuna kadar, misaklar ve muahedeler beynelmilel 

hayatımızı tanzim için lüzumlu olan vesikalardır. Milletlere kabili tahammül bir hayat 

temin etmek lazımdır. Bizler bu �erait dahilinde bazı itilaflar ara�tırmaya mecburuz” 

diyerek Bulgaristan’ın da er geç bu sulhe i�tirak edece�ini ümit etti�ini belirtmi�tir. 

“��te bu zamana kadar birbiri ile bo�u�an Balkan milletleri, bundan ders çıkararak sulh 

yolunu takip etme�e karar vermi�lerdir” demi�tir.  

Balkan devletlerindeki olayları yakından takip eden matbuat misakın lehinde ve 

aleyhinde söylenenlere de yer vermi�tir. Çiftçi fırkası reislerinden M.Sofyanapulos 

Balkan Misakı’nı Yunanistan için faydasız bulmakta Türk-Yunan dostlu�unun 

Yunanistan için kâfi bir teminat te�kil etti�ini ileri sürmektedir399. 

Balkan Misakı’nın imzalanmasından sonra dört Hariciye Nazırı mü�terek bir 

tebli� vermi�lerdir. Hem yerli hem de yabancı basında bu tebli�e yer verilmi�tir. Dört 

Nazırın Balkan Misakı hakkında mü�terek tebli�inde400; Balkan Misakı’nın yalnız bir 

mıntıkada de�il, bütün �ark Avrupa’sında sulhun temeli oldu�u, geçmi�te Balkanlarda 

istikrarsızlık ve çıkar çatı�maları söz konusu olsa da Balkan Misakı’nın bu duruma son 

verdi�i belirtilmi�tir. Hiç uzla�amayacakları zannedilen milletlerin aynı sulh vesikasına 

imza koymu� olmalarının, hüsn-ü niyet mevcut oldu�u takdirde halledilmeyecek mesele 

olmadı�ını gösterdi�ini yazmı�lardır. Birkaç sene evvel hayal zannedilen bu misakın 

tahakkuku için ilk �artın Türkiye ve Yunanistan dostlu�u oldu�u, bu duruma 

gelinmesinde bu iki devletin devlet adamlarının büyük rolleri bulundu�u,  Türk – Yunan 

dostlu�u ve onun neticesinde meydana gelen Balkan Misakı’nın, tarihin be�eriyet lehine 

kaydedebilece�i en mühim hadiselerden birini te�kil etti�ini ve bu misakın sulh 

ittifakları için güzel bir örnek olaca�ını da belirten nazırlar, son olarak; bu misakta eksik 

imzaların olmasından dolayı teessür duymakta olduklarını, ancak bu eksikliklerin 

tamamlanmaması için hiçbir sebep olmadı�ını, çünkü Balkan Misakı’nın yalnız ve 

yalnız sulh için imzalanmı� bir vesika oldu�unu beyan etmi�lerdir.  

                                                 
399 Milliyet, 14 Kanûn-ı Sâni(Ocak) 1934, nr. 2850, s. 1. 
400 Ak�am, 11 �ubat 1934, nr. 5511, s. 1. 
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Balkan Paktı’nın imzalanması Türkiye’de büyük memnuniyetle kar�ılanmı�tı. 

Yunus Nadi, Cumhuriyet Gazetesi’ndeki ba� makalesinde �unları söylemekteydi401: 

“Belgrad’da kesin metni, geçen hafta parafe edilmi� olan Balkan Paktı dört 

devlet Dı�i�leri bakanları arasında dün Atina’da imzalanmı�tır. Hadiseyi barı� adına 

atılmı� olumlu ve ciddi bir adım olarak selâmlamak lazımdır. Daha düne kadar barı�ı 

tehdit eden bir barut fıçısı görünümünde olan Balkanların bugün bütün dünyaya barı� 

modeli sayılacak bir çehre ile görünmesi hiç �üphe yok ki, her tarafta büyük bir alaka 

ve sempati ile kar�ılanacaktır.” 

Yunus Nadi Balkan Paktı’nın imzalanmasında Türkiye’nin rolünü de �u �ekilde 

de�erlendirmekteydi402:  

“Türkiye Cumhuriyeti kendisini bütün samimiyetiyle bu i�e vermi� ve nihayet 

di�er Balkanlı devletlerin de takdir ve te�ekkürlerini kazanmı�tır... Balkan Paktı’nın 

hareket noktasının Türk-Yunan Antla�ması oldu�u hiçbir zaman unutulmayacaktır. En 

kanlı çarpı�malardan sonra bu iki kom�u milletin en samimi bir antla�ma ile el ve gönül 

birli�i etmeleri ise tarihte muhakkak harikaya benzer bir olay diye kaydedilecektir.”  

Hükümetin yarı resmî yayın organı durumundaki Hakimiyet-i Milliye’de Falih 

Rıfkı (Atay)’nın öncelikle bölgenin tarihî geçmi�ine dikkat çekti�ini görüyoruz : 

“Balkan tarihi, nifak, anar�i ve harp tarihi demektir. Sulh havasını bulandırmak isteyen 

devletlerin en kolay istifade ettikleri mıntıka burası idi.”403 

Atay’a göre bu “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” düsturunun da gere�i idi. Atay, 

Pakt’ın Balkanların sulh ve emniyetini amaçladı�ını, akıl ve mantı�ın bu anla�madan 

yana oldu�unu belirtiyor. Falih Rıfkı, Pakt’ın hiç bir devletin di�er anla�malarına zarar 

vermemesinin de�erini artırdı�ına i�aret eden yazısında bilhassa Sovyetler Birli�i’ni 

darıltmama noktasında Türkiye’nin, pozisyonu en zor olan devlet oldu�unu vurgu-

lamaktadır. Gerçekten de Rusya’nın, Romanya’nın Besarabya bölgesi üzerindeki 

plânları dolayısıyla bu birli�e uzun süre muhalefeti söz konusu idi. Hâkimiyet-i Milliye 

Balkan Misakı çerçevesinde Türk dı� politikasını tamamen realist ve tutarlı 

görmektedir. Çünkü yapılan anla�malar yalnız belirli noktalardaki fennî, malî, iktisadî 

güçlüklerin ve arazi anla�mazlıklarının giderilmesini hedeflemektedir. Öncelikle hususî 
                                                 
401 Öksüz, a.g.e., s. 635. 
402 Aynı yer. 
403 Cezmi Eraslan “Türk Basınında Balkan Paktı De�erlendirmeleri”, Tarih Boyunca Balkanlardan 
Kafkaslara Türk Dünyası Semineri 29-31 Mayıs 1995, �Ü Edebiyat Fak. Basımevi, �stanbul 1996, s. 63. 
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anla�malarla ikili problemler halledilip, sonra mümkünse anla�ma taraflarının geni�letil-

mesi ve hakiki blokların olu�turulması �eklinde tezahür eden Türk dı� politikası iyi 

sonuçlar vermi�tir, de�erlendirmesi dikkat çekicidir404.  

Ak�am Gazetesinde Necmeddin Sadak da Misakı, yalnız Avrupa’nın �arkında 

de�il, bütün Avrupa’da sulhun en esaslı abidelerinden biri olarak selâmlamaktadır. 

Balkan Misakı’na Türk-Yunan dostlu�unun bir neticesi olmaktan öte, tarihin be�eriyet 

lehine kaydedece�i en mühim hadiselerden biri, olarak bakan Sadak, dünyada sulh 

isteyenleri cesaretlendirmeye bu misakın yetece�i inancını dile getiriyor. Necmeddin 

Sadak, misakın yalnızca sulh için imzalanmı� bir vesika oldu�una i�aretle bu yüzden 

i�tirakçilerin hiç birisine fazladan bir taahhüt getirmedi�ini ve zaten misakın ne bir 

ittifak, ne bir cephe olmadı�ını, bölgesel bir sulh vesikası oldu�unu vurguluyordu405. 

Milliyet’te, Ahmet �ükrü (Esmer)’de Sadak gibi Balkan Paktı’na büyük önem 

atfetmektedir. Anla�mayı Harp sonrasının en ehemmiyetli vesikalarından birisi olarak 

gören yazar, asıl önemin tarihî geçmi�leri göz önüne alındı�ında asla uyu�mayacakları 

zannedilen devletlerarasında imzalanmasından do�du�una inanmaktadır. Yine Ahmet 

�ükrü’de Misak’ın asıl kuvvetinin hiç bir devlete kar�ı olmamasından kaynaklandı�ı 

görü�ündedir. Zira e�er herhangi bir devlete kar�ı olsa sulha yardım etme yerine 

karı�ıklıklara sebep olurdu. Ancak bu haliyle de sadece Balkan barı�ına de�il bütün 

dünya barı�ına yardım etti�i dü�üncesini ifade etmektedir406. 

Balkan Paktı ile ilgili geni� de�erlendirmeler yapan bir di�er gazete yine 

hükümete yakınlı�ı ile tanınan Vakit Gazetesi’dir. Ba�yazarı Asım Us, Misakı, Bütün 

Balkanlı milletler için tamamen yeni bir huzur ve sükûn devri getirecek bir siyasî vesika 

olarak görmektedir. Misakın, Balkan birli�i fikrinin müjdecisi ve rehberi büyük Gazi 

ba�ta olmak üzere Türk hükümeti için en derin takdirlere lâyık olacak siyasî bir 

muvaffakiyet oldu�u dü�üncesindedir407. 

Misakın beklenilenin aksine Türk-Sovyet dostlu�unu kuvvetlendirece�i gibi 

Bulgaristan’ın olmamasının da eserin kıymetini eksiltmeyece�ini savunan Us’a göre 

Misak, iktisadî ve siyasî olarak bu haliyle de gayesini temin edecek kuvvet ve kabiliyete 

sahipti. Biraz açacak olursak, Misak, sulh için olu�turdu�u 55 milyonluk nüfusla 

                                                 
404 Eraslan, a.g.m., s. 64. 
405 Aynı yer. 
406 Aynı makale, s. 65. 
407 Eraslan, a.g.m., s.65. 
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Almanya ve Rusya’dan sonra Avrupa'nın üçüncü büyü�ü olacaktı. Meselâ sava� olursa 

5.000.000 askeri cepheye sürebilecek, 4.500 top, 10.000 a�ır, 25.000 hafif mitralyöz, 

450 tank ve 2.000 uça�ı harekete geçirebilecek bir güç söz konusudur. Yine Asım Us, 

ekonomik geli�me için temel hammaddeleri olu�turan petrol, demir ve kömür 

bakımından da Pakt'ın dı�arıya muhtaç olmayacak kaynaklara sahip oldu�unu 

vurguluyordu408. 

Vakit’in hükümete yakla�ımını gösteren bir di�er husus, Misak’a Türkiye adına 

imza koyan Dı�i�leri Bakanı Tevfik Rü�tü (Aras) hakkındaki övgü dolu haberleridir. 

Anla�maya böylesine olumlu yakla�an gazeteler Bulgaristan’ın katılmamı� olmasını 

büyük bir eksiklik olarak gördüklerini ifadeden de geri kalmamı�lardır. Ancak katılıma 

açık hükümlerin bu eksikli�i biraz olsun hafifletti�ini kabul etmektedirler409.  

Dönemin muhalif sayılabilecek basın kurulu�larından biri olan Son Posta, 

Pakt’ın imzalanmasını yorumsuz, sade haber olarak verdikten sonra, ilk de�erlendirmesi 

15 �ubat tarihli nüshada görülmektedir. Burada söz konusu olan manalı bir 

karikatürdür. Avrupa’da Fransa, Avusturya arasındaki çeki�melere atfen “Avrupa’da 

ölüm havası eserken Balkanlarda ilkbahar” altyazısı ile verilen karikatürde Balkanlarda 

imzacı devletler a�aç dalında cıvıl cıvıl dört ku� halinde, Avrupa’da ise elinde kanlı 

tırpanı ile Azrail resmi yer alıyor. Balkan Paktı ile ilgili ilk geni� habere 22 �ubat’ta 

rastlıyoruz. Balkan Paktı’nın Batıda genellikle olumlu kar�ılandı�ını belirten yazıda 

bunun bir tepki mahiyeti ta�ıdı�ı da vurgulanarak Do�uda Japon yayılmacılı�ı, 

Avrupa’da Fransız-Alman anla�mazlı�ının bir neticesi oldu�una i�aret ediliyor. Misak 

kendilerini daima büyük devlet olarak ilân edip, her davaya düzen vermek hak ve 

salahiyetini kendilerinde görenlere bir nevi yeter demek �eklinde de yorumlanıyor. Bu 

anla�ma ile her biri tek ba�ına tam bir siyasî güç olarak dikkate alınmayan Balkan 

devletleri bir araya toplanarak varlıklarını âleme tasdik ettirmi� olmaktaydılar.  Daha 

düne kadar birbirleriyle çarpı�an bu devletlerin ortak menfaatleri kar�ısında birle�mi� 

olmalarının dünya ruhiyatında büyük bir de�i�ikli�i ifade etti�ine dikkat çekilerek, bu 

birli�e Bulgaristan’ın da bir an evvel katılmasını istemenin imkânsızı istemek olmadı�ı 

gibi, Bulgaristan hesabına da zararlı olmadı�ının altı çizilmektedir410. 

                                                 
408 Aynı yer. 
409 Aynı eser, s. 65-66. 
410 Eraslan, a.g.m., s. 66. 
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Misak’ın pratikteki bir faydasına i�aretle Son Posta, di�er gazetelerin bir adım 

önünde yer alıyor. “Misakın ilk faydası: Edirne Kurtuluyor” ba�lıklı yazıda Trakya 

üzerindeki emperyalist emeller dolayısıyla devletin burayı ihmal etti�i, �ehrin bo�aldı�ı 

ve evlerin kereste fiyatına satıldı�ı haberi verilmektedir. Misak Avrupa hudutlarımızı 

teminat altına aldı�ı için, tehlikenin kalktı�ı, devletin de ilk icraat olarak bölgede 

umumî müfetti�lik kurup imara ba�lamayı kararla�tırdı�ı yorumu dikkat çekmektedir411. 

Yine Son Posta’da, Yunanistan’da Venizelos’un ba�ını çekti�i muhalefet 

hareketi dolayısıyla misakın ihtiyaçtan do�du�u vurgulanmaktadır. Bu ihtiyaç devam 

etti�i sürece de ufak tefek düzenlemelerle de olsa devamı zarurî görülmektedir412. 

13 �ubat’ta Milliyet Gazetesi M.Titulesco’nun beyanatına413 yer vermi�tir. Bu 

beyanatta, Atina muahedesinin Balkanların mü�terek hayatı için bir hareket noktası 

oldu�u, Muahedenin amacının sulh oldu�u, Muahedenin, onun hükümlerini kabul 

etmek isteyenlere açık bulundu�u ve Muahedenin hiçbir devletin aleyhinde olmadı�ı yer 

almaktadır. Titulesco Küçük �tilafla, Balkan �tilafı arasındaki münasebeti ise �öyle 

açıklamı�tır: “�ki itilaf birbirinden ayrı �eylerdir. Fakat gayeleri aynıdır. Bu gayede, 

hali hazırdaki sınırları korumaktır.” 

Misak imzalandıktan sonra da Bulgaristan’la ilgili haberler sona ermemi�, 

Bulgaristan’ın misaka girip girmeyece�ine dair haberler sürekli gündemde olmu�tur. 

Ak�am Gazetesi’nde bununla ilgili çıkan bir haberde, Yunanistan’ın Paris sefaretinin 

Bulgaristan’ın da misaka girece�ine dair Fransa hariciye nezaretinin malumatı oldu�unu 

bildirmi�tir. Aynı habere göre Bulgaristan’ın, Misakı imzalayan balkan hükümetleri ile 

do�rudan do�ruya müzakereye giri�mek üzere oldu�u da yazılmı�tır414.  

Kısaca Misakın ne�ri ile tebarüz eden noktalar �öyle hülasa edilebilir415: 

1- Misak Balkan memleketleri arasında sulhu takviye için imzalanmı� bir 

itilaftır. Bu devletlerin Balkan Yarımadası dı�ında bulunan devletlerle münasebetlerini 

asla alakadar etmeyecektir. 

2- Bulgaristan’ın bu itilaf haricinde kalması misakın tamamlanmasına mani 

olmu�tur. Ancak Bulgaristan’ın er geç misaka i�tirak edece�i ümit edilmektedir. 

                                                 
411 Aynı makale, s. 67. 
412 Aynı yer. 
413 Milliyet, 13 �ubat 1934, nr. 2880, s.1. 
414 Ak�am, 17 �ubat 1934, nr. 5517, s. 2. 
415 Milliyet, 14 �ubat 1934, nr. 2879, s.1. 
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B- Yabancı Basında �ttifak Haberleri 

2 �ubat 1934 tarihli Manchester Guardian gazetesi Paktın kurulu�unun siyasi 

sonuçlarını, bilhassa �talya ve Bulgaristan bakımından incelemekte ve ezcümle �unları 

belirtmektedir416: 

“Hayra olsun, �er’e olsun, �talya, Orta Avrupa ve Balkanlarda revizyonizme 

ba�lıdır. Bunu, kendi nüfuzunu yapmak ve devam ettirmek için en iyi bir vasıta 

saymaktadır... Bulgaristan’da �üphesiz, Balkanlarda sulhun tesisine mukavemet etmek 

için özel sebepleri olan �talya ve Macaristan tarafından Pakt’a girmemeye te�vik 

edilmi�tir... Pakt bilhassa Yunanistan için bir ba�arıdır. Zira Ege Denizi’ne mahreç 

temin etmek için bir tek Yunanistan’la müzakere etmek durumunda olan Bulgaristan 

�imdi dört devleti blok halinde kar�ısında bulacaktır. Bulgaristan’ın bu endi�esi �ngiliz 

politikasında da makes bulmu�tur; Atina’daki �ngiliz Elçili�i, Pakt’ın bu �ekilde 

imzalanmasından dolayı teessüflerini resmen bildirdi. Netice itibarıyla, Pakt’ın 

hükümleri, büyük devletlerin Balkanlardaki anla�mazlıkları istismar etmelerini 

eskisinden daha güç hale getirebilir; fakat Bulgaristan’a kar�ı menfi bir cephenin 

kurulması, Bulgarların ba�ka yerlerde destek aramalarına kar�ı en iyi çare de�ildir.”  

Pakt ile ilgili Bulgar basınında çıkan yazılara göz atacak olursak a�a�ıdaki 

gazetelerin haberleri dikkat çekicidir. 

Dört Balkan devleti bakanlarının Ankara Balkan Konseyi hakkında, Bulgar 

basınında önceleri haber mahiyetinde yazılar görünürken, daha sonraları tüm 

gazetelerde daha dikkate de�er mütalaalar yer almı�tır. Slovo Gazetesi bu konferanstan 

önemle bahsetmi� ve dört müttefik Balkan devletinin 9 �ubat 1934’de ba�layan 

çalı�malarındaki azmini kaydetmi�tir417.  Yine aynı gazetede; Bulgaristan’ın pek 

yakında Yugoslavya ile anla�aca�ını ve dostu Türkiye’den ayrı bulunamayaca�ını 

yazmaktadır418. 

Boris Vozof imzası ile Mir Gazetesi’nde yazılan bir makalede ise Ankara 

Konferansı’ndan sonra Balkan antla�masının uluslar arası bir manzara aldı�ı ve Küçük 

�tilafınkine benzer bir te�kilat oldu�u yazıldıktan sonra, her iki te�ekkül arasındaki 

irtibatın gittikçe kuvvetlendi�i belirtilmekte ve Bulgaristan’ın Balkan Birli�i’ne dâhil 

                                                 
416 Dı�i�leri, a.g.e., s. 350. 
417 BCA, 030.10-227.527.21, s.2. 
418 Cumhuriyet, 20 �ubat 1934, nr. 3518, s. 1. 
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olmamasının sebeplerinden biri olarak da kom�uları ile aralarında ki meselelerin 

halledilmemi� olması gösterilmektedir419. 

Prof. Genof Utro Gazetesi’nde yazdı�ı bir makalede, Balkan �tilafı ile Küçük 

�tilafın revizyona kar�ı koyacak bir kuvvette oldu�unu ve bu itilafın Tevfik Rü�tü 

Beyefendi ile M.Titulescu’nun eseri oldu�unu belirtmi�tir. Fakat Türkiye’nin revizyon 

kar�ısında olmasını da ele�tirmi�tir420.  

Makedonska Slova Gazetesi’nde, Bulgaristan’ın Balkan Konferansı’nda 

bulunmadı�ı durumlarda Yugoslavya’nın Bulgarların çıkarlarını gözetmesini temenni 

etmi�tir421. 

Dmevnik Gazetesi, Balkan blo�unun kuvvetlenmesi için Bulgaristan’ın bu blo�a 

katılması gerekti�ini dü�ünüyor ve Titulescu’nun Sofya’dan geçerken Bulgar nazırlarını 

birli�e katılmaları için ikna edebilece�ini ümit ettiklerini belirtiyor422. 

Zoriya Gazetesi, Balkan �tilafı’nın Küçük �tilaf’la aynı oldu�unu ve her iki 

grubunda kar�ıtları bulundu�unu yazıyor. Yunanistan’ın hiçbir zaman Küçük �tilaf’a 

girmeyece�ini Çekoslovakya’nın da Türkiye ve Yunanistan yanında Balkan �tilafı’na 

katılmayaca�ını belirtiyor423. 

 Prazdn.Vesti Gazetesi, Türkiye’de dahil olmak üzere Balkan devletlerinin, 

dı�ardan ve bizzat Balkanlardan gelen tehlikelere açık bulunduklarını ve bu tehlikelerin 

Balkanların haritası de�i�tikten sonra çıkan ekalliyetler ve revizyon meseleleri ile 

kuvvet buldu�unu, i�te bu tehlikelere kar�ı koymak için Balkan Paktı ve revizyon 

aleyhtarlı�ında oldu�unu yazmaktadır424. 

Yine Bulgaristan’da çıkarılan La Bulgaria Gazetesi’nde, Bulgaristan’dan 

mevcut muahedelerin ba�ı�ladı�ı askeri haklarından vazgeçmesinin istenemeyece�i, 

fakat bunun, Bulgaristan’ın kom�ularıyla iyi ili�kilerde bulunmak istemedi�i �eklinde 

de yorumlanmaması gerekti�i yazıyordu425. 

                                                 
419 BCA, 030.10-227.527.21, s.2. 
420 BCA, 030.10-227.527.21, s.2-3. 
421 BCA, 030.10-227.527.21, s.3. 
422 BCA, 030.10-227.527.21, s.3. 
423 BCA, 030.10-227.527.21, s.3-4. 
424 BCA, 030.10-227.527.21, s.4. 
425 Milliyet, 28 Kanûn-ı Sâni(Ocak) 1934, nr. 2862, s. 1. 
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Yine bununla ilgili olarak Mu�anof’un beyanatında426; Bulgaristan’ın Nöyyi 

muahedesiyle kendisine Cemiyeti Akvam tarafından bah�edilen hakları Balkan misakı 

denilen bir misaka feda edemeyece�i, Nöyyi muahedesini yapan ve Bulgarlara 19. 

madde ile bir takım haklar tanıyan Cemiyeti Akvamın müsaadesi olmadan hiçbir �ey 

yapamayacaklarını, e�er Cemiyeti Akvam Balkan Misakı’na i�tiraklerini tavsiye ederse 

i�tirak edeceklerini, aksi takdirde haklarının temini için gene onun bulaca�ı yolda 

yürüyeceklerini belirtmi�lerdir. Mu�anof Titulesco’ya; Balkan misakı ile Bulgaristan’ın 

ezildi�ini, buna sulh içinde harp demenin daha do�ru olaca�ını söylemi�tir.  

Trakya komitesi reisi Ormanciyef, “Balkan Misakı ve Trakya Te�kilatı” ba�lı�ı 

altında Borbo Gazetesi’nde bir makale ne�retti. Bu makalede, Balkan Misakı’nın sırf 

Bulgarların Nöyyi muahedesini hükümsüz bırakmak, Türkiye ve Yunanistan’la 

hesapla�mak için çalı�an Trakya te�kilatının bütün emellerine set çekmek için 

aktedildi�i zikredilmektedir427. 

Bulgar gazeteleri, Bulgaristan’ın sulh için bir tehlike te�kil etmedi�ini, di�er 

tehlikeler için ise misakın yeterli olmadı�ını yazmaktadırlar428. 

Bulgar hariciye vekâletinin na�ir-i efkârı olan Zneme Gazetesi misakın aleyhinde 

bulunuyor ve Bulgarların kandırılmak istendi�ini yazarak Bulgaristan’ın, Türkiye, 

Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya tarafından adeta tehdit edilmekte oldu�unu ve 

misakı imzalamaya davet olundu�unu belirtiyor. Bu gazeteye göre, Bulgaristan’ın 

Balkan misakına i�tirak etmemesi bugünkü balkan hudutlarının silah zaferine istinat 

etmeden çizilmi� olmasından ve muahede mucibince kendisine yapılan vaitlerin 

tahakkuk etmemesinden ileri gitmi�tir429. 

Misak hakkında tüm Bulgar matbuatı olumsuz kanaate sahip de�ildi. Hatta 

basında hükümeti ele�tiren yazılarda çıkmı�tır. Pobeda Gazetesi’nde çıkan 

“Kiminleyiz!” ba�lıklı yazının üslubunu bozmamak için aynen aktarıyoruz430: 

“Balkan misakı aktedildi: �imdi biz Bulgarların defterimize i�aret etmemiz 

lazım: Misaktan ne kaybettik? Ne kazandık? Neredeyiz, kiminleyiz? Nereye gidiyoruz? 

                                                 
426 Cumhuriyet, 4 �ubat 1934, nr.3502, s.1. 
427 Cumhuriyet, 17 �ubat 1934, nr.3515, s. 3. 
428 Milliyet, 5 �ubat 1934, nr. 2872, s. 6. 
429 Cumhuriyet, 27 Kanûn-ı Sâni(Ocak) 1934, nr.3494, s. 1. 
430 Cumhuriyet, 17 �ubat 1934, nr.3515, s. 3. 
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Balkan misakı bir latife de�ildir. Balkanlarda bugünkü vaziyet bir kıraatte 

gördü�ümüz �öyle bir resme benzer: Bir bahçeye küçük bir serçe dü�mü�, etrafını dört 

kedi sarmı�. Kediler ye�il gözlerini serçeden ayırmıyorlar. Çok adi fakat ibret alınacak 

bir manzara… ��te Bulgaristan’ın bugünkü vaziyeti de böyledir. Fakat böyle 

olmayabilirdi de. Mamafih biz Balkan misakını imzalamayan hükümeti tenkit etmiyoruz. 

Yalnız bilmek istiyoruz: Sulh muahedesinde zikredilen haklara nail olmak için nasıl bir 

ümit besleniyor? Adalet mi? Er geç tahakkuk edecek bir adalet öyle mi? Bu bo� laftan 

ibarettir. Milletler Cemiyeti mi? Bu cemiyet Balkan misakının aktine yardım eden 

efendilerden te�ekkül etmi�tir. 

Nöyyi muahedesinin 19.maddesi mi? ��te buna mukabil Balkan misakı aktedildi. 

Vaziyetleri bizim vaziyetimize benzeyen devletler mi? 

Mesela Almanya mı? Hitler, kendi derdi ile me�guldür. �kinci derecede �talya 

gelir. Onun Orta Avrupa’daki menfaatleri kendisine Fransızlardan uzakla�mamayı 

emreder. 

�u halde Bulgaristan kime bel ba�lıyor. Belki de bir zamanlar kemali tantana ile 

Sofya’da ba�vekilini kar�ıladı�ımız Macaristan! Bu da karı�ık. �u halde, Allah a�kına, 

Bulgaristan ne ümidi besliyor? 

��te bu suale kar�ı Bulgar hükümeti halka cevap vermelidir.Bütün Bulgar 

milletinin �unu sormaya hakkı vardır: 

Bu milleti nereye sürüklüyorlar?” 

Yunanistan’da da hükümetle muhalefet arasında, Balkan Misakı’nın �ekli tasdiki 

hakkındaki ihtilaf matbuata da yansımı�tır. Yunan basınında oldu�u kadar Türk 

basınında da bu mevzu oldukça gündemde kalmı� ve yunanistan’ın “Venizelos’suz bir 

Venizelos siyasetine döndü�ü431” yazılmı�tır. 

Yunan meclisinde yapılan tartı�malarda; Maksimos, Pakt’ın imzası ile ilgili 

geli�meleri ve faaliyetlerini, Paris, Londra ve Roma da yaptı�ı görü�meleri ve 

Bulgaristan’a da misaka katılması için teklif yapıldı�ını anlatmı�tır. Balkanlarda sulhu 

                                                 
431 Cumhuriyet, 5 �ubat 1934, nr.3503, s.6. 
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kuvvetlendiren bu misakın revizyonist emellere ve kı�kırtılan Bulgaristan’ın hayallerine 

de son verdi�ini söylemi�tir432.  

Yunan Hükümet matbuatı misakı müdafaa etmi�tir. �öyle ki433: 

1- Muhalefetin endi�esi, olası bir Yugoslavya-�talya sava�ında Bulgaristan’da 

Yugoslavya aleyhine sava�a katılır ve Yunanistan’da Bulgaristan’ın üzerine yürümesi 

gerekirse bu durum �talya ile de harbe sebep olacaktır. Fakat böyle bir ihtimal olamaz. 

Bu tür endi�elere katılmak uluslar arası durumu bilmemek demektir. 

2- Bulgar- Yugoslav anla�masının gerçekle�mesi, Yunanistan’ın bir kısım 

arazisi ve Selanik �ehri için gerçek bir tehlike olacaktır. Balkan Misakı’nın imzası bu 

tehlikeyi bertaraf etmi�tir. 

3- Maksimos Yunanistan’ı ve di�er devletleri bu misakı imzalamaya sevk eden 

en önemli amilin revizyonizm oldu�unu söylemi�tir. 

Hükümet matbuatı; Bulgaristan’ın sınırlarını de�i�tirmeye niyeti yoksa Pakt’a 

katılması gerekti�ini, katılmıyorsa gerçek maksadının hudutlarını harben tashih etmek 

fikrinde oldu�unu belirtmi�tir. 

��te Hükümet matbuatının ne�riyatının ba�langıçtan beri hulasası �öyleydi434: 

1- Paktın imzası �erefini hükümete hasretmek istemi�lerdir. 

2- Bulgaristan’ın Pakt’a katılmasını sa�lamak için ekalliyetlerini tatmin edecek 

vaatlerde bulunmayı gerekli görmü�lerdir. 

3- Pakt’a muhaliflerin itirazı ancak ihanettir ve Yunanistan’ın bütünlü�ünü 

istememesidir. Bizim yegâne maksadımız arazimizi muhafaza etmektir. 

Venizelist ve muhalif matbuatın yaptıkları hücumların esasları ise �unlardan 

ibaretti:435 

1- Misak’ta Balkanlar dı�ından gelecek taarruza kar�ı da cephe alınaca�ı manası 

vardır. 

2- Pakt Ankara ile yakınla�mamızdan do�mu�tur. Bunu da Venizelos’un 

yaptı�ını Yunan milleti unutmamalıdır. 
                                                 
432 BCA, 030.10-227.526.12, s. 1-4. 
433 BCA, 030.10-227.526.12, s. 1-4. 
434 BCA, 030.10-227.526.12, s. 1-4. 
435 BCA, 030.10-227.526.12, s. 5-7. 
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3- Bizim Bulgarlara kar�ı kuvvetimiz yeterlidir. Bu pakt bize tehlikeli bir 

muharebe ihtimali yükletiyor. 

4- Misak Bulgarlara kar�ı yapıldıysa bu kadar geni� bir kombinezona 

ihtiyacımız yoktu. Bedava olarak a�ır tehlikelere atılıyoruz. 

5- Pakta Türk-Rus deklarasyonuna kar�ılık bir Yunan – �talyan kartelinin ilavesi 

lüzumludur. 

6- Balkan devletlerinden bazılarının misak dı�ında bırakılması büyük 

devletlerden bazılarını ve ayrıca �talya’yı rencide etmi�tir. 

7- Misaktaki alınacak mü�terek tedbirlerden askeri tedbirler kastedilmektedir. 

Fakat bunun için Yunanistan’ da anayasal bazı maniler vardır. 

8- Misakın gizli tutulan ekli protokolleri, gizli diplomasinin kaldırılmasına dair 

olan Cemiyet-i Akvam Paktı’na da muhaliftir. 

Misak etrafından, hükümet aleyhinde en �iddetli makaleler ne�redenler ve 

Venizelos’un görü�lerini müdafaa edenler liberal partiye mensup gazeteler olmu�tur.  

 Pakt leh ve aleyhinde cephe alan Atina matbuatı �unlardı436: 

Lehte olanlar: 

1 – Hükümet gazeteleri: Katemerini, Proiye, Ellikon Melon, Eliniki Esririni, 

Vradini 

2 – Müstakil gazeteler: Estiya, Akropolis, Eleftiros Antropos 

Aleyhte olanlar: 

1– Liberal partiye mensup gazeteler: Kirikis, Kosmoz, Patris, Nea Atinaika, 

Etnos, Foni, Elefteron Vima. 

2 – Sol cenah fikirleri ne�ri: Aneksartitos. 

 Balkan itilafı konseyinin son Ankara toplantısı münasebeti ile Üsküp’te çıkan Vardar 

gazetesinin 1.11.1934 tarihli nüshasında görülen ve Reis-i Cumhur Hazretleri ile 

milletimiz hakkında çok sitayi�kâr bir lisanla yazılmı� olan makalenin Türkçe tercümesi 
437: 

                                                 
436 BCA, 030.10-227.526.12, s. 7-8. 
437 BCA, 030.10-227.527.22, s. 1-6. 
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 “Ankara içtimaı, her �eyden evvel Türkiye’nin Balkan müttefiklerinin Balkan ve 

Avrupa sulhunda büyük rol oynayan Türkiye’ye kar�ı besledikleri büyük sempatinin bir 

delilidir. 

 Bugünkü �efler arasında en büyük içtimai reformatör ve moralist olan Gazi Mustafa 

Kemal’in rehberli�i dairesinde milletine esaslı içtimai bir inkılâba sevk eden ve yeni 

do�an Türkiye M. Kemal’e yalnız �u an ki durumunu de�il istikbalini de borçludur. 

Asya’nın ı�ı�ı M. Kemal, kendi muhitinde milletiyle birlikte neler yapmaya kadir 

oldu�unu Garp milletlerine göstermi� ve ispat etmi�tir. 

 Biz Türklere kendimiz inanır gibi itimat etmekteyiz 

 Balkan Paktı Türklere, bizi, Romenleri, Yunanlıları, kuvvetli bir ba� ile ba�lamı�tır. 

Bir gün bu birli�e Bulgar ve Arnavutların girece�i muhakkaktır. Te�rinievvel (Ekim) 

Ankara konu�maları bizim için (Yugoslavya) çok mühim bir hadisedir. Çünkü biz 

Balkanlı olmakla iftihar ediyoruz. Balkanın merkezinde, kalbinde bulunan biz cenubi 

Sırbistanlılar Avrupa’nın ya�adı�ı bir anda Balkan tesanütünün lüzumuna çok iyi 

müdrikiz. 

 Balkan müttefiklerimiz sulha sadık kalırsa, biz her ne �artta olursa olsun yekvücut ve 

adeta bir insan gibi Avrupalılara kar�ı her �eyden evvel kendimiz için daha aziz “ 

harpte Avrupalı olmaktansa sulhta Balkanlı olmayı tercih ederiz” diyebilme kudretini 

gösteririz. 

 Dinç bir Balkan �ttihadı, Avrupa �ttihadının ba�langıcı demektir.” 

Balkan sulh siyasetinin muvaffakiyeti hakkında Belgrad elçili�imizden alınan 

raporda, Yugoslavya Hariciye Nezaretinin vasıta-i ne�ri efkârı olan Novosti 

Gazetesi’nin 20 Nisan tarihli nüshasında çıkan yazılara yer verilmi�tir. Bu yazılarda; 

 Balkan Misakı’nın imzası ile Balkanlarda hüküm süren kararsızlı�ın izale edilmi� 

oldu�u ve Balkanların bir ihtilal kayna�ı oldu�u hakkındaki görü�lerin tekzip edildi�i 

belirtilmi�tir. Bu misakın tamamen Yunanistan’ın menfaatine oldu�u, ayrıca Balkan 

Misakı’nın ehemmiyetinin, dü�manların bunu ıskat için çalı�malarından belli oldu�unu 

yazmı�lardır438. 

Yugoslav gazeteleri, Bulgaristan için yegâne hal çaresinin misaka girmek 

oldu�unu yazarak, Balkanların artık ebediyen Avrupa’nın yanar da�ı olmaktan 
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uzakla�aca�ını belirtmi�lerdir. Ayrıca Yugoslav matbuatı kendilerinin de Balkan 

istiklâlinin geçilmez kalesi ve Balkan sulhunun en emin zamini (kefili) olmakla iftihar 

edeceklerini yazmı�lardır439. 

Belgrat gazetelerinden Politika Gazetesi’nin 29 Nisan 1934’te, hakikatle 

kar�ıla�an Balkan milletlerinin siyasi istikballerini temine koyulduklarını, Balkanların 

salah ve istiklalini istemeyen muhasımların ise Balkan Misakı’nı bozmak istedikleri için 

Bulgaristan ve Yunanistan’da tahrikâtta bulunduklarını yazmı�tır. Misakın, Avrupalı 

devletleri ilgilendirmedi�ini, bu durumun sadece Balkan devletlerinin bir iç meselesi 

oldu�unu belirtmi�tir. Balkan milletlerinin de bu misakı geleceklerinin bir garantisi 

olarak gördüklerini söylemi�lerdir440. 

Rumen gazetelerinin mütalaalarına gelecek olursak; Diversel Gazetesi Bu 

misakın, beynelmilel sulh ve müsalemet siyasetine yeni bir beynelmilellik ehemmiyeti 

ilave etti�ini, Milletler Cemiyeti Misakı ile olan tam ahengi Kellog-Briand aynı olan 

ruhu ve Küçük �tilaf misakının tıpkı olan hedefleriyle Balkan Misakı’nın esas 

prensipleri arazi statükosunun muhafazası suretiyle hudutların masuniyet ve emniyeti ve 

her türlü ihtilafların kuvvete müracaat usulünü kati surette meni ile muslihane yoldan 

halli oldu�unu, dört devletin müsmir beynelmilel te�riki mesai kararı ile aynı siyaset 

takibi hakkındaki anla�malarının Balkanlarda yeni bir devre açmı� oldu�unu 

yazmaktadır. Gazeteler, di�er iki Balkan memleketinin sulh eserine iltihakı ümidini 

izhar etmi�lerdir441. 

�talyan ve Alman gazeteleri Balkan Misakı’nın aleyhinde yazılara yer vermi�ler 

ve �ngilizlerin, �talyanların, Almanların bu misaktan memnun olmadıklarını 

belirtmi�lerdir.  

            Polonya’da çıkan Kurjer Polski Gazetesi, Balkan Misakı’na Türkiye’nin 

katılmasının çok önemli oldu�unu bildirdikten sonra, içte ve dı�ta siyaseten çok 

kuvvetli, iktisaden sa� ve salim olan Türk hükümetinin Avrupa’nın do�usunda siyasetin 

önemli bir amili oldu�unu da eklemi�tir442. 

            �talya’da çıkan Javaro Fascista Gazetesi’nde, Yunanistan’ın te�ebbüsü ile olan 

Balkan Misakı’nın uluslar arası münasebetlerin iyile�mesine hizmet etmedi�i, bu 
                                                 
439 Cumhuriyet, 6 �ubat 1934, nr.3504, s.1. 
440 BCA, 030.10-227.527.3, s. 1-4. 
441 Cumhuriyet, 6 �ubat 1934, nr.3504, s.6. 
442 Ak�am, 10 �ubat 1934, nr. 5510, s. 2 ; Cumhuriyet, 16 �ubat 1934, nr.3514, s.1. 
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misakın Balkan devletleri arasındaki bu zorlukları bertaraf etmek �öyle dursun, bilakis 

bazı hususlarda vahimle�tirdi�ini bile söylemi�tir. Bulgaristan ve Arnavutluk’un hariçte 

kalmasını ele�tirerek, Bulgaristan için Akdeniz’de bir mahreç liman elde etmek ve 

Makedonya’daki Bulgar ekalliyeti meselelerinin henüz halledilmedi�ini, bilakis 

Bulgarların haklı taleplerine set çeken 4 devletli bir kütlenin te�ekkül etti�ini 

yazmı�lardır. Yani gazeteye göre, bu misak balkan devletleri arasındaki münasebetleri 

bozuyor ve Balkan haricindeki vaziyeti de eski halinde bırakıyordu443.. 

            Almanya’da çıkan Angriff Gazetesi de; “Tamamen balkan devleti olan bir tek 

devlet var o da Bulgaristan. O da misak haricinde bırakıldı. Zira arazisi parçalanmı� 

olan bu devlet ileri sürülen bu �artları kabul edemezdi… Bu misak… bir terakki 

eserinden ziyade bir gerilemedir” diyerek misakın bu �ekilde gerçekle�tirilmesini 

ele�tirmi�tir444. 

            Alman hükümetinin yarı resmi gazetesi olan Correspondance Politique et 

diplomatı que Gazetesi de Bulgaristan’ın katılmadı�ı bu misakın Bulgaristan’ı bir 

çevirme hareketi içinde sıkı�tıran 4 devletin siyasi ve askeri birli�i diye tarif ediyor ve 

Bulgaristan’ı bugünkü hudutları devam ettiren bir misakı imzaya kimsenin mecbur 

edemeyece�ini yazıyor445. 

Lehistan yarı resmi gazetesi, Balkan Misakı hakkında, umumi sulhun 

Balkanlardan ba�laması gerekti�ini, Bulgaristan’ın da misaka gereken önemi 

vermesinin temenni edildi�ini yazıyor446.  

Misakın müddeti hakkında çıkan haberler, geçerlilik süresinin 7 sene oldu�unu 

yazıyordu. Selanik’te çıkan Progres Gazetesi Balkan misakını imza eden 4 hükümetin, 

misakın müddeti hakkında hususi bir protokol imza etti�inden bahsederek, bu protokol 

mucibince misakın 7 senelik oldu�unu yazıyordu447.  

 Gazetedeki bir ba�ka habere göre ise; Yugoslavya ve Romanya’ya göre misak 

mucibince Balkan hudutlarının emniyeti ve Balkanlarda bugünkü arazi statükosunun 

muhafazası için icabında 4 devletin askeri yardımda bulunmaları lazımdı. Türkiye ise 

                                                 
443 Ak�am, 10 �ubat 1934, nr. 5510, s. 2. 
444 Ak�am, 10 �ubat 1934, nr. 5510, s. 2. 
445 Ak�am, 10 �ubat 1934, nr. 5510, s. 2. 
446 Ak�am, 10 �ubat 1934, nr. 5510, s. 2. 
447 Ak�am, 23 �ubat 1934, nr. 5523, s. 1-2. 
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misaktaki maddenin manasının askeri de�il, siyasi veya iktisadi yardım oldu�unda ısrar 

etmekteydi448. Ancak bu haberin do�rulu�undan emin olunamamı�tır. 

Yunanistan’ın yarı resmi de Mesager  d’Athenes Gazetesi misak hakkında 

yazdı�ı bir ba� makalede diyor ki: “Misak balkan hudutlarını geçmiyor. Akitleri 

hudutlarından dı�arıya sürüklemiyor.”449  

Times Gazetesi misak hakkında yazdı�ı bir ba� makalede diyor ki450: “Müspet 

bir neticedir. Yapılabildi�i kadar yapıldı. Fakat istenildi�i kadar olmadı.” 

 Bu a�a�ı yukarı do�ru bir hükümdür. Ancak Bulgaristan’da bunu i�tirak edince 

istenildi�i kadar olacaktır. Bunu tamamlamak Bulgar devlet adamlarının elindedir. 

Bulgar ba�vekili Mu�anof, neden itilafa katılmadıklarına dair �öyle bir beyanatta 

bulunmu�tur451: “Hattı hareketimizi milletler cemiyeti misakına uydurmak arzusunun 

sevkiyledir ki misaka i�tirak etmedik.” Kanaatimizce sulh ve müsalemata yardımı olan 

her insan Milletler Cemiyetinin misakına mugayir olmak �öyle olursun, bu beynelmilel 

sulh te�kilatının hedeflerine tamamıyla uygundur. Balkan misakı da böyle Milletler 

Cemiyetini takviye eden bir misaktır. Locarno Garbi Avrupa’da sükûn ve istikrarın 

teessüsüne ve sulh ve müsalemata ne kadar yardım etmi�se, Balkan misakı olan �arki 

Avrupa’nın sükûn ve istikrarına yardım edecek ve dünya sulhunun dayandı�ı 

temellerden biri olacaktır. 

Cumhuriyet Gazetesi, Times Gazetesi’nin ne�riyatını “Taymis misakı 

be�enmiyor” ba�lı�ıyla yayınlamı� ve gazetenin Bulgaristan’ı unutan ve Arnavutluktan 

bahsetmeyen bir Balkan itilafının mahiyetiyle isminin tezat te�kil etti�ini yazdı�ını 

belirtmi�tir452. 

Temps Gazetesi, 453Bu misakın vuzuh ve sıhhati itibari ile �imdiye kadar 

akdedilmi� di�er bütün misakları geçti�ini, bu noktada da birinci derece bir vesika 

oldu�u, Bulgaristan’ın ise bu misaka niçin imzasını koymadı�ının bilindi�i yazılmı�tır. 

Bunun sebebini de sadece Milletler Cemiyeti Misakı’nın 19. maddesine ba�lı kalması 

olarak göstermi�tir454. Bu madde �uydu455: “Asamble, gayri kabili tatbik hale 

                                                 
448 Ak�am, 23 �ubat 1934, nr. 5523, s. 1-2. 
449 Milliyet, 14 �ubat 1934, nr. 2879, s. 6. 
450 Milliyet, 14 �ubat 1934, nr. 2879, s. 1. 
451 Ahmet �ükrü, “�mzadan Sonra”, Milliyet, 14 �ubat 1934, nr. 2879, s. 1. 
452 Cumhuriyet, 14 �ubat 1934, nr. 3512, s. 3. 
453 Milliyet, 14 �ubat 1934, nr. 2879, s. 6. 
454 Milliyet, 14 �ubat 1934, nr. 2881, s. 6. 



 
 

 152  

muahedelerle, muhafazası dünya sulhunu tehlikeye koyabilecek beynelmilel vaziyetleri 

yeni bir tetkikten geçilmesi için cemiyet azasını zaman zaman içtimaa davet edebilir.”  

Fakat yine, misakın akdedildi�i �ekilde Bulgaristan’a veya herhangi bir devlete 

tevcih edildi�ini zannetmek hata olur, imza edilen misak Sofya hükümetinin kom�uları 

ile münasebetlerinin inki�afına mani de�ildir, diyerek Balkan misakını büyük 

ehemmiyette bir hareket olarak nitelendirmi�tir. Çünkü �imdiye kadar dünyanın en 

karı�ık yeri olan bu rekabetlerin o kadar felaketlere sebep oldu�u bu yerde ya�ayan bu 

milletlerin Avrupa’ya kar�ı olan mesuliyetlerini ve aynı zamanda müstakil hayatlarının 

asaletlerini idrak etmi� olduklarını gösteren bu misakın, bu noktadan da göz önünde 

tutmaya de�er siyasi bir cesaret örne�i oldu�unu aktarmı�tır456. 

Pladne Gazetesi ise, Misakı fazla önemsemeyerek, misakın ebedi ve acil bir 

tehlike te�kil edecek kadar sa�lam olmadı�ını yazmaktadır457. 

�talya gazeteleri; �talya, Avusturya ve Macaristan’ın Balkan misakı gibi bir 

misak yapacaklarını yahut da Küçük �tilaf gibi birle�eceklerini, yazmı�tır. Ancak böyle 

bir te�ekkül �üphesiz Küçük �tilaf’a kar�ı olaca�ından bunu ne Fransa ne Yugoslavya 

nede Romanya kabul etmeyecektir, demektedir458. 

XII- �ttifakın Kurulu�una Tepkiler 

Osmanlı �mparatorlu�u’nun Orta Avrupa’dan çekilmeye ba�lanmasından 

itibaren, önce XIX. asırdaki �stiklâl mücadeleleri ve daha sonra büyük devletlerin 

kı�kırtmalarıyla da alevlenen anla�mazlıkları yüzünden bir türlü barı� yüzü görmeyen 

Balkanlılar arasında böyle bir antla�manın gerçekle�tirilmesi imzayı yapan dört devlet 

halkları tarafından sevinçle kar�ılanmı�tır. Siyasî mahiyetteki antla�manın, iktisadî 

kültürel ve sosyal alanlarda yeni bir i�birli�i devrine yol açaca�ı ve Balkanlılar arasında 

gerçek bir sulh ve gaye birli�ine do�ru ilerlenece�i ümitleri belirmi�tir459.  

Mustafa Kemal, ittifakın imzalanmasıyla, Balkanların karı�ma ve karı�tırma 

konusu olmaktan çıkması için dört devletin birbirine ba�landı�ını ve gittikçe artan bir 

beraberlik ve dayanı�ma siyasası güttüklerini söylemektedir460. 

                                                                                                                                               
455 Milliyet, 14 �ubat 1934, nr. 2881, s. 6. 
456 Milliyet, 14 �ubat 1934, nr. 2881, s. 6. 
457 Milliyet, 13 �ubat 1934, nr. 2880, s. 5. 
458 Cumhuriyet,14 Mart 1934 ,nr. 3540, s. 1. 
459 Dı�i�leri, a.g.e., s. 347. 
460 Söylev, C: I, s. 367. 
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A-�talya ve Bulgaristan’ın Tepkileri 

Pakt’a kar�ı ilk ve en ciddi tepki �talya’dan gelmi�ti. Basın Pakt’ı �iddetle 

yeriyordu. �talya’dan çekinen ve Balkan Paktı’na bir çekince koyduran Yunanistan’a 

kar�ı �talyan Hükümeti bir manevraya girmekte gecikmemi�ti. �ubat ortalarında �talya, 

Yunanistan ve Türkiye arasında ayrıca bir Pakt yapılması yolundaki eski planını 

Atina’ya yeniden önermi�ti. Yunan Hükümeti buna ilgi göstermi� ve Ankara 

Büyükelçisi Sakellaropulos aracılı�ı ile Türk Hükümeti ile danı�malara girmi�ti. 16 

�ubat’ta yapılan bir görü�mede, Bakanlık Genel Sekreteri Menemencio�lu Büyükelçiye 

�unları söylemi�ti461: 

“...Biz birbirimize sa�lam biçimde ba�lı iken aramıza �talya’yı almanın hiç bir 

yararı olamaz. Böyle bir üçlü Pakta girmekle Balkan �ttifakını da da�ıtmı� oluruz, 

bundan çok zararlı çıkarız.” 

Büyükelçinin, Yugoslavya ve Romanya’nın da katılması ko�ulunu ileri sürerek 

�talya ile görü�meler yapılabilece�ini söylemesi üzerine, Menemencio�lu, ancak 

Müttefik 4 Balkan Devletinin i�i görü�mesinden sonra �talya ile temas edilebilece�i 

yanıtını vermi�ti. Dı�i�leri Bakanı Aras ve Ba�bakan �nönü’de bu görü�te oldu�undan, 

Atina Büyükelçili�ine gönderilen bir telgrafta, �talya’nın önerisinin niteli�i ve 

kapsamının ne oldu�unun anla�ılmadı�ı, e�er bu öneri Balkan Devletlerinin tümü ile 

�talya arasında güvenceli ili�kiler kurulması amacını güdüyorsa, onu dört devletin bir 

arada ele alması gerekti�i bildirilmi�ti462. 

Bu giri�imden bir kaç hafta sonra, Mussolini’nin geni�leme emellerini ortaya 

koyan, 19 Mart demeci ortalı�ı karı�tırmı�tı. Türkiye’nin �talyan sözlü teminatlarına 

ra�men �talyan dostlu�undan emin olmadı�ı da bilinmektedir. Bu �artlar altında 

Mussolini’nin 19 Mart 1934’te Fa�ist Kongresi’nde verdi�i nutkunda �talya’nın tarihi 

emellerinin Asya ve Afrika’da oldu�unu açıkça ifade etmesi, tabiatıyla Türk basınının 

�iddetli tepkilerine yol açmı�tır463. 

 Yalnız Türkiye’nin de�il, Yugoslavya’nın da kaygıları artmı�tı. Nitekim Mart 

ortalarında Yugoslavya Dı�i�leri Bakanı Yeftiç, Türkiye Büyükelçisi Haydar (Aktay) 

                                                 
461 Soysal, Bayura Arma�an, s. 182. 
462 Soysal, Bayura Arma�an, s. 182. 
463 Dı�i�leri, a.g.e., s. 348-349. 
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Bey’e, Mussolini’nin demecinin Balkan dayanı�masına kar�ı bir hareket oldu�unu 

söylemi�ti464. 

Suviç Türk Büyükelçisini davet ederek, Türkiye’nin bir Avrupa devleti olması 

sebebiyle Mussolini’nin nutkunda Türkiye’yi rencide edecek hiç bir ima mevcut 

olmadı�ını ve aramızda mevcut iyi münasebetlere ra�men Türkiye matbuatının mezkûr 

nutku tenkit etti�ini söyleyerek �ikâyette bulundu�u bildirilmekte ve yine Roma 

Büyükelçili�inin bir ba�ka telgrafında Roma matbuatının, Balkan Misakında gizli �eyler 

oldu�unu ve bu meyanda Yugoslavya’nın ve Yunanistan’ın Arnavutluk’tan arazi 

alacakları ve �talya’nın Adriyatik veya Anadolu sahillerine bir debarkman ihtimaline 

kar�ı tedbirler tezekkür edildi�inin ne�redilmi� oldu�u yazılmaktadır. Bu son telgrafa 

cevaben, Büyükelçili�e bu suni yalan ve �talya menabiinde çıkarılan haberler hakkında 

hiç bir tekzip te�ebbüsünde bulunulmaması i�’ar olunmu�tur. Yugoslavlar tarafından da 

Mussolini’nin nutkunun Balkan Paktı’nın kurulu�u ile Türkiye’nin yaptı�ı te�ebbüsler 

için bir gözda�ı vermek �eklinde yorumlandı�ı anla�ılmaktadır465. 

Türkiye’nin Belgrat Büyükelçisi, Yugoslav Hariciye Nazırı Yeftiç ile 

görü�mesini �öyle nakletmektedir466: 

“M. Yeftiç Mussolini’nin nutkunu Türkiye-Yugoslavya nokta-i nazarından Zat-ı 

Devletleri gibi Türkiye ile Yugoslavya’nın Balkanlarda almı� oldukları ve devam 

kararında bulundukları vaziyeti ihlâl için yapılmı� bir te�ebbüs mahiyetinde 

bulmaktadır. Mü�arünileyhin fikrine göre Türk Yugoslavya dostlu�unun Balkanlar 

vaziyetine hâkim olaca�ı kanaatinin �talya’da yer tutma�a ba�lamı� olması �talya’yı bu 

gibi te�ebbüslere sevk etmektedir... Asya hedefinin Balkan vaziyetine Türk-Yugoslavya 

anla�masına bir darbe olmak ve Afrika hedefinin de Fransa aleyhine Almanlara ho� gö-

rünmek için ileri sürülmü� bulundu�u fikrindedir.” 

Times Gazetesi, misakın gizli kalan hükümleri oldu�u ve bunun �talya aleyhinde 

bulundu�u �eklinde, �talyan gazetelerinin tefsirlerini yersiz bularak iddiaların yanlı� 

oldu�unu söylemi�tir. Times’a göre; Balkan misakına bir protokolün merbut oldu�u 

hakkındaki if�aat �talyan matbuatında yanlı� tefsirlere sebep olmu�tur. Mezkûr 

protokolün misak ile birlikte Atina’da imza edildi�i a�ikârdır. Fakat protokolün gizi 
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oldu�u iddiası do�ru de�ildir. Çünkü protokolün metni derhal Atina’daki �ngiltere, 

Fransa ve �talya mümessillerine bildirilmi�tir. Protokolün �talya aleyhinde oldu�u 

iddiaları yanlı�tır. Protokolün muhteviyatı misakın ne�rolunan maddelerinin haricine 

çıkmamakta yalnız bu maddeleri tarif ve izah etmektedir. Bu protokol misakın 

münhasıran balkanlara ait oldu�unda sair surette ısrar etmektedir467. 

�talya’nın manevrası böylece sonuç vermemi�ti. �talya gibi, Bulgaristan’ında 

Pakt’tan hiç memnun kalmadı�ı bilinmektedir. Bulgaristan, kom�uları tarafından 

sarıldı�ı duygusu içindeydi. Basın Balkan Paktı’na sert tepki göstermi�ti. Bulgar 

basınına göre Pakt esas itibariyle bir Yugoslav-Bulgar yakınla�masını önlemek için 

yapılmı�tır ve Ekim 1934’te akdedilen ilk Balkan Konseyi toplantıları arasında; herkes 

Yugoslavya’ya kur yapıyor, maksat Yugoslavya’nın Bulgaristan ile ayrı bir anla�ma 

yapmasına mani olmaktır ve bunun temin için her �ey vaat ediliyor, demi�tir468.  

Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Memduh TALÂT’ın makalesinde; 

bazılarının söylediklerine bakılırsa, Bulgarlar tazyik altında imzaladıkları Nöyyi 

muahedesini �imdi bir defa da kendi arzularıyla imzalamak istemiyorlarmı�, denmekte 

oldu�u aktarılmı�tır. Yazının devamında aktarılanlar �öyleydi469:  

“1870 harbinden sonra Almanya Fransa’dan zapt etti�i Alsas–Loren’i elinde 

tutabilmek için 1873’te Rusya ve Avusturya ile me�hur (üç imparator) itilafını 

imzalamı�tı. Bismark o zaman bu itilafa Fransa’yı da sokup 3 sene evvel imzaladı�ı 

muahedeyi kendisine bir defa daha tastik ettirmek istemi�, fakat Fransa so�ukkanlılı�ını 

muhafaza etmi�, iki sene sonra siyaseti tebeddülünden, Almanya ve Rusya 

menfaatlerinin bazı noktalarda birbirine muhalif olmalarından istifade edilerek Rusya’yı 

Almanya’ya kar�ı kendisine müttefik yapmaya muvaffak olmu�tu. Bulgaristan’da 

bundan ilham alarak, Balkan Misakı’nı reddedecek, hiçbir yere ba�lanmayacak, bir iki 

sene bekleyecekmi�. Bu bir iki sene zarfında elbet siyaset âleminde menfaat ihtilafları, 

çarpı�malar olacakmı�. ��te o zaman Bulgaristan’da vaziyetten bilistifade kendisine 

hakiki bir dost intihap edip hattı hareketini tayin edecekmi�. Bu hakiki dostun kim 

olaca�ı henüz belli de�ildir. Fakat gene Bulgar muhatabının yazılarına bakılırsa Belgrat 

seyahatinde Mu�anof’a bu hususta teminat verilmi�tir. Mu�anof’ta bu teminata 

                                                 
467 Cumhuriyet, 13 Mart 1934, nr 3539, s.1. 
468 Dı�i�leri, a.g.e., s. 350. 
469 Cumhuriyet, 26 Kanûn-ı Sâni(Ocak) 1934, nr.3493, s. 5. 
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güvenerek Bükre�’te kendisine tebli� edilecek olan daveti reddedecekmi�. Bunlar gene 

Bulgar gazetelerinin yazdıklarıdır. Sonucun ne olaca�ı ise merakla beklenmektedir.” 

Mamafih, �urasını belirtmek lâzımdır ki, Bulgar basınının tamamı pakt aleyhtarı 

de�ildir ve bir kısım gazeteler, Pakt’ın aleyhinde olmaktan çok Bulgaristan’ın 

katılmasını mümkün kılacak iç ve dı� �artların mevcut olmamasından 

yakınmaktadırlar470. 

Balkan misakının aktinden sonra Atina’da fırka liderleri arasında cereyan eden 

müzakereler ve bahusus M.Venizelos’un bu misaka kar�ı aldı�ı muhalif cephe 

Bulgarlara büyük ümitler vermi�tir. Bu müzakerelerin neticesi olarak ne�redilen resmi 

tebli�; Bulgarlara artık Balkan misakının suya dü�tü�ü kanaatini vermektedir471. 

Bu arada �talya Bulgar Hükümetine moral vermi�, onu yatı�tırmak istemi�ti. 

Dı�i�leri Bakanı Mu�anof ise 31 Mart’ta verdi�i bir demeçte, Bulgaristan’ın hiç bir 

devleti tehdit etmedi�ini, Balkan Paktı’nın gereksiz oldu�unu, istenilseydi Balkanlarda 

barı�ın ikili Antla�malarla pekâlâ korunabilece�ini söylemi�ti. Nisanda Balkan Paktı’na 

ekli Protokol açıklanınca Bulgaristan’ın kaygısı büsbütün artmı�tı472. 

M. Mu�anof Türkiye’nin dostlu�undan emin oldu�unu, Bulgaristan’ın harici 

siyasetinin yegâne hedefinin bütün milletlere ve evvelemirde kom�u milletlere kar�ı 

sulh, anla�ma ve dostluk oldu�unu söylemi�tir473. Misak hakkında ise474: 

  “Biz misakı lüzumsuz addediyoruz. Esasen hiçbir kimse tarafından tehdit 

edilmemekte olan balkan sulhu, ne itimatsızlık ve ne de �üphe tevlit etmeyen daha basit 

vasıtalarla (garanti) zaman altına alınabilir ve takviye edilebilir.  Bütün Balkan 

devletleri M.C. ye azadır ve Kellog misakını imzalamamı�lardır. Bununla beraber 

kom�ularımız ba�ka bir yolu tercih etmi�ler ve kendi hudutlarını umumi zamanı 

(garanti) için bir misak imza etmi�lerdir” diyerek Atina misakının M.C. ni yaratan 

prensiplerle ve onun misakının ruhu ile hemahenk olmadı�ını söylemektedir. 

Bulgar gazeteleri misakı zedelemek adına yaptı�ı haberlerde, Yunanistan’daki 

muhaliflerin ve yapılan müzakerelerin, Türkiye’nin Yunanistan’a ve misaka olan 

güvenini sarstı�ını yazmı�lardır475. 

                                                 
470 Dı�i�leri, a.g.e., s. 350. 
471 Cumhuriyet, 9 Mart 1934, nr.3535, s.1. 
472 Soysal, Bayura Arma�an, s. 182. 
473 Cumhuriyet, 1 Nisan 1934, nr.3555, s.1. 
474 Cumhuriyet, 1 Nisan 1934, nr.3555, s.1-5. 
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19 Mayıs 1934’de fa�ist e�ilimli Zveno grubu bir darbe ile Bulgaristan’da 

yönetimi ele geçirince ki Kral Boris de bu durumu kabul zorunda kalmı�tı. Kurulan 

hükümet Yugoslavya ile yakla�ma sa�lama�a çalı�mı�, bu amaçla da Mihailov’un 

Makedonya Devrim Örgütünü kapatmı�tı. Yeni Bulgar Hükümeti bir yandan Fransa’dan 

destek ararken, öte yandan Temmuzda Sovyetler Birli�i ile ilk kez diplomatik ili�kiler 

kurmu�tu. Böylelikle Balkanlarda yalnızlıktan kurtulmak istiyordu. 1935 yılı Pakt �çin, 

�talya ile bir yakla�ma umudu ile ba�lamı�tı. Tevfik Rü�tü Aras, Balkan Paktı ile �talya 

arasında Dostluk Antla�ması yapılması için Mussolini ile görü�mek istemi�ti. Bu 

giri�im 16 Mart 1935’de Almanya’nın zorunlu askerlik hizmetini koyması üzerine 

�ngiliz, Fransız ve �talyan Ba�bakan ve Dı�i�leri Bakanlarının Stresa (�talya)’da Avrupa 

güvenli�ini koruma çarelerini aramak üzere bulu�malarından hemen sonra olmu�tu. 

Aras, böyle bir giri�imde bulunurken öbür üç Balkan Devleti Dı�i�leri Bakanlarıyla 

danı�malar yapmı� ve onların onamını almı�tı476. Fakat �talya, Balkan Birli�i’ni bir kül 

olarak tanımak istemedi�i gibi, Hitler Almanya’sına kar�ı ortak bir cephe kurulmasına 

da e�ilim göstermemi�tir. 

B- Avrupa Devletlerinin Tepkileri 

Balkan Paktı hazırlıkları sırasında, Sovyet Hükümeti böyle bir Pakt’a kar�ı 

görünmek istememi�ti. Pakt’ın Batılı Devletlerin etkisi altına girip girmeyece�ine 

dikkat ediyordu477. 

Sovyetler Birli�i’nin hazırlanmakta olan Balkan Paktı’na tepkisinin ilk 

göstergelerinden biri, Litvinof’un Roma’yı ziyareti sırasında, Sovyetlerin Roma 

Büyükelçisinin Türk meslekta�ı Hüseyin Ragıp (Baydur)’a, bir dörtlü Balkan Paktı’nın 

Bulgaristan için zararlı olaca�ı, bunun Bulgaristan’ı ku�atmak anlamına gelece�i 

yolundaki sözleridir. 

Sovyet Hükümetinin sefirlerine Balkan Paktı dolayısıyla verdi�i talimat 

�udur478: 

“Biz Balkan Paktı’na taraftar de�iliz. Yalnız te�ebbüs dost bir memleketten 

geldi�i için mümanaat etmedik zaten menafimizin sıyanet edilece�i de taahhüt 

edilmi�tir.” 
                                                                                                                                               
475 Cumhuriyet, 23 Nisan 1934, nr.3577, s.1. 
476 Soysal, Bayura Arma�an, s. 182-184. 
477 Soysal, Bayura Arma�an, s. 132-133. 
478 Dı�i�leri, a.g.e., s. 348. 
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Maximos’un hazırladı�ı Pakt Projesi üzerinde 4 Devlet arasında ilk görü�melerin 

ba�ladı�ı 1933 Aralık ayında Aras Cenevre’de Sovyetler Birli�i Dı�i�leri Komiseri 

Litvinof’a genel olarak bilgi vermi�ti. Litvinof Moskova’ya dönü�ünde (Ocak 1934) 

Türkiye Büyükelçisinden de bilgi istemi�ti. Büyükelçi Hüseyin Ragıp Baydur görü�me 

ile ilgili raporunda, Litvinof’un, Pakt’taki yükümlülükler sonucu birçok uluslararası 

uyu�mazlıklara sürüklenebilece�imizi söyledi�ini, örne�in, �talya ile Yugoslavya 

arasında bir sava� çıkar ve Bulgaristan da onunla birlikte Yugoslavya’ya saldırırsa, 

Yugoslavya’nın sınırları için üstlendi�imiz yükümlülük nedeniyle bu sava�a 

sürüklenece�imizi, o sırada siyasal ili�kileri bulunmayan Bulgaristan’ı 

desteklemeyeceklerini söyledi�ini bildirmi�tir479. 

Litvinof sözlerinin devamında �unları söylemi�tir: “Balkan Paktı’nda bizi 

ilgilendiren tek nokta �udur: Romanya’nın Saldırının Tanımına ili�kin Sözle�meye 

(Londra, 1933) aykırı olarak Sovyetler Birli�i’ne saldırdı�ını varsayalım; bunun 

üzerine Bulgaristan da fırsattan yararlanarak Romanya’ya saldırsa, bu durumda 

Türkiye Romanya’nın sınırını güvence altına aldı�ı için gere�ini yapacak, böylece 

Sovyetler Birli�i’ne saldıran Romanya’nın yanı sıra bize kar�ı bir duruma girecektir.” 

480 

Görülüyor ki, Litvinof, Sovyetler Birli�i Besarabya’yı geri almak üzere 

Romanya ile sava�a girer de, Bulgaristan da Dobruca’yı almak üzere Romanya’ya 

saldırırsa diyece�i yerde, Romanya’nın saldırganlı�ı varsayımından hareketi, inandırıcı 

olmamakla birlikte, diplomatik dile uygun bulmu�tu481. 

Balkan ülkelerindeki Komünist Partileri ise “Sosyalist Devrimin birle�tirici 

eylemi” dı�ında her türlü birli�e kar�ı idiler. Bunlar daha 15 Nisan 1920’de Sofya 

Konferansı’nda bir Balkan Komünist Federasyonu kurmu�tu. Bu Federasyon 3. 

Enternasyonale katılmı� ve onun Balkan kolu olmu�tu. Konferans ayrıca, tek kurtulu� 

yolunun bir Balkan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurmak oldu�unu açıklamı�tı. On yıl 

sonra, Atina’da ilk Balkan Konferansı hazırlıkları yapılırken, Balkan Komünist 

Federasyonu, 1930 Eylül’ünde, böyle bir konferansla, �ngiliz ve Fransız 

emperyalistlerinin, sömürücülerin ve cellâtların Sovyetler Birli�i’ne kar�ı sava� 

                                                 
479 Soysal, a.g.e., s. 155-156. 
480 Soysal, Bayura Arma�an, s. 155-156. 
481 Aynı eser, s. 156. 
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düzenlemek ve Balkanlarda devrim eylemlerini ezmek amacını güttü�ünü 

açıklamı�tı482. 

1934 Balkan Paktı yapıldı�ı sırada, denilebilir ki, Balkanlarda SSCB’nin gerçek 

anlamda tek dostu Türkiye idi. 1921 Moskova Barı� ve Dostluk Antla�ması’ndan sonra, 

1925 yılında da Türk-Sovyet Saldırmazlık Paktı yapılmı�tı. Bunun 1929’da imzalanan 

Uzatma Protokolüne, ba�ıtlı Tarafların birbirlerine sormadan ve onamını almadan kar�ı 

tarafın kom�ularıyla Antla�malar yapmaması yolunda bir madde eklenmi�ti ki, bu daha 

çok Türkiye’nin elini kolunu ba�layarak ve a�a�ıda açıklanaca�ı üzere, Balkan Paktı’na 

bir “Sovyet Çekincesi” konulmasına da temel olacaktı. Ba�ka deyi�le, Sovyetler Birli�i 

Balkan Paktı’nın kar�ısına çıkmamakla birlikte, onu, Türkiye’nin aracılı�ı ile, kendi 

çıkarlarına uygun bir biçime sokturabilecekti483. 

Fransa, Balkan Paktı’nı, Küçük Antantı gev�etebilir kaygısıyla, önceleri 

özendirmekten kaçınacak, ama Pakt kurulunca onu az çok destekleyecekti484. 

Fransa, statükoyu güçlendirecek böyle bir Pakt’ı iyi kar�ılamakla birlikte, onu 

özendirmek de istemiyordu. Bunun nedeni yalnız Bulgaristan’ın durumu de�il, 

Romanya ve Yugoslavya’nın Küçük Antant’a olan ba�larının zayıflaması sonucu, 

Fransa için ya�amsal önemi olan Orta Avrupa’da dengenin bozulması olasılı�ı idi. 

Fransa’nın daha açık dü�üncesi, Pakt’ın imzalanmasından hemen sonra, 18 �ubat’ta, 

Ankara Büyükelçisi Krammer’e Dı�i�leri Bakanı Barthou tarafından gönderilen �u 

mesajdan belli oluyordu485: 

“...Biz Balkanlılar arası yakla�mayı genel barı� için yararlı saydık. Pakt öncesi 

görülmelere karı�maktan özenle kaçındık. Belgrat ile kimi temaslarımız ise Fransız-

Yugoslav yakın ili�kilerinin özelli�indendir. Bizim ihtiyatlı tutumumuz �u sırada Paktın 

onay döneminde de geçerlili�ini koruyacaktır. Biz gerek �talya’yı gerek Sovyetler 

Birli�ini göz önünde tutarak, bu i�e karı�ır görünmek islemiyoruz. Türkiye’nin Rusya 

için yaptı�ı rezerve gelince, aynı nedenle, Ankara’nın bunu bize bildirmesini istemekten 

kaçınmamız gerekir.” 

Basında çıkan haberlere göre; Bulgaristan’a Atina misakından tamamıyla ayrı ve 

bütün Balkan hükümetleri tarafından imza edilecek olan yeni bir âdem-i tecavüz 
                                                 
482 Aynı eser, s. 133. 
483 Aynı yer. 
484 Soysal, Bayura Arma�an, s. 130. 
485 Aynı eser, s. 154. 
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misakının imzası teklif edilecektir. Bu yeni te�ebbüs, Bulgaristan’ın Atina misakına asla 

girmeyece�ine inanan Fransa tarafından ortaya atılmı�tır. Yeni misakta muahedelerin 

tadil edilmesi veya edilmemesi hakkında hiçbir kayıt bulunmayacaktır. 

Arnavutluk’unda bu misaka girece�i kuvvetle tahmin edilmektedir. Atina misakını 

imzalayan bütün hükümetlerin i�tirak edece�i bu misakın hemen bu ay sonunda 

imzalanaca�ı söylenmi�tir486. 

�talya, Arnavutluk’ta kurmakta oldu�u köprüba�ından hareketle, Balkanları 

etkisi altında tutmak istiyordu. Bu arada, Bulgaristan ile sıkı ili�kiler kuran �talya 

Yugoslavya’yı zor duruma sokmak için, Bulgaristan’daki Makedonya Örgütüne 

yardımdan geri durmamı�tı. Onun bu tutumu Fransa ve �ngiltere’de kaygı 

uyandırıyordu. Öte yandan,   �talya 1928’de Yunanistan’dan ba�ka, Türkiye ile de bir 

Tarafsızlık, Uzla�tırma ve Yargısal Çözüm Antla�ması imzalamı�, ayrıca 1930’da Türk-

Yunan Dostluk Antla�masının gerçekle�mesinde de yardımcı bir rol oynamı�tı. O 

dönemde �talya’nın istedi�i kendi liderli�inde, Yunanistan ve Türkiye’den ba�ka, 

Bulgaristan’ın da katılaca�ı bir güvenlik sistemi olu�turmaktı. Böyle bir �eyi 

gerçekle�tirebilirse Yugoslavya’yı ku�atmı� olacak ve zamanla onu da bu sisteme 

katılmak zorunda bırakarak, Balkanlarda Adriyatik’ten Do�u Akdeniz’e ve Karadeniz’e 

uzanan �talyan etki bölgesi kurmak olana�ını elde edecekti. O nedenlerdir ki dörtlü bir 

Balkan Paktı hazırlıkları geli�ince, bunu önleme�e çalı�acak, ancak ba�aramayacaktı487.  

Türk-�talyan Ticaret Anla�masını imza için Aralık ayı sonlarında Roma’ya 

gitti�inde, Menemencio�lu’na bizzat Mussolini �talya’nın tutumunu �öyle açıkladı�ı,  

Büyükelçi Vasıf Çınar’ın 30 Aralık 1933 günlü raporunda görülmektedir488: 

“Bu görü�menin sonunda M, Mussolini bana dönerek, ba�ka diyece�iniz yok 

mudur? sorusunu sorup Balkan Paktına de�indi ve bu Pakt’ın öbür Balkan ulusları için 

yararını ve gere�ini anlıyorum. Siz kendi kendinizi Balkanlılar arasına soktunuz, dedi. 

Bunları söylerken yüzünde belli bir kızgınlık görülüyordu. Kendisine bizim ve 

Yunanistan’ın Akdeniz ülkesi oldu�umuzu söyleyince, evet ama siz bu politikadan 

uzakla�tınız, bugüne de�in ba�ka politika güdüyordunuz, �imdi ise kendinizi 

uyu�mazlıklar içindeki Balkanlara atıyorsunuz, dedi.” Numan Bey, bu arada, 1933 

Türk-Yunan Paktı’nın imzası üzerine Ankara’da Bulgar Elçisine aynı temele dayanan 

                                                 
486 Cumhuriyet, 18 Nisan 1934, nr. 3572, s. 4. 
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bir Paktın Bulgaristan ile imzalanmasını önerdi�ini, ancak Bulgar Hükümetinin bunu 

reddetti�ini anlattı. Bu görü�meyi Bakanlı�a bildirirken Türkiye Büyükelçisi   Vasıf 

(Çınar)   “gerek  Mussolini’yi, gerek Dı�i�leri Genel Sekreterlerini bu konu üzerinde ilk 

kez sinirli gördüm”  demi�ti. 

Almanya’ya gelince; Hitler’in öne Versailles’ın ba�larını kırmak, sonra Do�uya 

do�ru geni�lemek istedi�i belli olmu�tu. Ancak Balkanlarda bir istilâ niyeti 

görünmüyordu. 1929–1934 Dünya ekonomik bunalımının sarsıntısı içinde olan Balkan 

ülkelerinin tarım ürünleri ve ham maddelerini, onlar için en elveri�li ko�ullarda, satın 

alıyor, böylece Balkanları ekonomik bakımdan etkisi altında tutuyordu. En büyük 

yakınlı�ı ku�kusuz revizyonist Bulgaristan’da buluyor, Türkiye ile de dostlu�u 

geli�tirmek istiyordu. 1936 sonlarında Alman-�talyan Mihver’i kurulduktan sonra 

Balkanlarda etkisi büsbütün artacaktı489.  

Almanya ve Türkiye arasındaki anla�mazlık noktalarından biri, Türkiye’nin 

olu�umunda önemli rol üstlendi�i 1934’deki Balkan Paktı oldu. Almanya, kendi nüfus 

alanı olarak gördü�ü bu bölgede Türkiye’nin etkinlik sahibi olmasından rahatsızlık 

duydu. �ngiltere ve Fransa’ya giderek daha fazla yakla�an Türkiye’nin bu bölgede 

belirleyici rol üstlenmesi, �ngiltere ve Fransa’nın Balkanlardaki etkinli�inin artması 

anlamına da gelecekti. Zaten Fransa Küçük Antant’la Yugoslavya ve Romanya’yı içine 

alan bir ittifak ili�kisi kurmu�tur. Ayrıca Almanya I. Dünya Sava�ı’nda müttefiki olan 

ve sava� sonrasında da kendisi gibi revizyonist bir dı� politikayı benimseyen 

Bulgaristan’a kar�ı böyle bir paktın yapılmasından da rahatsız olmu�tu490. 

�ngiltere bakımından bir Balkan Paktı’nı özendirmek için bir neden yoktu, ama 

Pakt’a bir itirazı olmayacaktı. Ancak Bulgaristan ile gerginlik yaratılıp onun bir büyük 

devletin aleti olması olasılı�ından da kaygı duyuyordu. O nedenle, Balkanlarda Locarno 

Anla�malarına benzer bir güvenlik sistemi olu�turulmasını özendiriyordu491. 

Ankara’daki �ngiliz Sefiri Sir Porcy Loraine’in, �ngiliz Hükümetinin gayri resmi 

surette bilinmesini yararlı gördü�ü görü�leri yazılı olarak, 1 �ubat 1934 tarihinde Türk 

Hariciyesine vermi�tir492: 

                                                 
489 Soysal, Bayura Arma�an, s. 131-132. 
490 Oran, a.g.e., s. 302. 
491 Soysal, a.g.e., s. 131. 
492 Dı�i�leri, a.g.e., s. 314-315. 
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1- Umumi bir müsalemet ve mü�areket teminine matuf her misak �ayanı arzudur; 

ancak bu misak, i�tiraki derpi� edilen bir veya di�er devlet aleyhine müteveccih 

olmamalıdır. 

2- E�er Bulgaristan imza sahibi devletlerin �imdiki hudutlarını temin eden bir 

misaka iltihak etmeye mütemayil de�ilse di�er devletler için Bulgaristan’ın aleyhine 

müteveccih oldu�u manzarasını irac edecek �erait dâhilinde dörtlü bir misak akit 

etmekten ise misakın �ümulünü Bulgaristan’ın iltihakını temin edebilecek, bir �ekilde 

tadil etmek müreccah olur. 

B.Elçi, daha sonra, Paktın imzasından evvel, Balkan devletleri arasında mali ve 

iktisadi sorunların çözümlenmesinin, nihai anla�ma bakımından yararlı olaca�ını ve 

bunun özellikle Yunan - Bulgar ili�kileri bakımından yerinde oldu�unu belirtiyor493. 

C- Avrupa Sorunlarında Pakt Devletlerinin Tutumları 

Paktın dört Dı�i�leri Bakanı ilk toplantılarını 1934 Haziranının ikinci haftasında 

Cenevre’de yaptıkları zaman, Avrupa’da ki son geli�meleri, bu arada Hitler 

Almanya’sına kar�ı Fransa ile Sovyetler Birli�i’nin dayanı�malarını artırma çabalarını 

(1932 Saldırmazlık Paktından sonra 1935 Yardımla�ma ittifakı hazırlıkları) gözden 

geçirmi�lerdi494. 

Dört Bakan, Balkan Paktı Örgütünü kuran toplantılarını 30 Ekim - 2 Kasım 

1934’de Ankara’da yapmı�tı. Bundan böyle de yılda iki kez Bakanlar Konseyi sıra ile 

Pakt Devletleri ba�kentlerinde toplanacaktı. Ona ko�ut olarak kurulan Paktın Ekonomik 

Konseyi de çalı�malarına ba�lamı�tı. Konseyin Ankara Toplantısı sonunda yayımlanan 

bildiride, Kral Alexander’ın 9 Ekim’de Marsilya’da öldürülmesinin dört devletin 

ili�kilerini etkilemeyece�i, Bulgaristan ile iyi ili�kilerin sürdürülmesi iste�i özellikle 

belirtilmi�ti495. 

1935 baharında Almanya’nın zorunlu askerlik hizmeti kararı Avrupa’yı 

karı�tırmı�tı. Durumu gözden geçirmek üzere Nisanın ikinci yarısında Cenevre’de 

toplanmaya karar veren MC Konseyinden önce, Balkan Paktı Devletleri Dı�i�leri 

Bakanları aralarında danı�malar yapmı�, Almanya’nın son kararı Versailles 

Antla�masına aykırı da olsa, ihtiyatlı bir tutum izlenmesini kararla�tırmı�tı. Hatta MC 

                                                 
493 Dı�i�leri, a.g.e., s. 315. 
494 Soysal, Bayura Arma�an, s. 185. 
495 Aynı yer. 
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Konseyi ba�kanlı�ını yapan Aras Konsey’de hiç söz bile almamı�tı. Sonunda Pakt 

Devletleri Almanya’yı kınayan ve onu hem Antla�malara saygı gösterme�e, hem de 

MC’ne geri dönmeye ça�ıran karara katılmakla yetinmi�lerdi496. 

Buna kar�ılık, 3 Ekim 1935’de �talya Habe�istan’a saldırınca Balkan Paktı 

Devletlerinin davranı�ı çok de�i�ik olmu�tu. Dört Devlet sıkı danı�malar yaparak ve bu 

sorunda MC çerçevesinde �ngiltere ve Fransa’yı izleyerek, �talya’ya kar�ı alınan 

yaptırım kararlarına katılmı�lardı. Bu tutumları yüzünden �talya’nın Do�u Akdeniz’de 

Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye’yi cezalandırma�a kalkması olasılı�ı kar�ısında, 

bunlar �ngiltere ile 1935 Aralık ayında, Habe�istan sava�ı boyunca sürecek, birer ittifak 

yapmaktan da çekinmemi�lerdi497. 

1936 �ubat’ında Fransa Parlamentosu 1935 Fransız-Sovyet yardımla�ma 

Paktı’nı onaylayınca, Hitler’in Versailles ve Locarno sistemine aykırı olarak, Ren 

Bölgesini yeniden askerle�tirmesi üzerine, Avrupa’da çıkan büyük bunalım kar�ısında 

Balkan Paktı Devletleri gene sıkı danı�malar içine girmi� ve MC Konseyinin toplantısı 

sırasında -ki Türkiye ve Romanya da Konseye üye idiler- Almanya’ya kar�ı kı�kırtıcı 

bir tutumdan kaçınmakla birlikte, statüko yanlısı �ngiltere ve Fransa ile dayanı�ma 

içinde kalma kararını onaylamı�tı498. 

Yunanistan’da 1936 Nisan’ında Ba�bakan olup ülkeyi diktatörce yönetme�e 

ba�layan Metaksas’ın Balkan Paktı konusundaki tutumunun ne olaca�ı merak konusu 

idi. Yunanistan Pakt’a hem bir çekince koymu�, hem de askersel sözle�meler 

yapmaktan kaçınmı�tı. Bu durum en çok Yugoslavya’yı kaygılandırıyordu. Yugoslavya 

Ba�bakanı ve Dı�i�leri Bakanı Stoyadinoviç, o sırada Pakt Konseyi Ba�kanı bulundu�u 

için, Türk, Romen ve Yugoslav Hükümetleri adına, yeni Yunan Hükümetinden �u 

soruların yanıtlarını istemi�ti499: 

“1- Yunanistan bir Balkan Antantı politikası izleyecek midir? 

2- Yunanistan Paktın öbür üç üyesiyle a�a�ıdaki olasılıklara göre bir askersel 

Protokol imzalama�a hazır mıdır? 

a) �talya’nın, Pakt kar�ısında olarak, karı�tı�ı bir Balkan çatı�ması; 

                                                 
496 Aynı yer. 
497 Soysal, Bayura Arma�an, s. 185. 
498 Aynı eser, s. 186. 
499 Aynı yer. 
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b) Yalnız Balkanlılar arası bir çatı�ma; 

c) Pakt Devletlerinin �ngiltere ve Fransa’nın yanında oldukları, �talya’nın ise bu 

Devletlerin kar�ısında bulundu�u bir çatı�ma.” 

Yunanistan Ba�bakanı Metaksas’ın yanıtları �öyle olmu�tu500: 

“Yunanistan Balkan politikası izleme�e kararlıdır, �talya ile de, 1928 

Antla�ması dı�ında yükümlülü�ü yoktur. Yunanistan �u olasılıkları göz önünde 

tutmaktadır: 

a) �talya’nın Pakta kar�ı davrandı�ı bir Balkan anla�mazlı�ında otomatik olarak 

sava�a girmeyecek MC kararlarını yerine getirmek ko�ulu ile tarafsızlı�ını 

koruyacaktır. Bu duruma göre, bir askersel sözle�me yapmasına gerek yoktur. 

b) Yalnızca Balkanlılar arası bir çatı�mada Yunanistan daha önceden üzerinde 

anla�ılacak kuvvetlerle sava�a katılacaktır. Böyle bir sözle�me Bulgaristan’ın tek 

ba�ına ya da Arnavutluk ile birlikte,  Macaristan’ın ise tek ba�ına giri�ece�i bir saldırı 

için geçerli olabilir. 

c) Bir Büyük Devletle, �ngiltere ve Fransa’ya kar�ı olaca�ı ve Pakt Devletlerinin 

de onların yanında yer alaca�ı bir sava� olasılı�ında ise, Yunanistan, Pakt Devletleri ve 

söz konusu iki devletin yanında, sava�ta biçim ve geni�li�ini belirlemek için, görü�meler 

hazırdır.” 

Görülüyor ki Yunanistan, �ngiltere ile Fransa’yı Pakt Devletleri yanında 

görmedikçe ya da MC’nin alabilece�i kararlar çerçevesinde olmadıkça, �talya ile bir 

çatı�ma olasılı�ını ortadan kaldırmak kararındadır; ancak Büyük Devletlerin 

karı�mayaca�ı bir Balkan Sava�ında Pakt içinde görevini yapacaktır. Ayrıca 

Macaristan’ın tek ba�ına bir saldırısı durumunda - bu durum aslında Balkan Paktı’nı 

de�il Küçük Antant içinde Yugoslavya ve Romanya’yı ilgilendiriyordu- yardım 

edecektir ki bu olasılık güneydeki Yunanistan için pek az bir riskti. Yunanistan’ın bu 

yanıtı onun �talya’yı kı�kırtıcı her hangi bir davranı�tan ve risklerden uzak kalmak 

isteyi�ini yeniden ortaya koymu�tu501. 

 XIII- Balkan �ttifakı Grubunun Faaliyetleri 

                                                 
500 Aynı eser, s. 186-187. 
501 Soysal, Bayura Arma�an, s. 187. 
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Balkan Antantı Konseyi ilk toplantısını 14 Haziran 1934’te Cenevre’de 

yapmı�tı. Bundan sonra 1934 Ekim sonlarında ve Kasımın ba�larında Balkan Antantı 

Konseyi Ankara’da toplanıp Balkan itilâfı te�kilâtını hazırlamı�tı502. 

Balkan Antantı’nın Konseyi 1935 yılının Ocak ayında Atina’da toplandı ve dört 

müttefik devlet arasında daha sıkı iktisadî münasebetlerin kurulması için görü�meler 

yaptı. Çıkarılan tebli�de altı karar suretini ihtiva eden bir protokolün kabul edildi�i 

bildirildi. Bu kararların suretleri �unlardı503:  

                                                 
502 A. �ükrü Esmer, Siyasi Tarih, Ankara 1953, SBF yay., s. 239. 
503 Aynı eser, s. 239. 
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1 — Ticaret politikası.  

2 — Muhabere ve ula�tırma.  

3 — Balkan Bankası.  

4 — Turizm.  

5 — �ktisadî kurumların i� beraberli�i. 

6 —  �ç yasası.  

Konseyin aldı�ı bu kararlar TBMM’de de görü�ülerek onaylanmı�tır. Bu 

kararlardan hava i�lerine ait olanlar hakkında çıkarılan kanun layihaları ve hariciye 

encümeni mazbatası incelendi�inde de görüyoruz ki, bu konulardaki i�birli�i 

çalı�malarına hassasiyetle yakla�ıldı�ı anla�ılmaktadır.  

Konsey birçok konuda oldu�u gibi hava münasebetlerinin tanzimi ve inki�afı 

için de bir mukavelaname imzalamı� ve i�birli�i çalı�malarını artırmı�tır504. 

Öte yandan Konsey, Cenevre’de 21 Ocak 1935’te toplanarak milletlerarası 

durumu gözden geçirdi. Dört müttefik devletin Dı�i�leri bakanları 7 Ocak 1935 tarihli 

Roma antla�malarının imzasına varan siyasî müzakereler üzerinde fikir teatisinde 

bulundular. Arada görü� birli�i oldu�unu da yayınladıkları tebli�de ifade ettiler505. 

Balkan Antantı’nın Konseyi Mayıs 1935’te Bükre�’te toplandı. Romanya 

Dı�i�leri Bakanı Titulesco’nun ba�kanlı�ında toplanan konsey üç oturum yaptı. Genel 

olarak milletlerarası meseleler ve özel olarak da Balkan meseleleri görü�üldü. Fransa 

Sovyetler Birli�i ile henüz kar�ılıklı yardım paktı imzalamı�tı. Bu antla�manın sevinçle 

kar�ılandı�ı beyan edildi. Balkan Antantı menfaatlerinin ve genel olarak barı�ın, Küçük 

Antant ile Balkan Antantı arasında sıkı bir i�birli�i ile korunabilece�i tespit edildi. 

Esasen Balkan Antantı’nın iki üyesi, Yugoslavya ve Romanya, Küçük Antant’ın da 

üyeleri idi. Roma’da Mussolini ile Laval arasında varılan anla�ma da görü�ülmü� ve 

tebli�e göre bu mevzuda, Balkan Antantı, kendi me�ru menfaatleri gözetildi�i takdirde 

Laval - Mussolini protokolünde istihdaf edilen bütün memleketlerin te�riki mesaisiyle 

bu eserin gerçekle�mesine yardım edecektir506. 

                                                 
504 TBMMZC, C: 7, s.s. 54,  Ankara 1936,  s. 1-12. 
505 Aynı yer. 
506 Esmer, a.g.e., s. 239. 
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Balkan Antantı devletlerinden Yugoslavya’nın Mussolini - Laval antla�masıyla 

Fransız politikasında açılan yeni safhadan her halde memnun kalması mümkün de�ildi. 

Yugoslavya’yı Fransa’dan ayıran, Almanya’ya do�ru kaydıran kolektif barı� ve Küçük 

Antant ile Balkan Antantı’na kar�ı ba�larını gev�eten bir amil de bu idi. Böyle olmakla 

beraber Balkan Antantı arasındaki dayanı�ma bozulmadı. Antant, �talya’ya kar�ı zecrî 

tedbirlerin alınmasında birlik halinde hareket etti. Ancak Avrupa’daki milletleler arası 

geli�meler Balkan Antantı’nın ba�larını çözüyordu. Almanya’nın kuvvetlenmesi Küçük 

Antant gibi Balkan Antantı’na da tazyik ediyordu. Her iki Antant da kuruldu�u zaman, 

Almanya’yı bir unsur olarak hesaba katmamı�tı. Bunlar mevziî �ümul tanıyan 

kombinezonlardı. Hâlbuki kuvveti artan Almanya nüfuzunu bu bölgelere uzatmak 

yolunda idi507. 

1936 yılında artık Balkan Antantı’nın çözülme cereyanı belirmi� bulunuyordu. 

1936 yılında Bükre�’te ve Yugoslavya’nın Beld �ehrinde Balkan Antantı �ktisadi 

Konseyi toplantılar yaptı. Toplantılardan sonra çıkarılan tebli�lerde görü� birli�inden ve 

dayanı�madan bahsediliyorsa da Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya ayrı ayrı yollara 

sapmı� bulunuyorlardı508. 

Yunanistan’da ve Romanya’da iç politikanın yeni geli�meleri de dı� politika 

üzerinde tesirlerini gösteriyordu. Her iki memleketin iç durumu zararsızdı. Nihayet 

Yunanistan’da 6 A�ustos’ta rejim de�i�ti. Metaksas parlamenter rejimi yıkarak diktatör 

oldu509. 

Romanya’da A�ustos sonunda Tatarescu istifa etti ve ertesi gün kurdu�u 

hükümete Dı�i�leri Bakanı olarak Titulesco’yu almadı. Yerine Antetescu’yu alması 

manalı idi. Titulescu’nun dü�mesi Romanya’nın sınırlarını a�an bir ehemmiyet 

ta�ıyordu. Zira bu devlet adamı yalnız Balkan Antantı’nın yapıcılarından olmakla 

kalmıyor. Küçük Antant’ın ve MC sisteminin hararetli taraftarlarından idi510. 

Titulescu’nun sükûtu Romanya’nın kolektif sisteme kar�ı ba�larının gev�emekte 

oldu�una delil olarak kabul edildi. Bu sebeple bu de�i�me, Roma ve Berlin’de de endi�e 

ile kar�ılandı511. 

                                                 
507 Esmer, a.g.e., s. 240. 
508 Aynı yer. 
509 Aynı yer. 
510 Aynı yer. 
511 Esmer, a.g.e., s. 240. 
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Yunanistan’ın ısrarı üzerine Yugoslavya, Arnavutluk ile kendisi arasındaki 

sınırın dahi Balkan Antantı Paktı tarafından garanti edilen sınır dı�ında kaldı�ını kabul 

etti. Yunanistan Balkan Paktı çerçevesi için giri�mi� oldu�u taahhütleri mümkün oldu�u 

kadar daraltmak istiyordu512. 

Balkan Antantı gere�i dört ülkenin temsilcilerinden olu�an iktisadî, kültürel ve 

siyasî konularda farklı komisyonlar kurularak toplantılar yapılmı�, sınırlı da olsa bazı 

ba�arılar kazanılmı�tır. Örne�in, bu kapsamda yapılan toplantılardan 17 �ubat 1937’de 

yapılan toplantıda turizm ile ilgili, 7–14 Nisan 1938’de �stanbul’da Balkan Antantı 

Üçüncü Matbuat Konferansı’nda, siyasî, kültürel ve teknik konularla ilgili kararlar 

alınmı�tır513. 

Balkan Antantı Konseyi 25 �ubat’tan 27 �ubat’a kadar süren tarihler arasında 

Ankara’da toplandı. Çok önemli bir seri öneriyi karara ba�ladı. Genel politikada tam 

fikir birli�i sa�landı. Balkan Antantı Konseyi MC’ne sadık oldu�unu vurguladı. �ç 

i�lerine hiçbir ülkenin müdahale etmesine izin verilmeyece�i belirtildi. Akdeniz’de 

güçlü devletlerle birlikte sulhun hüküm sürmesi için birlik yapılaca�ını açıkladı. Antant, 

Habe�istan sorununu çıkmamı� kabul etti. Yugoslavya �talya krallıklarına ve Habe�istan 

imparatoru nezdinde elçi tayin etti. Romanya’da aynı �ekilde davranaca�ını açıkladı. 

Akdeniz havzasında uluslar arası birli�i sa�lamak için Türkiye ve Yunanistan’ın ileri 

adım atmasını Balkan Antantı Konseyi kararla�tırdı, ayrıca �spanya’nın iç i�lerine 

karı�mamayı kararla�tırdı. Yalnız konsey üyelerinden bazıları General Franco hükümeti 

ile görü�me için yollanacaktı. Böylece Antant oradaki ekonomik çıkarlarını korumaya 

çalı�ıyordu514.  

Balkan Basın Birli�i Konferansı 7–14 Nisan tarihleri arasında �stanbul’da 

toplantısını yaptı, bu konferansa Yunus Nadi Bey ba�kanlık etti. Milli kültür 

komitelerinin kontrolü haber servislerinin geli�tirtmesi bir basın ata�esi tayini gibi 

meseleler karara ba�landı. 

                                                 
512 Esmer, a.g.e., s. 241. 
513 9. Askeri Tarih Semineri, s. 461. 
514 Özgiray, a.g.e., s. 59. 
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7’den 14 Nisan’a kadar, �stanbul’da toplanmı� olan Balkan Antantı 3.Matbuat 

Konferansı’nda siyasi, kültürel ve teknik komisyonların almı� oldukları kararlar 

�unlardı515: 

Teknik komisyonun kararları: 

1- Dört milli komitenin, memleketlerindeki profesyonel meselelerini mazhar 

oldukları intihazlar hakkında rapor hazırlamaları ve bu raporların gelecek Balkan 

Antantı Matbuat Konferansı Ruznamesine konularak teknik komite tarafından tetkik 

edilmesi. 

2-  a- Balkan Antantı memleketleri arasında do�ru telefon hatlarının temini. 

      b- Balkan Antantı’nın dört ba� �ehri arasında konu�ma saatlerinin 

belirlenmesi. (Bu hususta �stanbul’da toplanan komisyon alakadar makamların matbuat 

görü�meleri için sabahların 11’den 12’yi ve ak�amları da saat 20 yi tercih etmelerini 

bilhassa rica eder.) 

3- Balkan Efkâr-ı Umumiyesinin bir an evvel Balkan meseleleri hakkında do�ru 

haberler alabilmesi için, yani dört memleket ajansları tarafından gönderilen 

telgraflardan evvel Balkan harici gelen haberlerin öne geçmesi için, Anadolu, Avala ve 

Rador ajanslarından gelen telgraflarla gazete hususi muhabirlerinin telgraflarına mutlak 

surette ön safta yer verilmesi. 

Siyasi Komisyonun Kararları: 

Arzu �eklinde ifade edilmi�tir.  

1- Milli komitelerin, vazifelerinin daha verimli olabilmesi için daha sık 

toplanmaları, 

2- �lk tedrisata ait mektep kitaplarından, Balkan memleketlerinin birbirine kar�ı 

husumet besleyebilmelerine mani olmak için, dört memleketin dostlu�una halel 

getirecek mahiyette yazıların çıkarılması hususunda alakadar makama müracaat etmek, 

3- Aynı müracaatı, mevzubahis mektep kitaplarına dört memleket arasındaki 

dostlu�u artıracak mahiyetteki yazıların ilavesi için yapmak, 

 4- Dört memleket arasındaki kültürel yakla�mayı kolayla�tırmak maksadıyla, 

Balkanlar arası vokabülerler basılması için tabiler nezdinde müracaatta bulunmak, 
                                                 
515 BCA, 030.10 – 227.530.17, s. 1-4. 
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 5- Türk Tarih Cemiyeti ile di�er memleketlerde buna muadil olan müesseselerin, 

milletlerinin tarih ve medeniyetine dair yazacakları bir tarih kitabını, kom�ularının 

kendilerini iyice tanımalarını temin için dört lisanda bastırmaları. 

 Kültürel Komisyonun Kararları: 

 1- Balkan antantı Matbuat Konferansının resmî organı olacak olan ve Atina’da 

toplanan �kinci Matbuat Konferansı’nın kararları arasında bulunan Balkanik bir 

mecmuanın çıkarılması, 

 2- Gazeteciler teatisi, 

 3- Gazeteciler seyahati, 

 4- Malumat, eser ve film teatisi, 

 5- Balkan Antantı fikrini halka yaymaya yarayacak bir film senaryosu yapmak. 

Antant devletleri Genelkurmay Ba�kanlıkları teknik temsilcileri Temmuz 

1938’de Ankara’da toplanarak aralarında telsiz muhaberatı sorununu görü�tüler. Ayrıca 

Antant Deniz Konferansı Atina’da 15 Temmuz – 6 A�ustos 1938 tarihleri arasında 

toplandı. Harp esnasında denizcilik meselelerinde birbirlerine kar�ı i� birli�ini 

görü�tüler. Fakat bu konuda Türkiye’nin istekli olmayı�ı nedeni ile netice hüsrana 

dönü�tü bunu da V.Balkan devletleri Türk kongresi takip etti. Kongre 7–10 Eylül 

tarihleri arasında �stanbul’da yapıldı516.  

Eylül ayında Balkanlarda bir kriz çıktı Bulgarlar Balkanlarda kaybettikleri 

toprakları ve nüfuzu geri almak istediler. Hedef, Dobruca’ya yönelikti ve hayli boyut 

aldı. Balkan Antantı üye devletleri arasında çok heyecan yaratmı�tı. Bir de Balkan 

Antantı devletleri genelkurmay ba�kanları Ekim 1938’de Atina’da toplandılar. Bu 

toplantıda Türkiye’yi Mare�al Fevzi Çakmak temsil etti. 

Balkan Antantı 31 Temmuz’da Neuilly Antla�ması’nın Bulgaristan hakkında 

“Kendilerine müteallik hususlardaki” silâhlanma kayıtlarını kaldırdılar. Aynı zamanda 

24 Temmuz 1923’de Lozan’da imza edilmi� olan Trakya hududuna dair 

mukavelenamede münderiç hükümleri tatbik etmekten de vazgeçmek kararını verdiler. 

Bulgaristan’da Balkanlarda sulhun takviyesi siyasetine ba�lı oldu�unu, Balkan 

devletleriyle iyi kom�uluk ve itimat esasına dayanan i�birli�i münasebetleri idame 

                                                 
516 Özgiray, a.g.e., s. 60. 
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etmek arzusunda bulundu�unu beyan etti. Anla�ma Balkan Antantı devletleri arasında 

imzalanmı�tı. Bulgaristan bundan sonra diledi�i gibi silahlanmakta serbest olacaktı. 

Esasen bu kayıtlara ra�men Bulgaristan fiilen silahlanmakta idi517. 

Balkan Antantı yeni bir darbe yemi�ti. Fakat Antant hala çalı�malarına devam 

ediyordu. Balkan Konseyi 22 �ubat 1939 tarihinde Bükre�’te toplandı. Romanya 

Dı�i�leri Bakanı Gafencu’nun ba�kanlı�ında toplanan konferansta milletlerarası 

durumun türlü veçheleri gözden geçirildi�i ve dört devletin barı�a ba�lılıkları teyit 

edildi. Fakat mü�terek bir politika takip edemeyeceklerini bildirdikleri için tebli�de 

ifade edilen bu sözler kli�elerden ibaretti. Konsey Ba�kanı Antant devletlerinin Franco 

hükümetini tanımaya karar verdiklerini bildirdi. Bu tanıma için her devlete uygun gelen 

merasimin tayini ve tespiti kendisine bırakılıyordu. Balkan Antantı, Balkan barı�ından, 

Balkan devletleri arasında dayanı�madan bahsederken Almanya da hayat sahası saydı�ı 

Balkanlara ayak basıyordu. Son yıllar içinde hamlelerle ilerleyen iktisadi nüfuzu 23 

Mart 1939 tarihinde Romanya ile bir ticaret antla�masına vardı. A�ır baskı ile 

imzalanan antla�ma, Romanya’nın ekonomisini Almanya’nın ekonomisine 

ba�lıyordu518.  

Polonya meselesi yüzünden çıkan buhranda �ngiltere ve Fransa 13 Nisan’da 

Yunanistan’a ve Romanya’ya garanti verdiler. �talya’da Arnavutlu�’u istila ederek 

Balkanlara ayak basmı�tı. Mihver devletleri tarafından ayrılmı� oldu�u için, Yugoslavya 

bu garantiyi kabul etmekten kaçmı�tır. Yugoslav Dı�i�leri Bakanı Marinkoviç 

Venedik’e giderek �talyan Dı�i�leri Bakanı Kont Ciano ile görü�tü ve bu görü�meden 

sonra çıkarılan tebli�de Yugoslavya ile �talya arasındaki münasebetlerin çok samimi 

oldu�u bildirildi. Tuna havzasında sulhun idamesi için bir taraftan �talya ile 

Yugoslavya, di�er taraftan da Yugoslavya ile Almanya arasında siyasi ve iktisadi 

sahada i�birli�i yapılmasına karar verildi. Yugoslavya mihver devletlerine katılmı� 

demekti519.  

Öte yandan Türkiye Mayıs’ta �ngiltere ve Fransa ile deklarasyonda bulundu. 

Türkiye de kesin olarak �ngiliz-Fransız cephesine katılmı�tı. Balkan Antantı ortadan 

kalkmı� demekti. Fakat harp çıktıktan sonraya kadar devam etti. Sonuncu toplantısını 

Belgrat’ta 2–4 �ubat tarihlerinde yaptı. Çıkarılan tebli�de Güneydo�u Avrupa’da barı�, 
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nizam ve emniyetin korunmasında dört devletin mü�terek menfaatleri oldu�u, barı�ın 

korunması için itilaf kar�ısındaki vaziyetlerini katiyen muhafaza edecekleri kom�u 

devletlerle uysal ve kar�ılıklı anlayı� ve sulhça i�birli�i ruhu içinde dostluk 

münasebetleri idame ettirecekleri kaydediliyordu520.  

Türkiye Dı�i�leri Bakanı �ükrü Saraço�lu da Belgrat’tan Balkan milletlerinin 

her gün daha ziyade mütesanit ve her gün milli menfaatleriyle daha ziyade ahenk 

halinde bulunacakları kanaatiyle ayrıldı�ını söyledi521.  

Balkan Antantı, 1941 yılında Atina’da toplanacak ve Ba�kanlı�ı da �ükrü 

Saraço�lu tarafından ifa edilecekti. Fakat 1940 yazında Romanya parçalandı. Rusya 

Besarabya ve Bukovina’yı aldı. Macaristan Transilvanya’ya girdi. Almanya memleketin 

di�er parçalarına hâkim oldu. Fa�ist �talya 28 Ekim 1940 tarihinde Yunanistan’a kar�ı 

taarruza geçti. Yugoslavya Nisan 1941’de Almanya’nın tecavüzüne u�radı. Balkan 

Antantı toplanamadı. 1940 Belgrat toplantısı 1934 yılında kurulan Balkan Antantı’nın 

sonuncu toplantısı oldu522. 

Balkan Antantı’nın ba�arısı, Balkan bölgesi dı�ından gelecek tehlikelere kar�ı 

üye devletlerin gösterece�i direnme iste�i ve gücü ile sınırlıydı. Zayıf bir te�kilât 

olmasına ra�men Balkan Antantı siyasî alanda bazı ba�arılar gösterebilmi�tir. Antant 

devletleri �talya’nın 3 Ekim 1935 tarihinde Habe�istan’a kar�ı giri�ti�i tecavüz 

hareketinde MC Meclisi kararına uyarak bu devlete kar�ı alınan iktisadî zorlama 

tedbirlerine birlik hâlinde katılmı�lardır. Öte yandan, Balkan devletleri Lozan’da tespit 

edilen Bo�azlar rejiminin de�i�tirilmesi için Türkiye’nin te�ebbüsünü desteklemi�ler ve 

Montrö Konferansı’nda birlikte hareket etmi�lerdir523. 

Bu konferansta bölgesel güvenlik sistemleri göz önünde bulundurularak 

hazırlanan sözle�meye özel hükümler konulmu�tur. Bu hükümler Balkan Antantı’nı da 

kapsamaktadır. Montrö Sözle�mesi’nin 19. maddesi ile sava� zamanında muharip 

devletlerin sava� gemilerinin Bo�azlardan geçmesi prensip itibarıyla yasaklandı�ı hâlde, 

“Türkiye’yi ba�layan bir mütekabil müzaheret muahedenamesi mucibince tecavüze 

                                                 
520 Esmer, a.g.e., s. 244. 
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522 Aynı yer. 
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duçar olan bir devlete yapılacak müzaheret hâllerinde” bu devlete ait olan sava� 

gemilerinin Bo�azlardan geçmesi kabul edilmi�tir524. 

1939 yılı Nisan ayında �talya’nın, bir Balkan ülkesi olan, ancak antanta üye 

olmayan Arnavutluk’u i�gal etmesi kar�ısında ise antantın anla�ma metninde böyle bir 

olasılık öngörülmedi�i için bir �ey yapılmamı�tır525. 

  

                                                 
524 9. Askeri Tarih Semineri, s.461. 
525 Aynı yer. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BALKAN �TT�FAKI’NIN �MZALANMASINDAN SONRAK� GEL��MELER 

I- Montrö Bo�azlar Sözle�mesi ve Balkan �ttifakı 

Lozan Antla�ması’na göre, Bo�azlar askerden arınmı�tır. Avrupa siyasî 

durumunun gittikçe karı�ması ve hala On iki Ada’ya sahip olan �talya’nın Akdeniz’de 

saldırgan emellerinin ortaya çıkmasından sonra Türkiye’nin Bo�azların güvenli�inden 

esasen duymakta oldu�u endi�eleri artırmı�tı. Bulgaristan’ın Türkiye ve özellikle Yu-

nanistan’la bir ittifak anla�masına yana�maması, Yugoslavya’yı da içine alacak daha 

geni� bir tertibin kurulmasını çabukla�tırmı�tır. Bu suretle Pakt Bo�azların ve 

Trakya’nın güvenli�i bakımından; birincisi Bulgaristan’ın en kötü bir ihtimalle �talya ile 

anla�masının zararlı etkilerinin azaltılması, ikincisi Bulgaristan’a kar�ı (tek ba�ına 

oldu�u takdirde büyük bir tehdit olmayaca�ı kaydıyla) önleyici bir güvenlik tertibi 

olmak bakımından de�er ta�ımaktadır526. 

Türkiye’nin, Bo�azların savunması bakımından Pakt’ın faydalarına verdi�i 

önem yazı�malarda görülmektedir527. 

Balkan Paktı hazırlıklarındaki geli�melere dair Sovyetlere bilgi verilmek üzere, 

Moskova Büyükelçili�ine gönderilen 8 Ocak 1934 tarihli talimatta “Bo�azların ve 

Türkiye’nin emniyeti için bu i�in biran evvel bitirilmesini istiyoruz. Bulgar-Türk 

hudutları böylece masuniyet altına girdikten sonra Türkiye-�talya münasebetindeki 

dostluk da daha emniyet bah� bir inki�afa namzet olacak ve �üphesiz Türkiye’nin ve 

Sovyetlerin Bo�azlar münasebetiyle huzur ve emniyetleri çok artmı� bulunacaktır… 

Filhakika Balkan anla�ması te�ebbüsü, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya tarafından 

gelmi� oldu�una nazaran buna Türkiye i�tirak etse de etmese de bu üç devlet arasında 

kuvveden fiile çıkarılaca�ı muhakkak bulunmaktadır.” denilmektedir. Suriç ile 

görü�melerinde de, �. Kaya, bu Paktın imzasının Türkiye’nin haricî, siyaseti için oldu�u 

kadar dâhili emniyeti için de bir zaruret oldu�unu ve meselenin Türkiye’nin herhangi 

bir devlet ile muhasebatı halinde Trakya’yı ve Bo�azları politikman olsun mahfuz 

bulundurmak icap etti�ini ve efkârı umumiyenin bunu bekledi�ini, söyledi�ini kayde-

diyor528. 
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��te Türkiye, Bo�azlar rejiminin de�i�tirilmesi için bir konferans toplanmasının 

11 Nisan 1936 günü ilgili devletlere birer nota ile önermesi üzerine, Balkanlılar arası 

ili�kilerde beklenmedik bir dalgalanma olmu�tu529. 

Bulgaristan, Almanya’nın Versailles’a son vermesinden hemen sonra, Bo�azlar 

konusunda böyle bir de�i�ikli�in yapılmasını kendi yararına, Neuilly Antla�ması 

ba�larından kurtulmak için, bir örnek ortaya koyaca�ını dü�ünerek, Türk önerisini 

olumlu kar�ıla�mı�tı. Onun bu olumlu tepkisi ve Türkiye’ye yakınlık göstermesi, 

Ege’de Dedea�aç konusunu ortaya çıkarabilece�i dü�üncesiyle, Yunanistan’ı ku�kuya 

dü�ürmü�tü. Ancak Türkiye, böyle bir duruma her zaman kar�ı çıkaca�ını Atina’ya 

duyurmakta gecikmemi�, onu yatı�tırmı�tı. Çok geçmeden Yunan Hükümeti, Bo�azların 

askerselle�tirilmesinin, kendisine Bo�azönü Yunan Adalarının (Limni, Semendirek) da 

askerselle�tirilmesine olanak verebilece�ini hesaplayarak, Ankara’ya olumlu yanıt 

vermi�ti. Yugoslavya da, hiç duraksama göstermeden, Türk giri�imini desteklemi�ti530. 

Asıl zorluk Romanya’dan geliyordu. Titulescu, bu konuda Pakt Devletleri 

arasında daha önce danı�malar yapılmamı� olmasının ve konunun 4 Mayıs 1936’da 

Belgrat’ta toplanacak Konseyin gündemine de koydurulmamasının Pakt’a ve 1933 

Türk-Romen Antla�malarına aykırı dü�tü�ünü, Türk giri�iminin Bulgaristan ve 

Macaristan’ı özendirici nitelikte oldu�unu belirtmi�, bu durumda Belgrat toplantısına 

Romanya’nın katılmayaca�ını bildirmi�ti. Pakt’ın i�leyi�ini tehlikeye koyan bu davranı� 

özellikle Türkiye ile Yugoslavya’yı telâ�a dü�ürmü�tü. Ancak Titulescu bu sıkıntılı 

durumdan yararlanarak, Türkiye’ye 28 Nisan’da verdi�i notada, Romanya’nın, 

Antla�malarla tanınmı� bulunan sınırları üzerinde tartı�ma kabul etmeyece�inin Türk 

Hükümetince do�rulanması kar�ılı�ında, Konferansa katılabilece�ini bildirmi�ti. Ba�ka 

deyi�le, Bo�azlar rejimindeki bir de�i�ikli�in, Romanya’nın sınırlarına yönelecek 

de�i�iklik istemlerine örnek olursa Türkiye’nin buna kar�ı çıkaca�ının belirtilmesini 

istiyordu. Oysa Türkiye böyle bir �eyle, Besarabya’nın Romanya’ya ba�lanmı� olmasını 

tanımayan Sovyetler Birli�i kar�ısında zor duruma dü�ebilirdi531. 

Bununla birlikte Türk Hükümeti Paktı bir çıkmazdan kurtarmak üzere, Romen 

notasının içeri�ini kabul etti�ini belirten bir yanıt nota gönderip Romanya’yı tatmin 

etmi�ti. Bunun üzerine, hemen durumdan Moskova’ya haber vermi�ti. Sovyetler, böyle 

                                                 
529 Soysal, Bayura Arma�an, s. 187. 
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bir notadan ku�kuya dü�tükleri için, Menemencio�lu Mayıs’ta Bo�azlar konusunda 

danı�malar yapmak üzere gitti�i Moskova'da, Sovyet Dı�i�leri Komiseri Yardımcısı 

Krestinski’ye bunun Besarabya sınırını tanımak anlamına gelmeyece�ini kabul 

ettirme�e çalı�mı�tı532. 

Bo�azlar Konferansı’nın 2 Haziranda Montrö’de açılı�ında Balkan Paktı 

Devletleri Delegasyon ba�kanları da, Türkiye’nin bu sorunu oldubitti ile de�il, 

görü�meler yolu ile bir çözüme ba�lamak konusundaki kararını övmü�ler ve konferans 

boyunca Türkiye’ye kolaylık göstermi�lerdi. Montrö Konferansı’nda, Türkiye’nin 

katılmadı�ı bir sava�ta sava�an ülkelerin sava� gemilerinin Bo�azlardan geçi�i 

konusunda Türk tasarısının 7. ve �ngiliz tasarısının 16. maddesi üzerindeki tartı�malar 

sırasında Pakt Devletleri, �ngiliz ve Sovyet görü�lerini uzla�tırmak üzere,  Fransız Ba� 

delegesi Paul-Boncour’un çabalarına yardımcı olmu�lar, böylece kendileri ve özellikle 

Türkiye için en elveri�li �u formülün, Sözle�meye 19. madde olarak konulmasına 

katkıda bulunmu�lardı533: 

“...Sava�an herhangi bir Devletin sava� gemilerinin Bo�azlardan geçmesi yasak 

olacak, ancak i�bu sözle�mesinin 25. Maddesinin uygulanması kapsamına giren 

durumlar üye Milletler Cemiyeti Yasası çerçevesinde ba�ıtlanıp bu yasanın 18. Maddesi 

hükümleri uyarınca kütü�e geçirilmi� ve yayımlanmı� Türkiye’yi ba�layan bir 

yardımla�ma Antla�ması gere�ince, saldırıya u�rayan bir Devlete yapılacak yardım 

durumları bunun dı�ında kalacaktır. 

Yukarı ki Fıkrada öngörülen kuraldı�ı durumlarda 10. – 18. maddelerde 

belirlenmi� sınırlamalar uygulanmayacaktır.” 

Montrö Sözle�mesi ba�ıtlandı�ı zaman MC Yasası çerçevesinde yapılıp 

Türkiye’yi de ba�layan tek yardımla�ma Antla�ması Balkan Paktı idi. Bu Pakt 

gere�ince saldırıya u�rayan Müttefik Devlete yapılacak bir askersel yardım sırasında, 

örne�in Yunan ve Yugoslav sava� gemilerinin Romanya’ya, ya da Romen gemilerinin 

Yunanistan ve Yugoslavya’ya gitmek üzere Bo�azlardan geçmesi -bunların sava�an 

Devletlerin gemileri olmalarına bakılmaksızın-olana�ı elde edilmi�ti. Bu kural dı�ı 

durum bir de, Sözle�menin 25. maddesiyle, MC çerçevesinde üstlenilmesi gereken 
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yükümlülükler (örne�in, bir Karadeniz Devletine saldırı durumunda) MC’nin yaptırım 

kararları için öngörülmü�tü534. 

 Türkiye Sovyetlerden umudunu kesmemi�ken ve Sovyet-�ngiliz-Fransız görü�meleri 

devam ederken, 4 A�ustos’ta Ankara’daki Sovyet büyükelçisi Terentieff Saraço�lu’nu 

ziyaret etti. O sırada büyükelçi, Saraço�lu’nu Moskova’ya davet etti535. 

 Ardından, 4 Eylül günü Sovyet büyükelçisi tekrar Saraço�lu’nu ziyaret ederek, son 

geli�meler kar�ısında ülkesinin durumunu açıklayan bir notayı Türk dı�i�lerine verdi. 

Buna göre, �ngiltere ve Fransa ile yapılan görü�melerden olumlu bir sonuç 

alınamadı�ından ve �ngiltere ile Almanya’nın SSCB’ye kar�ı muhtemel bir komploya 

girmesini önlemek amacıyla Almanların saldırmazlık paktı teklifini kabul etmi�lerdi. Bu 

durumda SSCB ile Türkiye arasındaki ili�kiler tamamen de�i�en uluslararası ortamda 

yeniden de�erlendirilmeliydi. Türkiye’nin bu teklife de 8 Eylül’de olumlu yanıt vermesi 

üzerine Dı�i�leri Bakanı �ükrü Saraço�lu 15 Eylül’de SSCB’ye resmen davet edildi ve 

emrine tahsis edilen özel Sovyet sava� gemisi ve tren vasıtası ile 25 Eylül 1939’da 

Potemkin’in Ankara ziyaretini iade ve iki devleti alakadar eden meseleleri konu�mak 

için Moskova’ya ula�tı. Bu arada, Saraço�lu’nun 22 Eylül’de yola çıkmasından 1 gün 

sonra Türkiye, �ngiltere ve Fransa arasında hazırlanan antla�ma parafe edildi, fakat 

imzalanması Saraço�lu’nun ziyaretinin sonucunu görene kadar ertelendi536. 

Moskova’ya giderken Saraço�lu’nun amacı, yine, imzaya hazır hale gelmi� olan 

Türk-�ngiliz-Fransız ittifakı ile Türk-Sovyet dostlu�u arasında bir ba�lantı noktası 

aramaktı. Bir ay önce Almanya ile anla�ma imzalamı� olan SSCB’nin hedefi ise, 

Montrö’yü kendi lehlerinde de�i�tirmenin yanı sıra, imzaya hazır üçlü ittifakın içeri�ini 

tam olarak ö�renmek ve bu arada Türkiye’nin tarafsızlı�ını sa�lamaktı. Nitekim 

Saraço�lu’nun Moskova ziyareti süresince Sovyetler her görü�mede sözü döndürüp 

dola�tırıp bir vesile ile hep Montrö’de de�i�iklik yapılmasına getireceklerdir. Ayrıca, 

sava�tan sonra ortaya çıkan belgelere göre Almanlar Türkiye’nin daimi tarafsızlı�ı 

sa�lamaya çalı�masını 2 Eylül’de SSCB’den resmen istemi�ler ve bunun özellikle 

denizden Romanya’ya gelecek yardımın Bo�azlardan geçmesi için �art oldu�unu 
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söylemi�lerdi. Sovyetler bundan 2 gün sonra (4 Eylül’de) Saraço�lu’nu Moskova’ya 

davet ettiklerine göre amaçları bellidir537. 

Bu iki de�i�ik amaçla masaya oturan iki ülkenin anla�mak için ortak bir zemin 

bulmaları çok zordu. Nitekim samimi bir ortamda ba�layan görü�melerin ilk günü (26 

Eylül) sona ererken Molotov’un daha sonra üzerinde görü�ülmek amacı ile incelenmesi 

için Saraço�lu’na vermek istedi�i bir kâ�ıtta SSCB’nin Montrö’de yapılmasını istedi�i 

de�i�ikliklere yer vermesi bunun üzerine Saraço�lu’nun böyle bir kâ�ıda elini sürmeyi 

dahi reddetmesi görü�meleri daha ilk günden gerginle�tirdi. Bakanın direni�i üzerine 

geri çekilen metin daha sonraki toplantılarda tekrar pi�irilerek ısrarla gündeme 

getirilecektir. �lk günkü toplantının so�uk bir havada sona ermesinin ardından, 27–29 

Eylül arasında Alman dı�i�leri bakanı Ribbentrop’un Moskova’ya gelmesi nedeni ile 

görü�melere ara verildi. 1 Ekim günü tekrar ba�layan Türk-Sovyet görü�melerine bu 

sefer Stalin’de katıldı. Ama yine Montrö’nün de�i�tirilerek Bo�azların, ortak 

savunulması, Karadeniz’e kıyısı olmayan devletlerin sava� gemilerinin Bo�azları 

kullanmalarının engellenmesi ve Türk-�ngiliz-Fransız ittifak anla�ması tasla�ında bir 

takım de�i�iklikler yapılması arzusu gündeme getirilince görü�melerde bir ilerleme 

kaydedilmedi538. 

Aradan geçen süre zarfında Almanların bastırmaları üzerine Sovyetler Türk-

Sovyet anla�masına, Almanya’yla ilgili bir çekince koyarak, Almanya’nın Türkiye’ye 

saldırması durumunda SSCB’nin Türkiye’ye yardım yükümlülü�ünü ortadan kaldırmak 

istemi�lerdi. 13 Ekim’deki toplantıda da Saraço�lu’nun, böyle bir çekince anla�mayı 

anlamsız kılar, müzakereleri çıkmaza sokar, demesi üzerine konu bir dahaki toplantıya 

bırakıldı. Fakat bu seferde Molotov tekrar Montrö konusuna dönmek istedi. 

Saraço�lu’nun bu konunun iki taraf arasında ilerde incelenebilece�ine dair bir açıklama 

yapmayı reddetmesi, Molotov’unsa hem Alman rezervi hem de Bo�azların statüsünün 

de�i�tirilmesi konusunda ısrar etmesi üzerine o günkü toplantı da bir anla�ma 

sa�lanamadan da�ıldı. 15 Ekim’deki dördüncü ve son toplantıda ise Molotov tekrar 

Montrö konusuna dönerek �ekil bakımından ilkinden farklı, fakat özde aynı bir belgeyi 

Saraço�lu’na vermek istemi�, Saraço�lu ise bir kez daha almayı reddetmi�ti. Yeni 

formül, Montrö’nün Karadeniz’e kıyısı olmayan devletlere ait sava� gemilerinin barı� 
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ve sava� zamanında geçi�ine ait bütün hükümetleri kapsayacak yerde, de�i�iklikleri 

antla�manın sadece 20. ve 21. maddelerine yöneltiyordu539. 

Bu çerçevede Sovyet tasla�ının yeni �ekli �öyleydi540: 

“Türkiye ve Sovyetler Birli�i’nin Bo�azlar ve Karadeniz bölgesinde ortak 

menfaatlerinin en tesirli �ekilde korunması için, Montrö sözle�mesinin 20. ve 21. 

maddelerinde derpi� edilen �artlar dâhilinde Karadeniz’de sahili olmayan devletlerin 

harp, yardımcı ve askeri nakliye gemilerinin bo�azlara kabul edilmemesi amacıyla 

sözle�menin ve özellikle 20. ve 21. maddelerinin uygulanması alanında, danı�ıklı 

davranmaları lüzumu üzerinde iki hükümet mutabık kalmı�lardır.”  

Böylece Sovyetler Türkiye’nin sava�ta ya da yakın sava� tehlikesi altında 

bulundu�u durumlarda Karadeniz’e kıyısı olmayan devletlerin gemilerini bo�azlardan 

geçirip geçiremeyeceklerine iki ülkenin birlikte karar vermelerini öneriyordu. 

Türkiye’ye uluslararası bir anla�ma ile bir hakkın payla�ımı anlamına gelen bu öneri de 

Saraço�lu tarafından anında reddedildi. Bunun üzerine görü�melerden artık bir sonuç 

çıkmayaca�ını anlayan ve Sovyetlerin kendisini sürekli oyaladıklarına kani olan 

Saraço�lu geri dönmek istedi�ini ev sahiplerine bildirdi541. 

3 gün olarak tasarlanan, fakat tam 23 gün süren ve Saraço�lu’nun ifadesi ile 

“daha ziyade bo�u�ma” izlenimi veren görü�melerin ba�arısızlıkla sonuçlanması üzerine 

Türk dı�i�leri bakanı 17 Ekim’de Moskova’dan ayrılarak 20 Ekim 1939 günü yurda 

döndü. Fakat görü�melerin ba�arısızlıkla sonuçlandı�ı haberinin Türkiye’ye 

ula�masından sonra kendisi daha yolda iken, metni zaten hazır olan Üçlü ittifak 19 

Ekim 1939 günü imzalandı ve hemen yürürlü�e sokuldu. Artık Türkiye ile SSCB’nin 

yolları ayrılmı�tı. Ba�bakan Refik Saydam’a göre görü�melerin bir sonuca 

ula�mamasının nedeni, Sovyet taleplerinin imzaya hazır Üçlü �ttifak’a uymaması, 

Türkiye’nin bo�azlardaki uluslararası taahhütlerine uygun olmaması ve güvenli�imiz 

bakımından Sovyetlerin bize verdikleri garantilerin bizden istenen taahhütleri 

kar�ılamamasıydı542.  

Moskova görü�melerini Türk-Sovyet ili�kilerin de bir dönüm noktası olarak 

kabul etmek gerekir. O tarihe kadar Türkiye devamlı olarak SSCB’ye danı�arak hareket 
                                                 
539 Oran, a.g.e., s. 420-421. 
540 Aynı eser, s. 422.  
541 Aynı yer. 
542 Aynı yer. 
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etmi�, aleyhine hiçbir pakta girmedi�i gibi bilgi vermeden hiçbir anla�ma yapmamaya 

da özen göstermi�ti. Ancak Sovyetlerin Saraço�lu’nun Moskova ziyareti boyunca 

Türkiye’yi Üçlü �ttifak’tan vazgeçirmeye çalı�maları ve imzalanması için daha önce 

üzerinde anla�ılan metnin dı�ındaki konuları içeren yeni bir metni ortaya çıkarmaları 

Türkiye’nin tepkisini çekmi� ve özellikle Montrö konusundaki talepleri Sovyet 

niyetlerinden �üphe duyulmasına neden olmu�tu. Bu �üphe sava�ın sonuna kadar devam 

edecektir543. 

II- Akdeniz Sorunları ve Balkan Devletleri 

18 Temmuz 1936’da �spanya’da iç sava� ba�layınca Balkan Paktı Devletleri, 

özellikle Akdeniz’de güvenli�i sarsan ve uluslararası bir boyut kazanabilecek olan bu 

tehlikeli durum kar�ısında, �ngiltere ile Fransa’nın önayak oldukları “karı�maktan 

kaçınma”  politikasına ba�lı kalmı�lar ve bu amaçla 15 A�ustos günlü Paris 

Demeci’nde, 26 Avrupa Devleti arasında, yer almı�lardı. Ayrıca, 9 Eylül’de Londra’da 

çalı�malarına ba�layan Karı�maktan Kaçınma Komitesi’nde bu dayanı�malarını 

sürdürmü�lerdi544. 

Habe�istan Sava�ı’nı 1936 Mayıs’ında sona erdirip bu ülkeyi kendine ba�layan 

�talya, resmen Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya’ya, MC çerçevesindeki yaptırımlar 

kalktı�ına göre -ki bunun üzerine �ngiltere’de Temmuz sonlarında bu üç devletle 7 ay 

önce yaptı�ı Akdeniz ittifaklarına son vermi�ti- artık yeniden dostluk ili�kilerinin 

kurulabilece�ini bildirmi�ti. Bu güvenceye kar�ın, üç balkan devletinin �talya’dan 

duydukları kaygı azalmı� de�ildi. Özellikle Türkiye bir �talyan tehlikesinden öylesine 

ku�kulanıyordu ki, ona kar�ı Sovyetler Birli�i ile bir ittifak yapmak giri�iminde bile 

bulunmu�tu. Ancak, Haziran – Kasım 1936’da yapılan görü�meler bir sonuç 

vermeyecekti545.  

Sonbaharda Mussolini’nin Hitler ile anla�maya karar verdi�i belli olmu�tu. 

�talya o zamana dek ba�ımsız kalmasına önem verdi�i Avusturya’yı Hitler’e bırakmaya 

razı olmak kar�ılı�ında, daha geni� çıkarlar elde edebilecekti. Nitekim Kont Ciaono’nun 

Ekimde Berlin’de kimi i�birli�i anla�maları yapması ve Hitler’le görü�mesi üzerine, 

Mussolini 1 Kasım’da “Roma-Berlin Ekseni”nin kuruldu�unu tantanalı biçimde 

                                                 
543 Oran, a.g.e., s. 422. 
544 Soysal, Bayura Arma�an, s. 189. 
545 Aynı eser, s. 189-190. 
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açıklamı�tı. Arkasından, 14 Kasımda alman Japon Antikomintern Paktı yapılmı� –ki 

�talya ‘da buna 6 Kasım 1937’de katılacaktı- böylece, Fransız Sovyet ittifakının kar�ıtı 

blok olu�maya ba�lamı�tı. Bu durum ku�kusuz Bulgaristan ve Macaristan için umut 

verici idi. Balkan Paktı Devletleri için ise izlenecek tek yol “Barı� Cephesi” diye 

adlandırılan, �ngiltere ve Fransa’nın önderli�indeki statükoyu koruma politikası idi546.  

�ngiltere ile �talya’nın 2 Ocak 1937 günü Akdeniz’de statükonun korunması 

amacı ile yaptıkları “Centilmenlik Anla�ması”nı Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya iyi 

kar�ılamı�tı. 2–3 �ubatta Milano’da Aras’ın Ciano ile yaptı�ı görü�meler sonucunda 

1928 Türk-�talyan Tarafsızlık Antla�ması çerçevesinde dostluk ve i�birli�inin 

sürdürülece�inin açıklanması da bunu izlemi�ti. �talya, Yunanistan ile de 1928 

Antla�masına ba�lı görünüyordu. 25 Mart 1937 günü de Yugoslavya ile ilk kez böyle 

bir antla�ma imzalayınca, onunla Balkanlı kom�uları arasında az çok bir güven havası 

olu�mu�tu547. 

1937 yılı sonbaharında Balkan Paktı Devletleri Akdeniz’de güvenlik konusunda 

�ngiltere ve Fransa ile yeniden yan yana görünüyordu. �öyle ki: �spanya iç sava�ı 

uzayıp giderken �talya ve Almanya isyancı General Franco’ya, Sovyetler birli�i de 

Cumhuriyetçi Madrid Hükümetine yardıma ba�lamı�tı. 1937 yazında �talyan 

denizaltıları Madrid Hükümetinin ba�lantılarını kesmek üzere Akdeniz’de korsanlık 

eylemlerine giri�ince ticaret gemileri için gidi� geli� özgürlü�ü kalmamı�tı. Bunlara 

kar�ı devriye önlemleri alınması için, �ngiltere ve Fransa’nın giri�imi ile 14 Eylül1937 

de Nyon Anla�ması ve onu bütünleyici nitelikte 17 Eylülde Cenevre Anla�ması 

imzalanırken, Paktın dört devleti 9 imzacı devlet arasında yer almakta duraksama 

göstermemi�ti548.  

�talya’nın 7 Nisan 1939’da 30 tümenle Arnavutluk’u i�gale ba�laması tehlikeyi 

Türkiye’nin güvenlik sahasına ta�ıdı. On iki adalar dolayısıyla zaten kom�u oldu�u 

�talya’nın �imdi de Balkanlara do�ru yayılma e�ilimi göstermesi Türkiye’de ciddi 

endi�elerin uyanmasına neden oldu. Zira �talya büyük devletlerarasında Türk toprakları 

üzerinde emelleri olan tek devlet olarak görülüyordu549. 

                                                 
546 Soysal, Bayura Arma�an, s. 190. 
547 Aynı yer. 
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 Bir defa, bizzat Mussolini 19 Mart 1934’de ikinci fa�ist kongresinde yaptı�ı 

konu�mada �talya’nın “tarihi hedeflerinin Asya ve Afrika’da “ oldu�unu ve “do�al bir 

geni�leme” sayılması gerekti�ini söylemi�ti. Her ne kadar Roma’daki Türk büyük elçisi 

konunun üzerine gidince Mussolini konu�masında bir Avrupa ülkesi olarak kabul etti�i 

Türkiye’yi kastetmedi�ini söylemi�se de, bu topraklarının yüzde 95’i Asya’da olan 

Türkiye’yi rahatlatmaktan uzaktı. �kincisi, Mussoli’nin konu�malarında sık sık 

Akdeniz’e ili�kin olarak Mare Nostrom (Bizim deniz) kavramını kullanması da On iki 

adalarda yaptı�ı a�ırı askeri yı�ınak dolayısıyla zaten ku�kulu olan Türk yöneticileri 

rahatsız etmekteydi. Bu arada 1937’den itibaren do�u Akdeniz’de Türk karasularına 

yakın bölgelerde bazı ticaret gemilerinin kimli�i belirsiz korsan deniz altıların 

saldırılarına u�raması da ku�kuları �talya üzerinde yo�unla�tırmaktaydı. Üçüncüsü, 

Birinci Dünya sava�ı ertesinde Anadolu topraklarından umdu�u payı alamadı�ı için 

hayal kırıklı�ına u�rayan �talya’nın ilk fırsatta tekrar bu bölgeleri ele geçirmeye 

çalı�abilece�i gözden uzak tutulmuyordu. Yine de, �talya’nın Arnavutluk’u i�galinin 

ardından �ngiltere ve Fransa 13 Nisan’da yeni bir saldırı olasılı�ına kar�ılık Yunanistan 

ve Romanya’ya garanti verirlerken �ngiltere aynı teklifi Türkiye’ye yaptı�ında, Türkiye 

tek taraflı garantiyi kabul etmedi. Mihver devletlerinin tepkisini üzerine çekecek bu 

garanti yerine, Türkiye’yi �ngiltere ile belirli kar�ılıklı taahhütleri içerecek bir ittifak 

anla�masına götürecek görü�meler sürecinin ba�lamasına teklif etti550. 

 III- Bulgar Yugoslav Paktı ve Balkan �ttifakına Etkisi 

Bulgar - Yugoslav Paktı 24 Ocak 1937 tarihinde imzalandı551. Paktın metni kısa 

idi552: 

1 — Yugoslav Krallı�ı ile Bulgaristan Krallı�ı arasında yıkılmaz sulh ve samimî 

ve ebedî dostluk mevcut olacaktır. 

2 — Bu antla�ma imkân dairesinde en kısa zaman zarfında tastik, edilecek ve 

tasdik edilmi� nüshalar Belgrat’ta teati olunacaktır. 

Türkiye ve herhalde Yunanistan bir Bulgar Yugoslav yakınla�masını önlenmesi 

gereken bir ihtimal olarak görmü�lerdir. Bir Yugoslav-Bulgar anla�masının bu ülkelerin 

o tarihlerdeki �artları altında a�ırı olan milliyetçili�ine dayanaca�ı ve Bulgaristan’ı 
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Güneydeki emelleri için serbest bırakaca�ı dü�ünülmü�tür ve Türk-Yunan 

anla�malarının amaçları arasında bunu önlemek önemli yer tutmu�tur. Ancak Türkiye 

önce Yunanistan’la kuvvetli bir anla�ma yapmak �eklinde ba�layan Balkan Paktı gö-

rü�melerinde ilk elde Yugoslavya'nın katılmasını öngörmemekte aksine Bulgaristan’a 

dönük bulunmaktadır. Numan Menemencio�lu’nun Çaldaris ile yaptı�ı görü�meden 

sonraki açıklamalarında da görüldü�ü gibi Türkiye ortak sınırı bulunmayan Yugoslavya 

ile bir pakt yapmanın faydadan çok külfeti olaca�ı kanısındadır. Çaldaris ise Küçük 

Antant’ın en mühim azası olarak gördü�ü Yugoslavya bu pakta alınmadı�ı takdirde hem 

Yugoslavya, hem de Fransa’yı ku�kulandırmı� olacaklarından bahisle, Yugoslavya’nın 

alınmasında ısrar etmi�tir. Neticede Bulgaristan’ın dı�arıda bırakılarak paktın yapılması, 

Bulgarların Yunanlılarla, anla�mayı reddetmesinden sonra kararla�tırılmı�, esasen 

�talyan tutumundan dolayı, Türkiye ile i�birli�ine yatkın olan Yugoslavya ile anla�maya 

gidilmi�tir. Bu dahi do�rudan do�ruya bir askerî ittifak de�il, ilk adımda dört devlet 

arasında bir saldırmazlık paktı olarak tasarlanmı�tır. 25 Ocak 1937’de Bulgar - 

Yugoslav Anla�ması pakta indirilen bir darbe �eklinde görülmü� ise de Yugoslavya 

bunun Balkan Paktı’ndan do�an vecibelerine halel getirmeyece�ini garanti etmi� ve 

askıdaki bazı sorunlar çözümlenince Bulgarların di�er kom�ularıyla da buna benzer 

anla�malar yapacaklarını Konsey’e bildirmi�tir553. Ancak, Yugoslav-Bulgar dostluk 

anla�ması Balkan Paktı’nı çökertmemi� ise de Pakt içerisinde ikili grupla�ma yönünde 

etki yapmı�tır. 27 Nisan 1938 tarihli Türk – Yunan Protokolü bu açıdan görülebilir554. 

��te Yugoslavya’nın 24 Ocak 1937 günü Bulgaristan ile bir Dostluk Antla�ması 

imzalaması Balkan Paktı Devletleri arasında beklenmedik bir bunalıma yol açmı�tı. Bu 

olgu Yugoslavya Ba�bakan ve Dı�i�leri Bakanı Stoyadinoviç’in Balkanlarda ba�ımsız 

bir politika izleme�e ba�ladı�ı izlenimi vermi�ti. Onun uzattı�ı eli Bulgar Ba�bakan ve 

Dı�i�leri Bakanı Köseivanof, Makedonya savlarından vazgeçmek bahasına da olsa, 

sıkmakta duraksama göstermemi�ti. Gerçi bu Antla�ma ile iki devlet arasında bozulmaz 

bir barı�, içten ve sonsuza dek dostluk olaca�ı yolunda ortaya konulan tek hükmün 

Balkan Paktı’na aykırı bir yanı yoktu. Ancak Yugoslavya’nın verdi�i güvenceler 

Müttefiklerini yatı�tırma�a yetmemi�ti.  Özellikle Yunanistan öteden beri kuzeydeki iki 
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kom�usunun kendi zararına olabilecek yakla�masından çekiniyor, böyle bir gidi� ortaya 

çıkınca Türkiye’ye daha çok yakla�mak gere�ini duyuyordu555. 

Yugoslavya, bir ay sonra, 25 Mart 1937 günü, �talya ile de bir Antla�ma 

yapmı�tı. Balkan Paktı’nın kar�ıla�tı�ı bu sarsıntıyı sona erdirebilmek için Ba�kan 

�nönü ve Aras 1937 ilkbaharında Balkan Devletlerinin ba�kentlerinde temaslarda 

bulunmu�tu. �nönü dönü�ünde,  14 Haziran günü yaptı�ı bir açıklamada556; dört devletin 

ayrı ayrı sorunları dolayısıyla zaman zaman görülen özel politikalarının onların Balkan 

Antantı yükümlülükleri üzerindeki tutumlarının hafif ya da gev�ek oldu�u izlemini 

verecek propagandalara neden oldu�unu, ancak buna inanmamak gerekti�ini, en yakın 

temaslardan da anla�ıldı�ı gibi, dört Balkan Devletinin kendilerini birle�tiren barı� 

idealine içtenlikle ba�lı bulundu�unu belirtiyor. Bulgaristan’ın ise, Balkanlarda barı�ı 

koruma ve öbür kom�ularıyla iyi ili�kilerini geli�tirmek için gösterdi�i iyi niyeti 

yakından ve en yetkili a�ızlardan i�itti�ini söyleyerek, Bulgaristan’ın bize özel bir 

antla�ma ile ba�lı bulundu�unu,  Yunanistan ve Romanya ile ili�kilerini de aynı duruma 

getirmek kararında oldu�unu bildirmi�tir.  

19 Ekim 1937’de Ankara’da Atatürk ile görü�mesinde Metaxas, Türk-Yunan 

dostlu�una de�indi�inde, Balkan Anla�masının temelinin bu dostlu�a dayandı�ını557 

söyleyince Atatürk’te bu sözlere katıldı�ını söylemi�tir. Devam ederek, paktın imzacı 

devletlere �imdiye kadar sa�ladı�ı yararlara de�inmi�, bundan sonra da faydalanabilmek 

için süresinin uzatılması gere�ini belirtmi�tir. Ancak bunu beklenmedik bir �ekilde 

açıklayarak, hem dedikodulara son vermek, hem de pakt devletleri arasındaki 

dayanı�mayı göstermek dü�üncesinde oldu�unu ve aynı zamanda uzatma kararını da 

son ana kadar açıklamamak gerekti�ini söylemi�tir. Buna sebep ise kar�ıla�ılabilecek 

entrikalara bir set çekmek ve paktın zarar görmesini önlemekti. Yugoslav ve 

Romenlerin de bu ittifakta bulunmalarında hem kendileri açısından, hem de Türkiye ve 

Yunanistan açısından birçok fayda bulundu�unu, Küçük Antant’ın zayıf noktalarını 

gören Yugoslavya ve Romanya’nın kendi durumlarını Balkan Paktı ile güçlendirmek 

zorunda olduklarını da belirtmi�tir. Çünkü onların da en önemli ya�amsal kaynakları ve 
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merkezleri, Balkanlarda bulunmaktaydı. O nedenle Balkan Paktı’ndaki uyumun önemi 

daha büyüktü558.  

Atatürk’ün bu dü�üncelerine katılan Metaksas Balkan Paktı’nın sürdürülmesi 

için gayret gösterdiklerini, Bulgarların iyi niyetli olmadıklarını, bu nedenle Yunan Batı 

Trakyası’nda tahkimat çalı�malarına giri�tiklerini ve Bulgarlara kar�ı kendileri için en 

dostça davranan güçlü Türk ordusuna güvendiklerini de söylemi�tir. Bulgarların 

Yugoslavya ile anla�ma yapmasının sebebini ise, o devlet vasıtasıyla di�er balkan 

devletleri yanında etkinlik elde etmek �eklinde açıklamı�tır559. 

Atatürk, daha sonra, Balkan Paktı’nın temelini olu�turan 1933 Türk-Yunan �çten 

Anla�ma Paktı’nın uzatılması konusunda de�inerek, Balkan Paktı var iken Bulgaristan’a 

kar�ı Balkan sınırları nasılsa güvence altına alınmı� oldu�u dü�üncesiyle ayrıca 1933 

Türk-Yunan Paktı’na gerek kalmıyor gibi bir duraksama olabilece�ini söylemi� ve 

Yunanistan ile Ege Denizi’nde Türk kıyıları ile Adalar arasında bir deniz sınırımız 

bulundu�unu, Balkan Paktı’nın bu bölgeyi kapsamı içine almadı�ını, Ege sınırlarımızın 

savunmasının iki devleti ilgilendiren ayrı bir konu oldu�unu belirtmi�tir. Bundan dolayı 

da Türk Yunan Paktının devam ettirilmesi gere�ini bildirmi�tir560.  

Görülüyor ki Atatürk, Türkiye’nin Yunanistan ile Balkan sınırlarının 

savunulması ötesinde, genel anlamda bir ittifaka yönelinmesini dü�ünüyordu. 

Yunanistan ise buna yana�mamı�, �talya’yı kı�kırtmaktan çekinerek, �ngiltere’nin 

deste�ine fazla güvenmi�tir. Oysa Yunanistan’ın gerek Balkan Paktı’nın, gerek Türk-

Yunan Paktı’nın kapsamını sınırlı tutmaktaki ısrarı, 1940 Ekim’inde �talya’nın 

saldırısını önlememi�tir.  

Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün Küçük Antantı tehlikesiz görmeyi�indeki 

haklılı�ı, 1939 Mart’ında Çekoslovakya’nın Alman istilâsına u�radı�ında Fransa, SSCB 

ve �ngiltere’nin bir �ey yapamaması ve Küçük Antant’ın bir aya�ı yok olunca 

Yugoslavya ve Romanya’nın Almanya önünde korunmaktan yoksun, arka arkaya i�gale 

u�ramaları ile do�rulanmı�, bu iki Balkan Devletinin yalnız Balkan Paktı ile 
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yetinecekleri yerde, Fransa’nın vaatlerine güvenip Küçük Antant’ı sürdürmek 

kararlarının nasıl bir felâketle sonuçlandı�ını göstermi�tir561. 

 IV– 1938 Türk Yunan Anla�ması  

1938 �ubat sonlarında Balkan Paktı Konseyi Ankara’da toplandı�ı zaman. 

Avrupa’da Roma-Berlin Ekseninin yarattı�ı korku havası artmı� bulunuyordu. Türkiye 

bu durumda Pakt Devletlerinin dayanı�masının güçlendirilmesi gerekti�ini 

savunmu�tu562.  

Yunanistan, 1937 Bulgar-Yugoslav ve �talyan -Yugoslav Antla�malarının 

verdi�i kaygının da etkisiyle, Türkiye ile 1930 Dostluk ve 1933 içten Anla�ma Paktı’nı 

bütünleyici nitelikte olmak üzere, bir yeni antla�ma imzalamakta gecikmemi�ti. 27 

Nisan 1938 günü Atina’da ba�ıtlanan bu antla�ma daha önceki ba�ıtların sürelerini de 

10 yıl için uzatıyordu563. Antla�ma 1. maddesiyle, taraflardan biri kı�kırtılmamı� bir 

saldırıya u�rarsa, öteki tarafın o saldırgan devlet ya da devletlerin kuvvet, silâh, gereç 

vb. gibi geçi�ini sa�lamak için kendi topraklarından yararlanmasına gerekti�inde silâhla 

kar�ı kovup tarafsızlı�ını korunmasını öngörüyordu. 2.   maddesinde ise,   bir saldırı 

tehlikesinde öteki ba�ıtlı tarafın duruma çare araması, e�er sava� önlenemezse tarafların 

bir çözüm bulmak için durumu dostça yeniden incelemesi isteniyordu. 3. maddeye göre, 

onların birbirinin ülkesi üzerinde, kar�ı tarafa yönelik örgütlerin kurulmasını 

yasaklamaları gerekiyordu564.  

Yunanistan’ın bu anla�ma ile en azından Türkiye’nin dostlu�unu ve �talya’nın 

olası bir saldırı kar�ısında da tarafsızlı�ını elde etmeye çalı�mı�tır. Bu anla�ma 

Yunanistan için bir güvence olmu�tur. 

 V- Balkan �ttifakı �le Bulgaristan Arasında Anla�ma  

11 Mart 1938'de Almanya’nın Avusturya ile birle�mesiyle Almanya 

Yugoslavya’ya kom�u olmu�, Macaristan’ı kendisine ba�lı tutabilecek duruma gelmi�, 

dolayısıyla Romanya’ya yakla�mı�tı. Bu durum Sovyetler Birli�i’ni de kaygılandırmaya 

ba�lamı�tı. Nitekim Sovyetler Birli�i Fransa ile birlikte, Balkan Devletlerini, 

aralarındaki dayanı�mayı güçlendirme�e ve Bulgaristan’ı, Almanya’ya kaymaması için 
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562 Aynı yer. 
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Balkan Paktı’na katılma�a özendirmek istemi�lerdi565. Bulgaristan, Dobruca üzerindeki 

emelleri gerçekle�meden, buna yana�mayacaktı. Bununla birlikte, Balkan Paktı 

devletleriyle iyi kom�uluk ili�kileri kurulmasını öngören bir ba�ıt imzalamakta yarar 

görüyordu. Olaylar bu noktaya eri�ti�i sırada, Romanya Kralı 2. Karol 10 Haziranda, 

�stanbul’a gelmi� ve Atatürk ile durumu gözden geçirmi�ti566. �öyle ki: 

Bulgaristan Neuilly antla�masına ra�men silahlanmakta idi. Türkiye, 

Bulgaristan’ın bu silâhlanmasına ve tarafsız bölgelerin silahlandırılmasına müsaade 

edilmesini Balkan Birli�i Meclisinde teklif etmi� idi. Bunun kar�ılı�ı olarak 

Bulgaristan’dan teminat alınacak ve onunla i�birli�i sa�lanacaktı567. 

Türkiye ile öteden beri dostça ili�kileri bulunan ve 1937 yılında Yugoslavya ile 

bir yakla�ma sa�layan Bulgaristan, öbür kom�ularıyla da ili�kilerini düzeltmek 

isteyince, 31 Temmuz 1938 Selanik’te Balkan Paktı Devletleriyle toplu bir Anla�ma 

Ba�ıtlamı�tı. Balkan Paktı adına Metaksas ile Bulgaristan Ba�bakanı Köseivanof’ un 

imzaladı�ı bu tek maddelik antla�mada; “Bulgaristan’ın Balkanlarda barı�ın 

güçlendirilmesi siyasetine ba�lılı�ı ve Balkan (Paktı) Devletleriyle iyi kom�uluk ve 

içtenlikle i�birli�i ili�kilerini sürdürmek özlemi, Pakt Devletlerinin de onunla barı� ve 

i�birli�i içinde kalmak istekleri” belirtildikten sonra �öyle, denilmi�tir568: 

"Her birinin saldırmazlık konusunda katılmı� oldukları Anla�malar uyarınca, 

birbirleriyle kar�ılıklı ili�kilerinde kuvvete ba�vurmaktan kaçınmak yükümlülü�ünü 

üstlendiklerini açıklarlar ve Neuilly Antla�masının IV. Bölümündeki kara, deniz ve hava 

kuvvetlerine ili�kin hükümleri ile 1923 Lozan Antla�masına ekli Trakya sınırına ili�kin 

Sözle�mesinin kendilerini ilgilendiren hükümlerinin uygulanmasından vazgeçilmesini 

kararla�tırırlar.” 

Görüldü�ü gibi, Taraflar her birinin katılmı� oldu�u 1928 Briand - Kellogg 

Paktı’nın gereklerini anımsattıktan sonra, Neuilly, Barı� Antla�masının Bulgaristan’ın 

silahlı kuvvetleri için koydu�u sınırlamalara ve Türkiye’nin Trakya’da Yunanistan ve 

Bulgaristan ile olan sınırlarının her iki yanında 30 km.lik askerlikten arındırılmı� 

bölgelere ili�kin Sözle�me hükümlerinin, uygulanmasına son vermi�lerdi. .Böylece 

Bulgaristan öteden beri yakındı�ı Neuilly’nin sınırlayıcı hükümlerinin kimilerinden 

                                                 
565 Cumhuriyet, 18 �ubat 1934, nr. 3516, s.3. 
566 Soysal, Bayura Arma�an, s. 198-199. 
567 Ak�in, a.g.e., s. 148. 
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kurtulmu� oluyordu. Bulgaristan zaten gizlice askersel hazırlıklara giri�mi�ti. 

Askerlikten arındırılmı� bölgelerin kaldırılması bir güven havasının göstergesi olmakla 

birlikte, her olasılı�a kar�ı ilgili üç devlete askersel hazırlıklarını oralarda da 

yapabilmek olana�ını veriyordu. Özellikle Türk - Yunan ortak askersel hazırlıkları 

bakımından Edirne kesiminin (kalesinin) tahkimi, artık yasal duruma gelebilecekti569. 

Mustafa Kemal Bulgaristan’la yapılan bu anla�madan, Balkan milletlerini 

büsbütün birbirine yakla�tıran ve gelecek için de ümitler vaat eden bir eser olarak 

bahsetmi�tir. Sulh yolundaki gayretlerinde hayırlı bir sonucu oldu�unu belirtmi�tir570. 

Balkanlarda siyasal havanın, böylece bir az düzeldi�i sırada Çekoslovakya’daki 

Südetler bölgesinin Almanya’ya ba�lanmasını kabul eden 29 Eylül 1938 Münih 

Konferansı Hitler’in artık durdurulamayaca�ını da ortaya koymu�tu. Avrupa sava�a 

yakla�ırken Balkan Paktı’nın ba� yapıcısı Atatürk de 1 Kasım’da ölmü�tü. Yerine geçen 

�nönü ve Türk Hükümeti aynı politikayı sürdürecekti. 

��te bu ko�ullar içinde Balkan Paktı Konseyi’nin ola�an toplantısı 20–22 �ubat 

1939’da Bükre�’te yapılmı�tı. Bir ay sonra tehlikeler birden bire artacaktı. Nitekim 

Hitler’in 15 Mart 1939’da Çekoslovakya’yı istilâsını, 7 Nisan’da �talya’nın 

Arnavutluk’u i�gali izlemi�ti. Bu olgu Balkan Paktı’nın dört devletini derinden 

kaygılandırmı�tı571. 

 VI- Dobruca Sorununda Türkiye’nin Dostça Giri�imleri 

 �talya’nın Arnavutluk’u i�galinden iki hafta önce, 20 Mart’ta, Bulgar Ba�bakanı 

Köseivanof Ankara’ya gelip görü�meler yapmı�tı. Almanya ile çok sıkı ili�kiler 

sürdüren Bulgaristan, o sırada özellikle Dobruca sorunu üzerinde duruyordu. O nedenle 

Türkleri yoklamak niyetinde idi. Köseivanof, Türk devlet adamları �nönü, Dr. Saydam 

ve Saraço�lu’na Bulgaristan’ın bir Avrupa sava�ında tarafsız kalmak istedi�ini, kimseye 

geçit vermeyece�ini, bir saldırı durumunda ya da bir ittifak önerisi aldı�ında Türkiye ile 

danı�malar yapaca�ını söylemi�ti. Bulgar ba�bakanı, Bulgaristan’ın Türkiye ve 

Yugoslavya ile sınırlarının dokunulmazlı�ına saygıdan söz ederken, aynı �eyi Romen ve 

Yunan sınırları için belirtmekten çekinmi�, bu sınırlarda gerekli de�i�iklik yapılmadan 

Bulgaristan’ın Balkan Paktı’na girmeyece�ini, Bulgaristan’sız bir paktın ilk deneyde 
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 189  

yıkılaca�ını söylemi�ti. Dobruca konusunda Türkiye’nin gelecekteki tutumunu 

ö�renmek isteyince, Türk devlet adamları kendisine, Bulgaristan yalnız ba�ına, ya da 

Almanya ve Macaristan’ın Romanya’ya saldırdı�ı bir anda kuzey kom�usuna saldırıya 

geçerse, Türkiye’nin Balkan Paktı uyarınca, Bulgaristan’a kar�ı askersel harekete 

giri�ece�ini açıkça bildirmi� ve her ne olursa olsun, Bulgaristan’ın, herhangi bir eyleme 

geçmeden, Türkiye’ye bilgi vermesini istemi�, buna kar�ılık Bulgaristan 

anla�mazlıkların barı�çı yoldan çözümünü seçerse, Türkiye’nin buna yardım edece�i 

bildirilmi�ti. Köseivanof, Türkiye ile konu�madan ve anla�madan, Bulgaristan’ın 

kendisini bir serüvene atmayaca�ına söz vermi�ti. Yayımlanan ortak bildiride, 

Bulgaristan’ın tarafsızlı�ı, Türkiye’nin de bu tarafsızlı�a saygılı oldu�u belirtilmekle 

yetinilmi�ti. Görü�melerden Türk tarafının edindi�i izlenim, Bulgaristan, Güney 

Dobruca için bir vaat alabilirse �imdilik tatmin olabilece�i ve büyük devletlere alet 

olmaktan kaçınaca�ı yolunda idi572. 

 Nisan ba�larında Romen Dı�i�leri Bakanı ve Balkan Paktı Konseyi dönem ba�kanı 

Gafencu �stanbul’a geldi�inde Saraço�lu Dobruca sorununa de�inerek, Bulgarların 

memnun edilmesi gere�inden söz etmi�ti. Gafencu bunu olumsuz kar�ılamakla birlikte, 

itirazı eskisi gibi kesin olmamı�tı. Az çok ümit verici bu tepki üzerine Saraço�lu, Sofya 

Elçili�i aracılı�ı ile Bulgar hükümetinden, Bulgar-Romen sınırı sorununun Balkan 

Devletlerinin hakemli�i altında çözümlenmesi ko�ulu ile Bulgaristan’ın Balkan Paktı’na 

girmeye yana�ıp yana�mayaca�ını ö�renmek istemi�ti. Köseivanof Türk Elçisi �evki 

Berker’e verdi�i yanıtla, Yugoslavya’nın sarsılmı� ve korku içinde olması nedeniyle, 

Balkan Paktı’nın canlılı�ını koruyamadı�ını belirttikten sonra, Almanların böyle bir 

hareketi kı�kırtma sayacaklarını söylemi� ve öneriye yana�mamı�tı573.  

 VII- Türk - �ngiliz - Fransız �ttifakı ve Balkanlar 

7 Nisan 1939’da �talya’nın Arnavutluk’u istilâsı Balkanlar için büyük bir darbe 

idi. Bunun üzerine �ngiltere ve Fransa 13 Nisan’da Yunanistan ve Romanya’ya tek yanlı 

güvenceler vermi� ve Türkiye’nin de bu güvencelere katılmasını istemi�lerdi. Türkiye, 

�talya’nın Arnavutluk’a girmesi üzerine büyük devletler kar�ısında artık tarafsızlık 

politikasını bırakıp Batılılarla bir ittifak içine girmek e�ilimini gösterme�e ba�lamı�tı. 

Ancak, �ngiltere ile Fransa’nın tek yanlı güvencelerine katılmak yerine, Türkiye’ye bir 
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saldırı durumunda onun yardımına gelinmesi kar�ılı�ında, Akdeniz ve Balkanlarda 

yükümlülükler üstlenebilece�ini dü�ündü�ünden, bu kar�ılıklı yükümlerin uzun süreli 

bir ittifak antla�masıyla ortaya konulmasını istiyordu574. 

Aynı dönemde Türkiye ile SSCB arasında da benzer bir i�birli�i ve kar�ılıklı 

dayanı�ma anla�masına yönelik görü�meler yapılmaktaydı. �ngiltere ve Fransa’nın 13 

Nisan’daki teklifleri derhal aynı gün Sovyetlere bildirilerek geli�meler kar�ısında 

Sovyet tutumu ö�renilmeye çalı�ıldı. Bu giri�im üzerine Molotov 2 gün sonra �nönü’ye 

gönderdi�i cevabi mesajında, Balkanlar ve Karadeniz bölgesinde ortaya çıkan yeni 

durum çerçevesinde, iki ülke arasında danı�ma yapılmasını, bir saldırıya kar�ı alınması 

gereken tedbirlerin görü�ülmesini, teklif etti. Türkiye’nin hedefi hem �ngiltere ve Fransa 

ile yakınla�mak, hem de aynı zamanda SSCB ile dostlu�unu sürdürmekti. Aynı 

dönemde Almanya ile benzer görü�melerde bulunan SSCB ise bu geli�meleri 

Türkiye’den sakladı ve aksine, Almanya’ya kar�ı i�birli�i yapılmasını ve bu konuda 

�ngiltere ve Fransa ile görü�ülmesini telkin etti. Avrupa hızla yeni bir sava�a giderken, 

Sovyetlerin bir tarafta Almanya di�er tarafta �ngiltere ve Fransa ile sürdürdü�ü 

görü�melerin içeri�inden habersiz bulunan Türkiye bu dönemde gerçekle�mesi imkânsız 

bir amacın pe�inde ko�maktaydı: �ngiltere, Fransa ve SSCB’nin dostluklarını 

ba�da�tırmak575. 

Nisan ortalarında ba�layan Türk-�ngiliz görü�meleri 12 Mayıs’ta bir Ortak 

Demecin yayımlanmasıyla sonuçlanmı�tı. Hatay uyu�mazlı�ı çözülünce de bu Demecin 

tıpkısı 23 Haziran’da Fransa ile yapılacaktı. 19 Ekim 1939 Üçlü �ttifakı’nın ilk adımını 

olu�turan bu Demeçlerle Akdeniz Bölgesinde, �talya’nın, bir saldırısı kar�ısında 

yardımla�ma yapılması, ayrıca genel bir anlatımla Balkanlarda güvenli�in sa�lanması 

gere�i kabul edilmi�ti576. 

Türkiye, Türk �ngiliz-görü�meleri ve hazırlanan Ortak Demeç üzerinde Balkan 

Baktı üyeleri Yunanistan Romanya’ya ve Yugoslavya’ya ve daha sonra da Bulgaristan’a 

bilgi vermi� bulunuyordu. Buna kar�ılık, Sovyetler Birli�i’nin Romanya’ya saldırısı 

durumunda Türkiye’nin yardımı söz konusu de�ildi. Balkan Paktı’na bu konuda 

Türkiye bir çekince koydu�u gibi 19 Ekim 1939 Üçlü �ttifakı’na da koyacaktı577. 
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Bulgaristan- Türk-�ngiliz Demecinden ku�kusuz tedirgin olmu�tu çünkü 

�ngiltere ile Fransa’nın Yunanistan ve Romanya’ya güvence vermesinden sonra Türkiye 

ile de bir anla�ma içine girmesi Balkanlarda statükoyu güçlendiriyordu578. 

Romanya en çok sevinen Balkan Devleti idi. Çünkü Balkanlar dı�ından 

kendisine kar�ı bir saldırıya giri�ildi�inde,   �ngiltere ve Fransa’nın verdikleri 

güvencelerin gerçek bir anlamı olması yapılacak yardımın Bo�azlardan geçmesine ba�lı 

idi ki,  �imdi Türkiye’nin bunu kabul etmesi bekleniyordu. Bir Bulgar saldırısına kar�ı 

ise, Türkiye’nin Balkan Paktı çerçevesinde zaten bir yükümlülü�ü vardı579.  

Romanya gibi �ngiliz-Fransız güvencesine sahip Yunanistan’a gelince; bir saldırı 

�talya’dan (Arnavutluk üzerinden) ya da Almanya’dan (kuzeyden, Yugoslavya 

üzerinden) gelebilirdi.  Bulgaristan’ın Yunanistan’a yönelik herhangi bir saldırıya 

katılmasına kar�ı ise Türkiye’nin;1933 Türk-Yunan Anla�ması ve 1934 Balkan Paktı 

çerçevesinde, yükümlülü�ü vardı, 12 Mayıs Türk-�ngiliz Demecinin 3. maddesinde 

Akdeniz bölgesinde sava�a neden olacak bir saldırıda -ki burada bir �talyan saldırısı 

öngörülüyordu- Türkiye ile �ngiltere arasında yardımla�ma olaca�ına göre, 

Yunanistan’a bir �talyan saldırısına kar�ı da Türkiye’nin yardımı söz konusu idi ki, 

bunun Yunan Hükümetini sevindirmesi gerekirdi.    Oysa Yunanistan’da Romanya’daki 

gibi olumlu tepki görülmemi�ti. Metaksas Hükümetinin Mihver’in tepkilerinden 

kaygılandı�ı anla�ılmı�tı580. 

Türk-�ngiliz Demeci Yugoslavya’yı büyük bir sıkıntı içine sokmu�tu. Çünkü 

Yugoslavya 1937 Ocak ayında Bulgaristan ile bir Dostluk ve Mart’ta da �talya ile bir 

Dostluk ve Tarafsızlık Antla�ması yaptı�ından beri Balkan Paktı ile ba�larını az çok 

gev�etmi�, 1938’de Almanya ile ve 1939 Nisan’ında da �talya ile kom�u olunca, onların 

siyasal ve ekonomik baskısı altında girmi�, müttefiki Fransa’nın etkisinden uzakla�mı� 

tarafsızlık siyasetine kaymı�tı. Bu hava içinde Yugoslav Hükümeti daha Türk-�ngiliz 

Demecinin hazırlandı�ını ö�renince tela�a dü�mü�tü. Dı�i�leri Bakanı Markoviç 

Romanya büyükelçisine 8 Mayıs’ta, böyle bir demecin ciddi sorunlar 

yaratabilece�inden söz etmi�, Türkiye bunu yapmakla Balkan Paktı Bakanlar 

konseyinin son Bükre� toplantısının, birlikte karar vermeden yeni yükümlülükler 

                                                 
578 Soysal, Bayura Arma�an, s. 203. 
579 Aynı yer. 
580 Aynı yer. 



 
 

 192  

alınmaması, yolundaki ö�ütlemesine de aykırı davrandı�ını söylemi�ti. Basın da 

genellikle Almanların yorumlarına ayak uyduruyordu581. 

Saraço�lu, Türkiye’nin hiç bir zaman Balkan Paktı’ndan do�an 

yükümlülüklerinden kaçmadı�ını, oysa Yugoslavya’nın Bulgaristan ile Antla�ma (1937) 

yaparken, müttefiklerine haber vermedi�ini, �talyan - Alman ittifakına, hiç bir ele�tiri 

yapmayan ve Arnavutlu�un i�galini protesto etmeden kabul eden Yugoslav 

Hükümetinin �imdi Balkanların güvenli�ini artıran bir demeç kar�ısında sinirlendi�ini, 

e�er bu demeç üzerinde, bilgi edinmek isteniyorsa, Gafencu aracılı�ına gerek olmadan, 

kendilerinin Ankara’ya ba�vurabilece�ini, Türkiye’nin �ngiltere ile girdi�i yoldan 

dönmesinin söz konusunun olmadı�ını anlatmı�tı582. 

Yugoslavya’nın bu tutumu Türk-�ngiliz Demecinin (ileride Üçlü �ttifakın) 

Balkan Paktı’na uygun olup olmadı�ı yolunda tartı�maların ba�langıcı olacaktı. Bununla 

birlikte, Yugoslavya Balkan Paktı’ndan çekilmekten kaçınacak, daha çok Mihver’i 

kollayarak Büyük Devletler blokları arasında tarafsız bir tutum içinde kalacaktı583. 

Gerçekte Üçlü �ttifakın Balkan Paktı’na aykırı dü�en bir yanı yoktu. �ttifak, 

Türkiye’ye, bir Avrupa devletinin (Almanya) saldırısına kar�ı �ngiltere ve Fransa’nın 

yardımını (Md. 1) ve bir Avrupa devletinin (�talya) Akdeniz bölgesinde üç devletten 

birini sava�a, sürükleyecek bir saldırısı durumunda yardımla�mayı (Madde 2) ön-

görüyordu. Balkan devletleriyle ilgili 3. madde ise �u idi584: 

"Fransa ve Birle�ik Krallık tarafından, 13 Nisan 1939 günlü Demeçlerle, 

Yunanistan ve Romanya'ya verilen güvenceler yürürlükte kaldı�ı sürece, bu iki 

güvenceden biri, ya da öteki nedeniyle Fransa ve Birle�ik Krallık sava�a giri�tikleri 

durumda, Türkiye edimli olarak, Fransa ve Birle�ik Krallık ile i�birli�i yapacak ye 

elinden gelen tüm yardım ve deste�i gösterecektir.” 

Bunun anlamı, Romanya bir Alman saldırısına, Yunanistan bir �talyan ya da 

Alman saldırısına u�rarsa, �ngiltere ve Fransa, verdikleri güvenceler gere�i,  onlar için 

sava�a girince,   Türkiye’de onlarla i�birli�i yapacak (sava� açması söz konusu de�il) ve 

elinden gelen yardım ve deste�i gösterecektir. Romanya için bu i�birli�i, �ngiliz-Fransız 
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yardımının Bo�azlardan geçmesi olacaktı, Yunanistan için Ege’de ya da Trakya 

sınırında kolaylıklar söz konusu olabilirdi585. 

Ku�kusuz, Türk hükümetinin, Sovyetler Birli�inin baskılı istemleri üzerine, 

Antla�maya 2 Sayılı Protokol ile koydurdu�u çekince (Sovyet Çekincesi), Türkiye’nin 

Balkanlar için üstlendi�i yükümlülü�ü de az çok hafifletir nitelikte idi. Protokolde �öyle 

deniliyordu586: 

“… Antla�ma uyarınca Türkiye tarafından üstlenilmi� olan yükümlülükler, bu 

ülkenin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli�i ile silâhlı bir uyu�mazlı�a 

sürüklenmesine neden olacak ya da böyle bir sonucu verecek bir eyleme onu 

zorlayamayacaktır”. 

Ortak demecin imzalandı�ını ö�renen Almanya bunun sava� ihtimalini 

arttıraca�ını söyleyerek önlemeye çalı�mı�, ama ba�arılı olamamı�tı. Sovyetler ise 

görünü�te Türk-�ngiliz ortak demecini olumlu kar�ılamakla birlikte Türkiye’nin fazla 

�ngiliz etkisi altına girmesinden de memnun olmamı�lardı. �talya ise bu yakınla�mayı 

do�rudan kendisine yönelik olarak algılamı� ve On iki adaların tehlikeye dü�tü�ünü 

belirterek 20 Mayıs’ta Berlin’de Almanya ile askeri ittifak anla�ması imzalamı�tı. 

Böylece �talya gelecek sava�taki cephesini açıkça seçmi� oluyordu587. 

 Türkiye’nin gerek SSCB’ye ile gerekse �ngiltere ve Fransa ile birer yardımla�ma 

anla�ması imzalamak için yürütmekte oldu�u ön görü�meler epey ilerledi�i bir sırada, 

batılılarla da aynı anda görü�meler sürdürmekte bulunan fakat onlar tarafından 

durmadan oyalanan SSCB’nin bir sonuç vermeyen bu görü�meleri keserek 23 A�ustos 

1939’da Almanya ile bir saldırmazlık paktı imzalaması tüm dünyada oldu�u gibi 

Türkiye’de de bir bomba etkisi yaptı. O güne kadar �ngiltere ve Fransa ile olan 

yakınla�masını sürekli olarak SSCB dostlu�u ile ba�da�tırmaya çalı�an Türkiye 

açısından bu geli�me dı� politikasında yeni ve çok zor bir dönem açıyordu. 23 A�ustos 

Paktı bir Türk-Sovyet ittifakını çok zorla�tırmı�tı. Üstelik bu tarihe kadar Türkiye bir 

biçimde �ngiltere, Fransa ve SSCB’nin Almanya’ya kar�ı bir araya gelece�ini ummu�tu. 

�ngiltere ve Fransa ile i�birli�ine giderken de tehlikenin öncelikle Akdeniz’den ikinci 

derecede de Balkanlardan gelebilece�ini dü�ünmü�tü. Oysa �imdi kurtulu� sava�ından 

                                                 
585 Soysal, Bayura Arma�an, s. 204. 
586 Aynı yer. 
587 Oran, a.g.e., s. 417. 
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beri yakın ili�kiler sürdürdü�ü SSCB ile yolları ayrılıyor ve de�i�en �artlar altında 

güvenli�i için iki batılı devletin garantilerine güvenmesi gerekiyordu. Buna ra�men 

Türkiye, imzaya hazır hale gelen Üçlü �ttifak’a ters dü�meyen bir Sovyet ittifakından 

umudunu kesmedi588. 

 SSCB’yi sa�lama alan Almanya’nın 1 Eylül 1939’da Polonya’ya saldırması, 3 Eylül 

1939’da da �ngiltere ve Fransa’nın Almanya’ya sava�ı ilan etmesi ile �kinci Dünya 

Sava�ı ba�ladı�ı sırada, bir taraftan Türk-�ngiliz –Fransız �ttifakı olu�turma çabaları, 

di�er taraftan da Türk-Sovyet görü�meleri hala devam etmekteydi589. 

 Türk Sovyet görü�melerinden bir sonuç alınamaması ve Sovyetlerin Montrö 

Bo�azlar Sözle�mesi’nde yapmak istedikleri de�i�ikler nedeniyle anla�maya 

varılamaması 19 Ekim 1939’da Türk �ngiliz Fransız �ttifakının gerçekle�mesine sebep 

olmu�tur590. 

19 Ekim 1939’da Ankara’da Türkiye adına Ba�bakan Dr. Refik Saydam, 

�ngiltere adına Ankara büyükelçisi Hugh Montgomery Knatchbull-Hugessen ve Fransa 

adına Ankara Büyükelçisi Rene Massigli tarafından imzalanan Üçlü �ttifak olarak 

bilinen, resmi adıyla Türkiye, �ngiltere ve Fransa Arasında Kar�ılıklı Antla�ma 

gerçekle�mi�tir591.  

9 maddelik bir ana metin, bir özel anla�ma bir gizli askeri sözle�me ile biri gizli 

3 protokolden olu�an bu anla�ma kısaca, bir Avrupa devletinin saldırısıyla ba�layan ve 

�ngiltere, Fransa ya da Türkiye’nin katılacakları bir sava� Akdeniz’e yayıldı�ı takdirde 

taraflara kar�ılıklı yardım etme yükümlülü�ü getiriyordu. Sava� Akdeniz’e ula�mazsa 

taraflar isti�arede bulunacaklar ve Türkiye bu durumda hiç de�ilse �ngiltere ve 

Fransa’ya e�ilimli bir tarafsızlık politikası izleyecekti. Ayrıca, bir Avrupa devletinin 

saldırısına u�radı�ı takdirde, �ngiltere ve Fransa Türkiye’ye yardım edeceklerdi. 

Türkiye ise Romanya ve Yunanistan’a verdikleri garantilerin yerine getirilmesinde 

�ngiltere ve Fransa’ya yardımcı olacaktı592. 

Ayrıca, 3 numaralı gizli protokol ile �ngiltere ve Fransa, bir Avrupa devletince 

giri�ilen bir askersel eylem Bulgaristan ya da Yunanistan sınırına eri�ir eri�mez, 

                                                 
588 Oran, a.g.e., s. 417. 
589 Aynı yer. 
590 Antla�ma metni için ek 12’ye bakınız. 
591 Oran, a.g.e., s. 422-423. 
592 Oran, a.g.e., s. 423; Sina Ak�in, a.g.e., s. 201-202. 
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Türkiye ile edimsel biçimde i�birli�i yapmayı ve ona, istemi üzerine, ellerinden gelen 

tüm yardım ve deste�i göstermeyi yükümleniyorlardı. Gizli askeri sözle�me ise, sava� 

Balkanlara ula�tı�ında, e�er durum ve ko�ullar Bulgaristan’ın ba�ıtlı taraflardan birine 

kar�ı bir eyleme katılaca�ını gösteriyorsa, Türkiye Bulgaristan’ın hareketsizli�ini 

sa�lamak için ortaya çıkabilecek çe�itli durumlara uygun askersel önlemleri alma 

yükümlülü�ü getiriyordu. �talya’nın anla�manın hükümlerinin i�letilmesine neden 

olabilecek bir hareketinde ise Türk güçleri �ngiliz ve Fransızların da katkılarıyla On iki 

Adalar’ı tehlikesiz duruma getirecekti. Bunlara kar�ılık, özel anla�mayla da �ngiltere ve 

Fransa Türkiye’ye çe�itli maddi ve ayni yardımlarda bulunmayı yükümleniyorlardı. 

Türkiye’nin yükümlülükleri ancak Müttefiklerin özel anla�mada yer verilen 

sorumluluklarını yerine getirmelerinden sonra ba�layacaktı593. 

Öte yandan, Türkiye SSCB ile olan dostlu�una sadık kalarak antla�maya ek 

olarak koydurttu�u 2 No’lu Protokolle antla�masından do�an yükümlülüklerinin 

kendisini SSCB’ye silahlı bir uyu�mazlı�a sürüklenmesine neden olacak ya da böyle bir 

sonucu verecek bir eyleme zorlamayaca�ını beyan ediyordu594. Fakat SSCB, daha önce 

Türk-�ngiliz ortak demecini barı�çı bir giri�im olarak nitelendirmi� olmasına ra�men, 

imzalanmasından sonra Üçlü �ttifak’ı açıkça bir sava� unsuru olarak gördü�ünü ilan 

ederek Türkiye’yi Almanya ile SSCB’nin arasını bozmaya çalı�an ve sava�ı Balkanlara 

yayarak orada Almanya’ya kar�ı askeri bir cephe kurmak isteyen �ngiltere ve Fransa’ya 

alet olmakla suçlamaya ba�ladı595.          

VIII- II. Dünya Sava�ı Ba�langıcında Balkanlar ve Türkiye 

Türkiye’nin II. Dünya sava�ının resmen ba�ladı�ı 1 Eylül 1939 tarihine kadar 

üstlenmi� oldu�u ve sava�ın taraflarla ili�kilerini etkileyecek taahhütler kronolojik 

olarak �unlardı596: 

1- 1928’de sava�ı uluslar arası politikanın aracı olmaktan çıkartan Briand-Kellog 

Paktı; 

2- SSCB ile 17 Aralık 1925’de imzalanan dostluk ve tarafsızlık antla�ması ve 

uzatma protokolleriyle üstlenilen tarafsızlık ve saldırmazlık taahhüdü; 

                                                 
593 Oran, a.g.e., s. 423. 
594 Sina Ak�in, a.g.e., s. 202. 
595 Oran, a.g.e., s. 424. 
596 Aynı eser, s. 399. 
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3- 25 Mayıs 1928’de Afganistan’la da imzalanan dostluk ve i�birli�i antla�ması 

çerçevesinde birbirleri aleyhine bir pakta girmeme taahhüdü; 

4- 30 Mayıs 1928’de �talya’yla imzalana tarafsızlık, uzla�tırma ve yargısal 

çözüm antla�ması çerçevesinde “i�lerinden birine kar�ı yöneltilmi� hiçbir siyasal ya da 

ekonomik anla�maya ve hiçbir tertibe” katılmama yükümlülü�ü ve saldırıya u�rama 

durumunda tarafsız kalma taahhüdü;  

5- 17 Aralık 1929’da Sovyetlerle imzalanan 17 Aralık 1925 dostluk ve 

tarafsızlık antla�masının uzatılmasına ili�kin protokolle “…öteki tarafta bildirmeksizin, 

onun kara ya da denizden do�rudan kom�usu olan devletlerle siyasi anla�malar yapmayı 

amaçlayan görü�melere ve bu gibi anla�malara ancak söz konusu tarafın” yapma 

taahhüdü; 

6- 5 Aralık 1932’de �ran’la imzalanan Dostluk antla�ması ile güvenlik, 

tarafsızlık ve ekonomik i�birli�i antla�ması çerçevesinde saldırmazlık ve tarafsızlık 

taahhüdü; 

7- 9 �ubat 1934 tarihli Balkan Paktı çerçevesinde, paktı üyelerinin bir Balkan 

Devletinin ve ya bir Balkan devleti ile ba�ka bir devletin saldırısına u�raması halinde 

müdahale de bulunma taahhüdü; 

8- 8 Temmuz 1937 tarihli Sadabat Paktı ile iç i�lere karı�mama, sınırların 

dokunulmazlı�ına saygı ve saldırmazlık taahhüdü; 

9- 12 Mayıs 1939’da �ngiltere ve 23 Haziran 1939’da Fransa ile imzalanan 

bildirgeler çerçevesinde, Akdeniz de bir sava� çıkarsa yardımla�ma taahhüdü ve bu 

maksatla bir antla�ma yapma konusundaki niyet beyanı. 

SSCB Dı�i�leri Bakan Yardımcısı Potemkin, Türkiye’nin �ngiltere ve Fransa ile 

ittifak hazırlıkları içine oldu�u sırada, 28 Nisan’da Ankara’ya gelip danı�malarda 

bulunmu�tu. Potemkin Türkiye’nin Almanya’ya kar�ı sıkı durmasını istemi�ti. Daha 

sonra Sofya ve Bükre�’e giderek iki devletin uyla�masına çalı�mı� ama ba�arılı 

olmamı�tı. 2. Dünya sava�ı 1 Eylül 1939’da Almanya’nın Polonya’ya saldırması ve 3 

Eylül’de �ngiltere ve Fransa’nın yükümlülükleri uyarınca Almanya’ya sava� açmasıyla 

ba�lamı�tı. Ancak �talya Almanya’nın yanında sava�a katılmak için 1940 Haziranına 

dek bekleyecekti. Türkiye SSCB ile Üçlü �ttifak’a ko�ut bir antla�ma arıyordu. Bunun 
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üzerine Türk Hükümeti, artık daha çok gecikmeden Ekim’de �ngiltere ve Fransa ile 

Ankara ile Üçlü Pakt’ı imzalayıp Batılılar arasında yerini almı�tı597. 

 Avrupa’da sava� ba�layınca, �ngiltere ve Fransa Balkanların stratejik durumu 

üzerinde Sava� Konseyinde danı�malara giri�mi�ti. 12 – 22 Eylül ve 17–19 Kasım 1939 

günleri yapılan toplantılarda Balkanlarda, kendilerinin deste�i ile blok olu�turup 

Almanların bu bölge üzerinden Akdeniz ve Bo�azlara inmesinin önlenmesi 

dü�ünülmü�tü. Bunda en büyük rolün Türkiye’ye dü�mesi öngörülmü� ancak �talya’nın 

bir itirazı olabilece�i ku�kusu ile 29 Aralık’ta Roma’da bir sondaj yapılmı�tı. 

Anla�ılmı�tı ki, �talya böyle bir �eyi ho� görmüyor, hareket özgürlü�ünü korumak 

istiyordu. Bu durumda Balkanlarda blok kurulması giri�imi sonuç vermeyecekti598.  

Sava� ba�ladı�ına göre, Bulgaristan’ın tutumu Türkiye ve Balkan Paktı için çok 

önem kazanmı�tı. Ankara, Sofya ile dostça ba�lantıyı sürdürürken, onun tutumunu 

yakından izliyordu. Nitekim Dı�i�leri Genel Sekreteri Menemencio�lu bir Avrupa gezisi 

dönü�ü Bulgaristan a u�rayarak 12 Ocak 1940 günü Ba�bakan ve Kral Boris ile 

görülmü�tü. Görü�me üzerine, Bulgaristan’ın sava�ta tarafsızlı�ını koruma niyeti 

açıklanmı�tı599.  

Balkan Paktı Konseyi son toplantısını 2/3 �ubat 1940’da Belgrat’ta yapmı�tı.  

Konsey toplantısına katılan Saraço�lu, yol üzerinde Sofya’ya u�rayıp Köseivanof ile 

görü�mü�tü. Bulgar Ba�bakanı Dobruca sorunun Avrupa’da barı�ın yapılmasına de�in 

erteleme�e ve SSCB Besarabya için harekete geçerse Bulgaristan’ın bundan yararlanıp 

Dobruca için kom�usuna saldırmama�a razı görünmü�tü600. 

 Almanya Avrupa’da geni�leme pe�inde ko�arken ve Sovyetler, Birli�i 

Finlandiya’ya saldırmı� oldu�u sırada yapılan Belgrat toplantısında Saraço�lu 

Balkanların kar�ıla�tı�ı ortak tehlike nedeniyle ortak karar ve tutum içine girilmesi için 

meslekta�larına ça�rıda bulunmu�, ayrıca Genelkurmaylarca toplu savunma planları 

hazırlanmasını önermi�ti. Ancak onun bu yürekli önerilerine,  Almanya ve �talya’dan 

çekinen ve Türkiye’nin kendilerini �ngiltere tarafına çekmek istemesinden ku�kulanan 

Metaksas, Gafencu ve Markoviç yana�mamı�tı601. 

                                                 
597 Soysal, Bayura Arma�an, s. 206; Sina Ak�in, a.g.e., s. 201. 
598 Soysal, aynı yer. 
599 Aynı yer. 
600 Aynı eser, s. 207. 
601 Soysal, Bayura Arma�an, s. 207. 
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  Belgrat toplantısı Balkanlarda barı�ın korunması ve barı�sever bir tutum içinde 

kalınması dile�i, Balkan Paktı’nın 7 yıllık bir süre için uzatılması ve gelecek toplantının 

Atina’da yapılması kararı gibi cılız biçimde sona ermi�ti. Zaten Hazirandan sonra 

Romanya’nın parçalanması ve Ekimde �talya’nın Yunanistan’a saldırması sonucu 

Balkan Paktı Konseyi yeni bir toplantı yapamayacaktı. Dobruca için Türkiye’nin yeni 

dostça giri�imi de sonuç vermemi� oluyor ve Bulgaristan emellerini gerçekle�tirmek 

üzere, Büyük Devletlerle anla�maya açık duruma geliyordu602. 

�ngiltere ve Fransa, �talya’nın Yugoslavya’ya saldırması olasılı�ını dü�ünerek, 

1940 ilkbaharında dört Balkan Devleti ile danı�malara giri�ilmi�ti. �ngiliz ve Fransız 

Büyükelçilerinin 15 ve 16 Nisanda Ankara’da Saraço�lu’na verdikleri muhtıralarda, 

Yugoslavya’nın �talyan saldırısına u�raması olasılı�ına karsı askersel önlemler alınması 

Türkiye’nin Balkanlı müttefiklerine hu yolda ön ayak olması önerilmi�ti. Türk 

Hükümeti �ngiltere’ye 24 Nisan’da verdi�i yanıtta, �talya’nın Yugoslavya’ya 

saldırısının �ngiltere gibi Türkiye için de bir ba�ıtsal yükümlülük ortaya koymayaca�ını, 

bununla birlikte Yugoslavya’nın toprak bütünlü�ünün bozulmasına Türkiye’nin ilgisiz 

kalamayaca�ını, böyle bir �eyin Balkanların güvenli�ini de tehlikeye koyaca�ını, ancak 

Almanya sava�ta üstünlü�ü elinde tutarken, �talya’ya kar�ı sava�a girilmesinin çok 

dü�ünülmesi gerekti�ini bildirmi�ti. Bunun üzerine �ngiltere 29 Nisan’da konuyu 

Genelkurmayların inceleme�e ba�lamasını istemi�, Türkiye’de Devlet ve Hükümeti 

angaje etmemek ko�ulu ile bunu kabul etmi�ti603. 

16 Mayısta �ngiliz ve Fransız Büyükelçileri Saraço�lu’nu ziyaretle, birer muhtıra 

vererek, �talya’nın sava�a katılması durumunda, Üçlü Ankara �ttifakı çerçevesinde, 

Akneniz’de ne gibi askersel önlemler alınması gerekece�ini incelemek üzere 

Genelkurmay Ba�kanlarının toplanmasını önermi�lerdi. Türkiye ertesi gün verdi�i yanıt 

muhtıralarda bu öneriyi kabul etmi� ve birkaç gün sonra da toplantılar Beyrut ve 

Hayfa’da yapılmı�tı604. 

�talya’ya kar�ı Balkanlarda bir cephe kurulması giri�imi Avrupa’da sava�ın 

Almanya yararına hızla geli�mesi üzerine suya dü�ecekti605. 

                                                 
602 Aynı eser, s. 208. 
603 Aynı yer. 
604 Aynı yer. 
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1940 Baharında Avrupa’da sava� geni�lemi�ti. Almanya Nisan’da Norveç ve 

Danimarka’yı istilâ etmi�, Mayıs’ta Hollanda ve Belçika’ya girmi� ve Fransa cephesini 

delmi� 22 Haziran’da Fransa ile Silâh Bırakı�ımı Sözle�mesi’ni yapmı�tı. Batıda Fransız 

cephesi çökerken, Sovyetler Birli�i Yugoslavya’nın bir �talyan saldırısına u�raması 

olasılı�ından kaygı içinde idi ve Yugoslavya ile bir yakla�ma sa�lama�a çalı�mı�tı. 

Molotov Haziran ba�larında bir açıklama yaparak, Balkan sorunlarının Almanya, �talya 

ve Sovyetler Birli�i arasında yapılacak danı�malar içinde çözümünü önermi�ti. Bunun 

anlamı, Balkanların gelece�inin Mihverin oldubittileriyle de�il, Sovyetler Birli�i’nin de 

kabul edebilece�i formüllerle belirlenmesi gerekti�i idi606.  

Bu geli�meler üzerine �talya 10 Haziran’da �ngiltere ve Fransa’ya sava� açmı�tı. 

Böylece sava� Akdeni’ze yayılınca, Üçlü �ttifak uyarınca �ngiltere ile Fransa 

Türkiye’nin sava�a girmesini istemi�se de,  Türkiye,  hazırsızlık durumunu ve 

Fransa’nın çökmü� olmasını göz önünde tutup antla�manın 2 sayılı Protokolündeki 

Sovyet çekincesini ileri sürerek sava� dı�ı müttefik durumunda kalaca�ını 26 Haziran’da 

açıklamı�tı. Onun bu tutumunun Balkanlar ve Yakın Do�u bakımından müttefikler 

açısından da en iyi politika olaca�ı sonradan anla�ılacaktı607. 

ABD’nin sava� içinde Balkanlar bölgesi ile yakından ilgilenmemesi, �ngiltere ve 

SSCB’ye rahat oynama imkânı sa�lamı�tır. Amerika’nın bu tutumunda rol oynayan 

unsurlardan biri, Amerikan liderinin, Almanya ve Japonya’nın yenilgisini tek amaç 

olarak benimsemeleridir608. 

Balkanlarda SSCB’ye kar�ı ortak bir tedbir almak mümkün olmayınca, Churchill 

Stalin ile anla�maktan ba�kaca bir çıkar yol bulmamı�tır. Bu anla�ma Yüzde 

Anla�ması’dır ve Balkanları iki devlet arasında nüfus alanlarına ayırıp büyük devletlerin 

bölgede rahatça oynamalarını sa�lamı�tır. Churchill ile Stalin’in 9 Ekim 1944’teki 

Moskova toplantısında yaptıkları gizli antla�maya göre iki devletin balkanlardaki 

nüfusları tespit edilmi�tir. Romanya’da SSCB  %90, di�er devletler %10;Yunanistan’da 

�ngiltere %90, di�er devletler %10; Yugoslavya’da �ngiltere %50, SSCB %50; 

Macaristan’da �ngiltere %50 SSCB %50 ve nihayet Bulgaristan’da SSCB %75, �ngiltere 

%25. Açık olarak görülmektedir ki Churchill bu anla�ma ile yalnız Yunanistan’da 

�ngiliz nüfusunu sa�lamakta, Romanya ve Bulgaristan’ın Sovyet nüfus alanı olarak 
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608 Sander, a.g.e., s. 17. 
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kabul etmektedir. Yugoslavya’daki e�it nüfus ise gerçekçi bir görü� de�ildi, çünkü 

komünist ve Sovyet taraftarı Tito’nun sava�tan sonra ba�a geçece�i muhakkak olan bir 

ülkede Churchill’in Stalin’e büyük tavizde bulundu�u açıktır. Churchill hatıralarında bu 

anla�mayı yalnız sava� içinde geçerli olmak üzere yaptı�ını yazmakta, Amerika’da aynı 

görü�ü payla�maktadır. Ancak, �urası açıktır ki bu nokta anla�mada açık olarak 

belirtilmemi�tir ve Balkanların II. Dünya sava�ında sonraki görünümü de bu anla�manın 

öngördü�ünden çok farklı olmamı�tı. Ayrıca Churchill, yaptı�ı anla�manın anlamını 

kabine arkada�larına açıklarken, Romanya ve Bulgaristan Hakkındaki Sovyet görü�üne 

�ngiltere’nin hürmet etmesi gerekti�ini, çünkü Sovyetler Birli�i’nin Karadeniz’e kıyısı 

olan ülkeler üzerinde hayati çıkarları bulundu�unu söylemi�tir. Churchill’i Stalin’e bu 

tavizleri vermeye iten temel neden ise, anla�ma yapıldı�ı zaman Sovyetler Birli�i’nin 

söz konusu ülkeleri zaten ya i�gal etmi� ya da etmekte oldu�uydu. Bunun için Yüzde 

Anla�ması’nın Sovyetlerin Balkanları i�galini ba�lattı�ını söyleyemeyiz. 

Söyleyebilece�imiz anla�manın bölge üzerindeki Sovyet emellerinin gerçekle�mesine 

geni� ölçüde yardım etti�i Yalta Konferansı’nda Sovyet iddialarını kuvvetlendirdi�i ve 

Balkan devletlerinin, haberleri dahi olmadan, satranç tahtasındaki piyonlar gibi 

oynandıklarıdır609.  

Türkiye II. Dünya sava�ında tarafsız kalmadı; yalnızca sava� dı�ı kaldı. Bu sava� 

dı�ılı�ı da, kesinlikle, �ngiltere’nin çekirde�ini olu�turdu�u Müttefiklerden yana bir 

durumdur. TDP’nin amaçları, dönemin ba�ından sonuna kadar, sava�ın gidi�atına göre 

de�i�iklikler gösterdi. Sava�ın ba�ında, daha öncede gördü�ümüz gibi, kendisi için tam 

bir nimet sayılan bir olguyu, �ngiliz dostlu�u ile Sovyet dostlu�unu ba�da�tırabilmeyi 

istedi. Alman-Sovyet ittifakının yapılması üzerine hem bu umut suya dü�üp, hem de 

1942 ilkbaharında ülke do�uda Sovyet, batıda Alman orduları arasına sıkı�ınca 

Türkiye’nin amacı Polonya ve �ran gibi çift yönlü i�gale u�ramamak oldu610. 

Belirtildi�i gibi, TDP’nin temel stratejisi sava� dı�ı kalmak oldu. Her iki tarafın 

ayrı ayrı baskı yaptı�ı bir sava�ta bunu sa�layabilmek için her türlü olana�ı kullanarak 

çok farklı taktikler uygulamak zorunda kaldı611. 

Temel taktikler �unlar oldu: 

                                                 
609 Sander, a.g.e., s. 18-19. 
610 Oran, a.g.e., s. 393. 
611 Oran, a.g.e., s. 394. 



 
 

 201  

1- Hukuksal gerekçeler: 

Sava�a katılma konusundaki en büyük baskılar, do�al olarak, 1933 üçlü 

ittifakının tarafları �ngiltere ve Fransa’dan geldi. Türkiye sava� dı�ı durumunu 3 sa�lam 

gerekçe ile sa�ladı612: 

a- Üçlü ittifak �ngiltere ve Fransa ile yapılmı�tır ve Fransa ate�kes isteyerek 

sava�tan çekildi�i için, Türkiye’ye yardıma gelecek iki ülkeden biri ortadan kalkmı�tır. 

Bu durumda Türkiye’nin sava�a girmek zorunda bulundu�u iddiası ittifakın ruhuna 

aykırıdır. 

b- Üçlü �ttifak’a ek olarak yapılan 2 numaralı protokol, SSCB ile silahlı bir 

uyu�mazlı�a sürüklenmesine neden olabilecek bir eyleme Türkiye’nin 

zorlanamayaca�ına ili�kindir. Polonya i�galinin de gösterdi�i gibi, Türkiye sava�a 

girerse Sovyet saldırısına u�rayabilir. Bu nedenle, bu 2 numaralı Protokol gere�i 

Türkiye’nin sava�a girmesi mümkün de�ildir. 

c- Üçlü ittifakla birlikte imzalanan özel anla�manın 6.maddesi, Türkiye’nin 

yükümlülüklerinin, ancak Fransa ve �ngiltere tarafından kendisine söz verilen sava� 

gereçlerinin gelmesinden sonra devreye girece�ini söylemektedir. Yani, Türkiye 

kendisine vaat edilen silahları almadan sava�a girmek zorunda de�ildir Türkiye sava� 

sonuna kadar, sürekli olarak, kendisine yapılan silah yardımının yetersiz oldu�unu ileri 

sürecektir. 

2-Çeli�kilerden Yararlanma: 

Türkiye sava�a girmemek için; gerek iki taraf arasındaki gerek her iki tarafın 

kendi içindeki çeli�kilerden yararlandı�ı gibi, bizzat kendi zayıflı�ını yarattı�ı çeli�kileri 

de sonuna kadar kullandı613. 

  

IX- Romanya’nın Parçalanması 

28 Haziran 1940’da Sovyetler Birli�i Romanya’ya bir ültimatom yollayarak 

Besarabya’nın ve ayrıca, Besarabya halkının gördü�ü zarara kar�ılık Bukovinya’nın 

                                                 
612 Aynı yer. 
613 Aynı yer. 
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verilmesini istemi�ti. Kral Karol’un bunu reddetmesi üzerine de, bu bölgeleri istilâ 

etmi�ti. Balkan Paktı Devletlerinin Romanya’yı korumak için bir yükümlülü�ü yoktu614.  

Çok geçmeden Romanya ikinci bir darbeye u�ramı�tı. Almanya ve �talya’nın 

baskısı üzerine, 30 A�ustos’ta Viyana’da yapılan bir antla�ma ile Kuzey Transilvanya 

ile birlikte Cri�ama ve Maramure�’i Macaristan’a bırakmı�tı. 7 Eylül’de, Craiova 

Andla�ması ile de Güney Dobruca’yı Bulgaristan’a bırakmak zorunda kalmı�tı. Baskı 

ile de olsa, bu toprakların terkini Romen Hükümeti kabul etti�inden, ba�ka deyi�le 

Bulgaristan tarafından Romanya’ya bir saldırı olmadı�ından, ne 1921 Romen-Yugoslav 

Antla�ması gere�ince Yugoslavya’nın Macaristan’a, ne de Balkan Paktı uyarınca Pakt 

Devletlerinin Bulgaristan’a sava� açması gerekmiyordu. 8 Ekim’de Alman Ordusu 

Romanya’ya girip ülkeyi i�gal etmi� bulunuyordu.  �ngiltere ve Fransa’nın garantisinin 

bir de�eri olmadı�ı ortaya çıkmı�tı.  Böylelikle Hitler Sovyetler Birli�i ile Balkanların 

ba�lantısını kesmi�, Romanya’nın ham maddeleri ve petrolüne el koymu�, ayrıca öbür 

Balkan ülkelerini kolaylıkla tehdit eder duruma girmi�ti615. 

��gale u�rayan Romanya’nın Balkan Paktı ile ili�kisi kalmamı�tır. Ancak öbür 

üç Devlet Pakta ba�lılıklarını devam ettirmi�lerdir.  

X- �talya’nın Yunanistan’a Saldırması (Ekim 1940) 

Balkanlar için yeni bir darbe �talya’nın 28 Ekim 1940, Almanya’ya bile haber 

vermeden, Arnavutluk üzerinden Yunanistan’a saldırması olmu�tu. Yunanistan böyle 

bir �eyi beklemiyordu616.  

Türkiye ve Yugoslavya’nın, Yunanlı müttefiklerine sempati göstermekle 

birlikte, �talya’ya kar�ı sava�a girmeleri için Balkan Paktı’ndan do�an bir 

yükümlülükleri yoktu. Hatta Bulgaristan’da �talya’nın yanında sava�a girerse �talya’ya 

kar�ı de�il, yalnız Bulgaristan’a kar�ı sava� açmaları gerekirdi. Yeter ki, bu durumda 

�talya onlardan birine kar�ılık vermesin. 1939 Üçlü �ttifakı uyarınca Türkiye’nin 

Yunanistan’a yardım etmesi gerekiyor ise de, Türkiye 26 Hazirandan beri sava� dı�ı 

durumunu sürdürdü�ünden, bir harekete geçmeyecekti. Zaten �ngiltere’nin istedi�i �ey 

                                                 
614 Soysal, Bayura Arma�an, s. 209. 
615 Aynı eser, s. 210. 
616 Aynı yer. 
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Türkiye ile bir ortak demeç yayımlamak olmu�tu. Bulgaristan’ın bu saldırıya katılması 

olasılı�ına kar�ı, �ngiltere onun uyarılmasında yarar görüyordu617.  

Dı�i�leri Bakanı Saraço�lu Kasım ba�larında �ngiltere Büyükelçisi Sir K. 

Hugessen’e, “...Bulgaristan’ı diplomatik yollardan kesinlikle uyardık. Bulgarların 

Yunanistan’a saldırmasının Türkiye’yi de sava�a sokaca�ını kendilerine bildirdik. 

Türkiye’nin Yunanistan’a yapabilece�i en iyi yardımın Bulgar ordusunu hareketsiz 

bırakmak, böylelikle Yunanistan’ın Trakya’daki kuvvetlerini Arnavutluk cephesine 

çekmesini sa�lamaktır” demi�ti618. 

Yunanistan’ın �talya ile sava� olasılı�ını yok etmek amacı ile Balkan Paktı’na 

koydu�u çekincenin ne denli yersiz oldu�u anla�ılmı�tı. Görülüyor ki, Venizelos’un 

ısrarı ile konulan Yunan çekincesi tarihsel bir yanılgı olmu�619, bir �talyan saldırısını 

uzakla�tırmamı�, yakla�tırmı�tı620. 

Artık Pakt Devletlerinin tüm dikkati Bulgaristan üzerine çevrilmi�ti. En ba�ta 

Türkiye Bulgaristan’ı uyarmı�, Yunanistan’a saldırıya geçerse yükümlülükleri uyarınca 

Türkiye’nin Yunanistan’ın yanında yer alaca�ını Sofya’ya diplomasi yolundan 

bildirmi�ti. Bu durumda Bulgar Hükümeti Yunanistan’a kar�ı bir eylemden kaçınmı�tı. 

Böylelikle Yunanistan Trakya’daki kuvvetlerinin birço�unu çekip �talya’ ya kar�ı 

kullanmak olana�ını bulmu�tu. Yunan ordusu �talyanları yenilgiye u�ratmakta ve yılın 

sonlarında Arnavutluk sınırını a�makta gecikmeyecekti. O nedenle, verdi�i garanti 

uyarınca �ngiltere’nin Yunanistan’a yolladı�ı kuvvetlerin yardımına bile gereksinim 

olmayacaktı621. 

 

 

 

 

XI- Balkan �ttifakı’nın Sonu ve Türkiye’nin Balkan �ttifakı’nı Canlandırma 

Te�ebbüsü 

                                                 
617 Soysal, Bayura Arma�an, s. 211. 
618 Aynı yer. 
619 Cumhuriyet, 20 �ubat 1934, nr. 3518, s.1. 
620 Soysal, Bayura Arma�an, s. 211. 
621 Aynı yer. 
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 A- Alman �stilasının Etkileri 

II. Dünya Sava�ı’nda Balkanların hikâyesi, fa�izm ile komünizm arasındaki 

rekabet ve çatı�manın önce birincisi, sonra ikincisi lehine sonuçlandı�ı bir bölgenin 

hikâyesi olarak de�erlendirilmi�tir622. 

 II. Dünya Sava�ı’ndan Mihver’in i�gali altına dü�en ilk Balkan Devleti Romanya’dır. 

I. Dünya Sava�ı’ndan arazisini bir misli büyüterek çıkmı� olan Romanya, II. Dünya 

Sava�ı’nda büyük bir felakete u�ramı�, Alman-Rus anla�masına uygun olarak 

Besarabya’yı ve Kuzey Bukovina’yı SSCB’ye, 1940 Craivo Anla�ması ile Güney 

Dobruca’yı Bulgaristan’a ve Almanya ile �talya’nın hakemli�i sonucu Transilvanya’yı 

Macaristan’a vermi�tir. Bütün bunlar, birazda paradoksal olarak, Romanya’yı 

Almanya’ya ba�lamı�, kaybetti�i toprakları Alman dostlu�u ve zaferi ile geri alma�a 

sevk etmi�tir. 1877–1878 Sava�ı’nın sonunda Besarabya’yı Çarlık Rusya’sına terk 

etmek zorunda kalan Romanya, burayı geri almak amacı ile nasıl merkezi devletlerin 

dostlu�unu aramı� ve onların ittifakına girmi�se, bu defada yine aynı amaçla 

Almanya’ya yana�ıyordu. 1940 Ekim’inde, Romen ordusunu yeti�tirmek bahanesi ile 

Alman ordusu Romanya’ya girmi�tir. Kral Karol’un Fa�ist Demir Muhafızlar 

Örgütünün etkisi altında kalması bu giri�i kolayla�tırmı� ve Romanya bundan sonra 

Alman taraftarı totaliter bir devlet haline gelmi�tir. Romanya ile ve bir tek kur�un 

atmadan, Balkanların Mihver tarafından i�gali ba�lamı�tır623. 

Balkanlar ve Balkan Paktı için son darbeyi getirecek 1941 baharında olaylar 

�öyle geli�mi�ti: Türkiye ile Bulgaristan 17 �ubat’ta Ankara’da yayımladıkları bir 

Demeç ile birbirine saldırmama�ı yükümlenmi�ti. Saldırmazlık yükümü 1933 Türk-

Yunan Paktı’na 1934 Balkan Paktı’na aykırı de�ildi. Öngörülen �ey, büyük devletlerin 

kı�kırtmasıyla iki ülkenin kar�ı kar�ıya gelmesini önlemekti. Türkiye Yunanistan için 

yükümlülüklerine ba�lı idi. Ancak,   Türkiye’den korkusu kalmayan bir Bulgaristan’ın 

Almanya ile i�birli�ine giri�mesi, ayrıca Türkiye’nin Almanya’ya kayması olasılı�ı 

�ngiltere’yi kaygıya dü�ürmü�tü. �kinci olasılı�ın söz konusu olmayaca�ı çok geçmeden 

Saraço�lu’nun bir açıklamasıyla anla�ılacaktı624.  

                                                 
622 Sander, a.g.e., s. 15. 
623 Aynı yer. 
624 Soysal, Bayura Arma�an, s. 212. 
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Balkan Paktı’nın ortada kalan üç devletinin bir Alman saldırısına kar�ı 

dayanı�masını özendirmek için �ngiltere Dı�i�leri Bakanı Eden 26 �ubat’ta Ankara’ya 

gelip Türk Devlet adamlarıyla görü�mü�, oradan Atina’ya geçmi�ti. Türkiye bir 

Almanya saldırısına kar�ı koymakta kararlı idi, ancak yeterli silâhtan yoksun idi. O 

nedenle Eden, Churchill’e 28 �ubat’ta yolladı�ı mesajda, Türkiye’yi zamansız sava�a 

sokmanın do�ru olmayaca�ını bildirmi�ti625. 

1 Mart’ta Bulgaristan Viyana’da imzaladı�ı bir Antla�ma ile Alman-Japon-

�talyan ittifakına katılmı�,   ertesi gün de Alman kuvvetleri Sofya’ya girmi�ti. Balkanlı 

üç müttefik için tehlike büsbütün yakla�mı�tı. Ancak, Hitler 4 Mart’ta �nönü’ye bir 

mesaj yollayarak Almanya’nın Türkiye’ye saldırmak niyeti olmadı�ını bildirmi�ti626. 

Yugoslavya, 25 Mart’ta Viyana’da Almanya ile imzaladı�ı bir Antla�ma 

gere�ince Mihvere katılmaya zorunlu kalacaktı. Ancak 27 Mart’ta Belgrat’ta bir darbe 

ile hükümet devrilip Mihver ile yapılan ittifaka kar�ı olan Simoviç Hükümeti gelince, 

Almanya 6 Nisan’da hem Yugoslavya’yı, hem de �talyanları yenilgiye u�ratmı� olan 

Yunanistan’a kar�ı harekete geçmi� ve bu iki ülkeyi i�gale ba�lamı�tı627. 

Balkanlardaki bu geli�melerden ve Almanların Bo�azlara inmesinden derin 

kaygı duyan Sovyetler Birli�i Türkiye ile 24 Mart 1941’de bir Saldırmazlık Demeci 

yayımlamakla, ilgi ve varlı�ını göstermek istemi�ti. Bunda, e�er Türkiye saldırıya u�rar 

da ülkesini savunmak üzere sava�a girmek zorunda kalırsa, o zaman 1925 Saldırmazlık 

Paktına dayanılarak Sovyetler Birli�i’nin tam anlayı� ve tarafsızlı�ına güvenebilece�i, 

belirtilmi�ti. Henüz Almanya ile bir Saldırmazlık Paktı çerçevesinde, i�birli�i yapmakta 

olan SSCB, Almanya’nın Türkiye’ye saldırıp Bo�azlara inmesi olasılı�ı kar�ısında daha 

açık bir güvence verememi�ti. Zaten 1925 Paktına ekli Çiçerin’in mektubunda da, 

Türkiye’nin bir saldırıya u�raması durumunda Sovyetlerin sadece ona anlayı� ve destek 

göstermesi vaadi vardı628. 

Yugoslavya ordusunun 18 Nisan’da tesliminden sonra, 23 Nisan’da da Yunan 

ordusu silâh bırakı�ımı yapmı�tı. Bunun üzerine, Yunan Kralı 2. George kaçmı�tı, 

                                                 
625 Aynı yer. 
626 Aynı yer. 
627 Aynı eser, s. 213. 
628 Aynı yer. 
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Almanlar 27 Nisan’da Atina’ya girmi�, ayrıca 20 Mayıs’ta Girit’i havadan indirdi�i 

kuvvetlerle �ngilizlerden almı�tı629. 

Haziran ayında Almanlar Bulgar kuvvetlerinin Yunan Batı Trakya’sı ve 

Makedonya’sını, ayrıca Yugoslavya’nın da Do�u Makedonya’yı i�galine izin vermi�, 

ancak ula�ım merkezlerini, Yunan Makedonya’sını ve Türk sınır boyunu belirli bir 

açıklıkta Alman i�galinde tutmu�tu. 18 Haziran’da da Ankara’da Türk-Alman 

Saldırmazlık Paktı imzalanmı�tı630. 

Balkan Paktı Alman saldırısına kar�ı herhangi bir yükümlülük do�urmuyordu.  

Bulgaristan’da onunla birlikte saldırıya geçmi� de�ildi. Bulgaristan’ın kimi Yunan ve 

Yugoslav topraklarını i�gali ise Almanlardan sonra ve onların izni ile olmu�tu. Zaten o 

sırada Pakt yok olmu� bulunuyordu. Gerçi 1939 Üçlü �ttifakı Yunanistan’a kar�ı bir 

saldırıda Türkiye’nin �ngiltere ve Fransa’ya elinden gelen tüm yardım ve deste�i 

göstermesini gerektiriyordu. Ama Türkiye sava� dı�ı kalaca�ını açıklamı�tı631. 

Balkan Paktı Yugoslavya ve Yunanistan’ın Alman istilâsına u�ramasıyla tarihe 

karı�mı�tı. Bunun için kesin bir gün vermek gerekirse, kanımızca Yugoslavya’nın 

teslim oldu�u 18 Nisan 1941’i göstermek akla uygun olur. Çünkü Yugoslavya’dan 

sonra çok taraflı olan Paktın yalnız iki üyesi ortada kalmı�tı. Onların zaten 1933 

Antla�ması ile ayrı bir ba�ı vardı. Kaldı ki bir ay sonra Yunanistan’da çökmü�tü. Daha 

sonra, hiç bir ba�ıtlı devlet adına Paktın, kuramsal da olsa varlı�ından söz 

edilemeyecekti632. 

II. Dünya Sava�ı sonrasında Balkan Devletleri rejim bakımından ve çok 

geçmeden birbirine kar�ı Paktlar çerçevesinde çe�itli gruplara bölünmü�tü. Türkiye ve 

Yunanistan Batının politik, ekonomik ve sosyal sistemi ve ittifakı NATO içinde yer 

alırken, komünistlerin yönetimine geçen Romanya, Bulgaristan do�rudan, Yugoslavya 

ve Arnavutluk ise dolaylı olarak Moskova’nın kontrolü altında kalmı�tı. Zamanla 

Yugoslavya ba�lantısız bir devlet olmu�, Arnavutluk’ta Moskova’dan uzakla�mı�tı. Bu 

geli�meler sırasında da hiç bir zaman 1934 Balkan Paktı’nın canlandırılması söz konusu 

olmamı�tı, olamazdı. 1954’de NATO üyesi Türkiye ve Yunanistan ile ba�ımsız 

komünist devlet durumunda ve o sırada Moskova’nın tehdidi altında bulunan 

                                                 
629 Soysal, Bayura Arma�an, s. 213. 
630 Sina Ak�in, a.g.e., s. 205. 
631 Soysal, a.g.e., s. 214. 
632 Aynı yer. 
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Yugoslavya’nın Bled’de imzalayacakları Üçlü Paktın da -ki ömrü bir yıl sürmü�tür- 

1934 Paktı ile hiç bir ili�i�i olmamı�tı633. 

 B- Türkiye’nin �ttifakı Canlandırma Te�ebbüsü ve �ttifakın Sonu 

Sava�ın ilk yılı tamamı ile Avrupa’da geçerken, Türkiye Balkanlara bir Almanya 

ya da Sovyet sızmasını engellemek amacıyla güçlü bir Balkan blo�u olu�turma 

çabalarına giri�tiyse de ba�arısız oldu. Almanya’yı kı�kırtacak herhangi bir harekette 

bulunmaktan çekinen Balkan ülkeleri Türkiye’nin ısrarla savunma konusunda i�birli�ini 

vurgulamasını �üphe ile kar�ılayarak, bunu Balkan ülkelerini �ngiltere ve Fransa’nın 

yanına çekmek için yapılan bir manevra olarak de�erlendirdiler634. 

Yugoslavya’nın, 24 Ocak 1937’de revizyonist politikalar güden Bulgaristan ve 

25 Mart 1937’de de �talya ile antla�malar yapması Balkan Paktı’nı temelinden sars-

mı�tır. Balkan Paktı’nın kar�ıla�tı�ı bu sarsıntıyı gidermek ve Paktı ayakta tutmak için 

Ba�bakan �smet �nönü ve Dı�i�leri Bakanı Tevfik Rü�tü Aras 1937 ilkbaharında Balkan 

ülkelerinin ba�kentlerini ziyaret etmi�lerdi. Ba�bakan �nönü Atina’dayken Atatürk, 

Yunanistan Ba�bakan’ı Metaxas’a �u mesajı göndermi�ti635: 

“Balkan müttefik devletlerinin Balkanlardaki sınırları tek bir sınırdır. Bu sınıra 

göz dikenler güne�in yakıcı �uası (ı�ınlar) ile kar�ıla�ır. Bundan kaçınılmasını tavsiye 

ederim. Sınırlarımızı savunan kuvvetler bir ve ayrılmaz kuvvetlerdir.” 

Bu süreci Tevfik Rü�tü Aras �u �ekilde özetlemektedir636: 

“…Balkan milletlerinin ço�u üç seneden beri, yabancı maksatlar için, 

yabancıların ellerinde, hatta ayakları altında ezilmektedir. Fazla olarak, daha yeni 

do�mu� olan, henüz emeklemekte bulunan Balkan Birli�i de tarumar oldu. Balkan 

milletlerinden ikisi demokratlar cephesinde yer almı�, di�er ikisi de de�i�ik sebeplerle 

fa�ist zümresine ilhak etmi�tir.” 

Bu sözlere katılmamak do�ru olmaz, çünkü �kinci Dünya Sava�ı’nda Romanya 

ve Bulgaristan Mihver devletlerin yanında yer alırken, Yunanistan ve Yugoslavya 

onların kar�ısındaki demokrat cephede yer almı�lardır. �kinci Dünya Sava�ı öncesinde 

fa�ist ideolojinin kontrolüne giren Balkanlar, �kinci Dünya Sava�ı sonrasında komünist 

                                                 
633 Soysal, Bayura Arma�an, s. 214.. 
634 Oran,a.g.e., s. 416. 
635 Öksüz, a.g.e., s 636. 
636 Aynı eser, s. 638. 
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ideolojinin denetimine girmi�tir. Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya ve Yugoslavya 

komünist ideolojik çizgiye girerken, Türkiye ve Yunanistan Batı tipi demokrasiler 

yönünde tercih kullanmı�lardır637. 

Paktın sonunu hazırlayan sebepleri maddele�tirecek olursak �unları sayabiliriz: 

1- Balkan Antantı, kâ�ıt üzerinde, belirli ve zayıf devletlerin saldırısını önleme 

gibi sınırlı amacı olan ve küçük devletlerin olu�turdukları kolay çözülür bir grupla�ma 

idi. Üye devletler, büyük devletlere kar�ı korunması gereken ba�ka sınırlarının da var 

oldu�u gerçe�ini ihmal etmi�lerdi. Türkiye, bu gerçe�i gördü�ü içindir ki, ba�langıçta 

Balkan Devletlerinin kendi sınırlarını garanti eden zayıf bir birlik de�il, aynı zamanda 

bu sınırları büyük devletlere kar�ı koruyabilecek kuvvetli bir örgüt istemi�tir. Böyle bir 

örgüt Avrupa’da olu�an bloklar arasında bir denge unsuru olabilece�i gibi bir büyük 

devletin saldırısına kar�ı kuvvetli bir blokta kurmu� olacaktı638. ��te Pakt, üyelerin 

büyük Avrupa devletleri arasındaki anla�mazlıkların dı�ında kalmalarına yardımcı bir 

vasıta olarak görülmü�, fakat bunlara kar�ı bir savunma ittifakı olarak dü�ünül-

memi�tir639. 

2- Sava� öncesi diplomasisinin hatası tekrar edilmi� ve Balkan ülkeleri iki 

dü�man kampa bölünmü�tü. Bu hata bütün Balkan birliklerinde tekrar edilecek ve hepsi 

bu zayıflı�a kurban gidecektir. Tam anlamı ile Balkan devletleri olan Arnavutluk ve 

Bulgaristan’ın birlik dı�ı bırakılması, Balkan Antantı’nın ismini dahi tartı�ma konusu 

yapmı�, Arnavutluk ve Bulgaristan’ı içine almayan bir Balkan anlayı�ının gerçek 

Balkan niteli�ini ta�ıyamayaca�ı ileri sürülmü�tür. �u anda, özellikle Bulgaristan’ı 

kazanmak için mevcut yolların hepsi tüketilmeden acele ile Balkan Antantı’na gidildi�i 

dü�ünülmektedir. Bunun bir sonucu olarak, Yugoslavya ile Bulgaristan 1937 yılında 

anla�mı�lar ve aralarında bir dostluk ve saldırmazlık paktı imzalamı�lardır. Bu 

yakınla�ma Antant’ın ana dokusunu zedelemi� ve sonunu yakınla�tırmı�tır640. 

25 Ocak 1937’de Bulgar - Yugoslav anla�ması pakta indirilen bir darbe �eklinde 

görülmü� ise de Yugoslavya bunun Balkan Paktı’ndan do�an vecibelerine halel 

getirmeyece�ini garanti etmi� ve askıdaki bazı sorunlar çözümlenince Bulgarların di�er 

kom�ularıyla da buna benzer anla�malar yapacaklarını Konsey’e bildirmi�tir. Ancak, 

                                                 
637 Öksüz, a.g.e., s 638. 
638 Sander, a.g.e., s. 11. 
639 Dı�i�leri, a.g.e., s. 364. 
640 Sander, a.g.e., s. 12. 
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Yugoslav-Bulgar dostluk anla�ması Balkan Paktı’nı çökertmemi� ise de Pakt içerisinde 

ikili grupla�ma yönünde etki yapmı�tır. Bu pakt sayesinde Yugoslavya, Bulgaristan’ı 

Balkan Antantı’na yakla�tıraca�ı yerde, tersine olarak Yugoslavya Balkan Paktı’ndan 

uzakla�tırmı�tır. Bulgar -Yugoslav Paktı’nın, Balkan Antantı’nı ve Küçük Antant’ı 

yıkmak için Almanya ve �talya tarafından çevrilen yeni bir oyunu belirtisi oldu�u 

dü�ünü�mü�tür. 25 Mart 1937’ de �talya ile de imzaladı�ı pakt ile Yugoslavya nereye 

do�ru yürümekte oldu�unu açık olarak anlatmı� bulunuyordu. 25 Mart 1937 Paktıyla 

Stoyadinoviç Yugoslavya’yı yıllardan beri yürüdü�ü yoldan ayırarak, �talya ve 

Almanya’ya do�ru kaydırmı�tır641.  

3- Paktın di�er bir güçlü�ü de, gittikçe Alman ve �talyan aleyhtarı fakat Fransız-

Rus dostu görünen Titulescu’nun, Pakt’ı Küçük Antant’a yakla�tırma çabalarıdır ki, 

buna da özellikle bir Orta Avrupa veya Akdeniz çatı�masında tarafsız kalmak isteyen 

Türkiye ve Yunanistan kar�ı koymu�, Yugoslavya ise gittikçe daha hareketsiz bir 

duruma girmi�tir642. 

Esasen 1938’lerde, Paktın esas amacı olan Bulgaristan’ı yalnız bırakma unsuru, 

Alman tehlikesinin artmasıyla ikinci plâna dü�mü�, hatta Balkan Paktı’nı sevmeyen 

Sovyetler Birli�i gibi memleketler dahi Bulgaristan’ın Pakta katılmasını sa�layarak 

kuvvetlendirmeyi tavsiye etmi�lerdir. 

4- �talya’nın 1935 yılında Habe�istan’a saldırması ve MC’nin bu devlete kar�ı 

uyguladı�ı ekonomik zorlama tedbirlerini sonuna kadar götürememesi, güney do�u 

Avrupa’nın savunucusu Fransa’nın bir saldırgan kar�ısında ne kadar zayıf kaldı�ını 

göstermekle kalmamı�, aynı zamanda Antantı da etkilemi�tir. �öyle ki, Antant 

Devletlerinin ekonomik tedbirlere samimi bir �ekilde katılmaları bu devletleri �talya ile 

ticaretini hemen hemen sıfıra indirmi� ve bundan yararlanan Almanya Güneydo�u 

Avrupa ekonomisini eline geçirmi�tir. Alman ilerlemesi kar�ısında Antant devletlerinin 

da�ılmaları ve bazılarının bu devletle birle�melerinin temel nedenlerinden biri budur. 

Ayrıca, bu devrede Balkan ülkelerinde kurulmu� bulunan fa�ist dikta rejimleri 

Almanya’nın Balkanlara sızmasını geni� ölçüde kolayla�tırmı�tır643. 

                                                 
641 Sander, a.g.e., s. 242-243. 
642 Dı�i�leri, a.g.e., s. 364. 
643 Sander, a.g.e., s. 12. 
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5- Balkan Antantı, kurulu�unda ifade edilen ümitlerin aksine, askeri bir ittifaktan 

öteye, yani gerçek bir Antanta da gidememi�tir. Bu noktada sava� öncesi diplomasinin 

tekrarlanan hatalarından biridir. Balkan Antantı bir Balkan anlayı�ını gerçekle�tirip, 

bunun gerektirdi�i temel örgütleri kurmu� bulunsaydı, Balkan devletleri belki de sava�a 

parçalanmı� bir �ekilde girmezler ve sava�tan sonra da aralarındaki uyu�mazlıkları 

�iddetlendirip dü�manlık �ekline sokmazlardı644. 

6- Balkan Antantı’nın yıkılı�ında önemli rol oynayan bir di�er nokta da üye 

devletlerin dı� politikada farklı görü�lere sahip olmalarıdır. Bu konuda en çok 

sorumlulu�u olan devlet �üphesiz Yunanistan olmu�tur. Yunanistan yalnız Bulgaristan 

ile biti�ik sınırların garantisini istiyor, Arnavutluk �talya’nın himayesinde oldu�undan 

ve Yunanistan’da �talya ile sava� riskini göze almadı�ından bir �talyan-Arnavut ortak 

saldırısına kar�ı Yugoslavya’yı korumak istemiyordu. Türkiye’nin ise pakt 

imzalandıktan sonra üzerinde önemle durdu�u nokta, Lozan ile silahtan arınmı� bir 

bölge haline getirilen Bo�azların silahlandırılmasıydı. Romanya, bu problemin Balkan 

Antantı konferanslarında konu�ulmasında ve Türkiye’nin daha önce kendisine 

danı�masında ısrar etmekteydi. Romanya’nın korkusu, Bulgaristan’ın Türkiye’nin bu 

revizyonizminden yararlanarak Neuilly antla�masının bazı hükümlerini de�i�tirmek 

isteyebilece�i ve bunu yaparken de Türkiye’nin I. Dünya sava�ı sonunda imzalanmı� 

bulunan Lozan Antla�masının bir hükmünü de�i�tirmesini örnek gösterebilece�i idi645. 

Bütün bu problemler Antantın 1936 Mayısında Belgrat’ta yaptı�ı üçüncü 

Bakanlar Konseyi toplantısında görü�üldü ve Yunanistan’ın �talya hakkındaki rezervi 

ile Türkiye’nin bo�azları silahlandırması kabul edildi. Burada ilginç olan nokta 

Yunanistan ile Türkiye’nin bu sorunlarda birbirlerini sonuna kadar desteklemeleri 

olmu�tur. Konferansta üzerinde anla�maya varılmayan nokta ise Antantın geni�lemesi 

olmu�tur. Yunanistan ve önceleri daha kuvvetli bir örgüt kurmak istemesine ra�men 

Türkiye, buna kar�ı çıkmı�lar ve iki devlet antantı Bulgaristan’ın denize mahreçine kar�ı 

bir cephe olarak kabul etmi�lerdir. Bunu, Türkiye’nin Yunanistan’a, di�er konulardaki 

deste�ine kar�ı verdi�i bir taviz olarak görmek yanlı� olmasa gerektir. Buna ra�men 

�unu söyleyebiliriz ki, II. Dünya Sava�ı’na kadar Antantın en kuvvetli devleti ve 

Balkanlarda barı�ın en emin garantisi yine Türkiye olmu�tur. Çünkü 1937 yılına 

gelinceye kadar bir büyük devletle ittifak ba�ı kurmamı� olan tek balkan devleti Türkiye 
                                                 
644 Aynı yer. 
645 Aynı yer. 
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idi. Bu devlet, her �eyden önce Sovyetler Birli�i ile yakın dostluk politikası 

izlemekteydi. Güvenli�inin uzak bir devletin ittifakı ile de�il, fakat kuvvetli kuzey 

kom�usu ile yakın ili�kilerle sa�lanabilece�ine inanmaktaydı. ��te, Türkiye’nin 

bo�azların silahlandırılması konusunda ilgili devletlere verdi�i 10 Nisan 1936 tarihli 

notanın endi�e yaratmamasının bir nedeni de Türkiye’nin bu devirde Avrupa diplomasi 

oyunlarından uzak olu�udur. Ancak, 1937 yılından ba�layarak, �talya’nın Akdeniz’de 

artan tehdidine kar�ı �ngiltere’ye yakla�mı� ve Avrupa ittifaklar silsilesine girmi�tir646. 

1 Eylül 1939 tarihinde �kinci Dünya Sava�ı çıkmı� ve antant ülkeleri sava� 

içinde bir defa toplanmı�tır. 24 �ubat 1940 tarihinde Belgrat’ta yapılan Balkanlar 

Konseyi, paktı güçlendirici ya da de�i�en ko�ullar kar�ısında i�levini belirleyici bir 

karar alamamı�tır. Romanya’nın, Mihver devletleri denen Almanya-�talya-Japonya 

ittifakına katılması, ertesi yıl Yugoslavya ve Yunanistan’ın Almanya tarafından i�gal 

edilmesi, Balkan Antantı’nın sonu olmu�tur647. 

�ki sava� arası devresinde Balkanlarda bir birlik kurma yolunda yapılan hatalar, 

II. Dünya sava�ından sonra da hemen hemen aynen tekrarlanmı�tır648. 

C- Pakt Hakkında Yapılmı� Olan De�erlendirmeler 

Pakt’ın kurulu�undan itibaren Avrupa siyasî durumu karı�tıkça ilk yıllarda 

üyeler arasında az çok mevcut olan ba�lılık, olayların baskısı kar�ısında, gev�emi�tir. 

Bilhassa içten ve dı�tan en güç durumda olan Yugoslavya’nın politikasında 

dalgalanmalar olmu�, fakat Yugoslavlar özellikle Türkiye ile 1939’lara kadar siyasî 

dayanı�ma ve görü�meyi devam ettirmi�lerdir. Büyük siyasî meselelerin ço�unda 

Balkanlılar hiç olmazsa aralarında görü�meyi ve bazı hallerde de birlikte hareketi 

sa�layabilmi�lerdir649.  

Her ne kadar, Yugoslavya’nın Pakt içerisinde kararsız tutumu sık sık tenkit 

edilmi� ise de, Yunanistan’ın �talya’yı kollama kaygısının Yugoslavya’nın 

kararsızlı�ından hiç de a�a�ı kalmadı�ı görülmektedir. Bu durum Yunan 

Parlamentosunda konan kaydı ihtirazı, askeri konvansiyonlara katılmaması, 1936 

Mayısında kaydı ihtirazının tekrarlanmasından da açıkça bellidir. Yunanistan’ın bu 

davranı�larının Yugoslavya’nın itirazlarına yol açtı�ı kadar, Pakt içinde Yugoslav-Türk 
                                                 
646 Sander, a.g.e., s. 14. 
647 9. Askeri Tarih Semineri, s.462. 
648 Sander, a.g.e., s. 14. 
649 Dı�i�leri, a.g.e., s. 363. 
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i�birli�ini artırdı�ı da bir vakıadır. Netice olarak Pakt’ın, II. Dünya Sava�ı öncesine 

kadar, büyük devletlerin müdahalesine set çekmekte bir hayli ba�arılı oldu�u ve 1938–

39’lardaki zaafının belki de Balkanlılar kadar Almanların nüfuz siyasetine etkili �ekilde 

kar�ı koyamayan �ngiliz, Fransız ve Sovyetlerin payı oldu�u söylenebilir650. 

Nihayet Balkan Paktı’na Türkiye’nin katılı�ı ve Sovyet rezervine ra�men sonuna 

kadar Paktın en güvenilir bir üyesi olarak faaliyet sarf etmesinin, Türkiye’nin yeni 

çehresi ve dünya politikasında barı�a yararlı olmak iste�i ile ilgisinin varlı�ını açıkça 

kabul etmek gerekir. Pakta dâhil di�er üç devlet de �imdiye kadar Türkiye’nin iyi 

ili�kiler sürdürdü�ü ülkeler de�ildir. Balkan Paktı Yurtta Sulh Cihanda Sulh 

politikasının belirgin bir uygulamasıdır. �talya ile yapılan ve aslında pek önemli 

olmadı�ı sonradan anla�ılan 1928 anla�ması bir tarafa, Pakt, Türkiye’nin, milletlerarası 

ili�kilerinin geni�li�i bakımından bu tarihe kadar yaptı�ı en önemli anla�madır651. 

Mustafa Kemal’in de buna verdi�i önemi hatıralardan görebiliyoruz: Balkan 

Paktı’nı imzaladı�ı günün ertesi sabahında, genel sekreteri Hasan Rıza Bey, Atatürk’ün 

yatak odasına girdi�inde, onu hayli yorgun ve dü�ünceli bulmu� ve “Yorgun 

görünüyorsunuz efendim, rahatsız mısınız?” diye sordu�u soruya aldı�ı cevap heralde 

günümüzdeki siyasetçiler ve dı� siyasetten sorumlulara bir örnek te�kil eder652: 

“Hayır. Gece hiç uyumadım da... �u üzerine dü�tü�ümüz Balkan Anla�ması yok 

mu? ��te kafam ona takıldı. Biliyorsun, bugüne kadar �öyle böyle kendi iç ve dı� 

meselelerimizle me�gul olduk, yani daha ziyade müstakil bir siyaset takip ettik. Oysa 

�imdi milletlerarası politika alanına giriyoruz ve üzerimize birtakım taahhütler 

alıyoruz. Acaba bu vaziyet bizim için ne gibi ihtimaller do�urabilir? diye dü�ündüm 

durdum, uykum kaçtı. Her ne ise hayırlı olsun. Ya�arsak önümüze çıkacak güçlükleri, 

ba�landı�ımız prensipler çerçevesi içinde yenmeye çalı�ırız ve yeneriz.” 

Türkiye’nin Balkan Politikası çerçevesinde Balkan Paktı hakkında Prof. Dr. 

Yılmaz Altu�  “Atatürk Balkan Paktı’nı Avrupa devletleri ile olan ili�kilerinde bir 

denge unsuru olarak dü�ünmü�tür. Balkan Paktı’nın ba�arısız olarak do�ması 

Atatürk’ün elinde olmayan ve kontrol edemedi�i sebepler yüzündendir.” �eklinde bir 

de�erlendirme yaparken �evket Süreyya Aydemir “Gazi’nin bütün ümit, emel ve 

                                                 
650 Dı�i�leri, a.g.e., s. 363. 
651 Aynı eser, s. 366. 
652 9. Askeri Tarih Semineri, s. 463. 
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gayreti Türkiye’nin batısında ve Balkan Avrupası’nda, en az Tuna’ya kadar varacak bir 

ittifaklar ve emniyet bölgesi kurmaktı” demektedir653. Oral Sander; “Balkan Antantı, 

“Antant” sözcü�ünün anlattı�ı gerçek bir anlayı� birli�i kuramamı� ve askeri bir ittifak 

olarak kalmı�tır” demektedir654. 

                                                 
653 Öksüz, a.g.e., s. 636. 
654 Oral  Sander, Siyasi Tarih I. Dünya Sava�ı’nın Sonundan 1980’e Kadar, �mge Kitabevi, Ankara 1989, 
s. 74. 
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SONUÇ 

Balkan Paktı, Türk Yunan dostlu�u temelinde 3–4 yıl süren bir hazırlık 

döneminden sonra Balkanların gelece�ine Balkanlıların karar vermesi gerekti�ini 

dünyaya ilan eden bir tür manifestodur.  

Günümüzden bakıldı�ında, tarihi misyonu itibariyle Pakt, iki büyük sava� 

arasında Avrupa’da gerçekle�tirilen ilk bölgesel Savunma Antla�ması olmu�tur. Çünkü 

buna en yakın örnek gösterebilece�imiz Küçük Antant’ın dahi bölgesel niteli�i yoktu.  

Paktın yalnız Balkanlar içinden gelecek bir saldırıya de�il dı�arıdan gelecek 

saldırılara kar�ı da bir kalkan olması, ya da hiç de�ilse onları caydırıcı bir nitelik 

ta�ıması yolunda Atatürk’ün özlemi pek gerçekle�tirilememi�tir. Bulgaristan tatmin 

edilemeyince, ister istemez �talya ve Almanya gibi büyük devletlerin etkisi kendini 

göstermi�, Pakt �kinci Dünya Sava�ı’nın kızı�tırdı�ı çeki�meler içinde bu büyük 

devletlerce yok edilmi�tir. Öte yandan, Yugoslavya ve Romanya, Fransa’ya güvenip 

Çekoslovakya ile birlikte Küçük Antant çerçevesinde Orta Avrupa’da yükümlülüklerini 

sürdürecekleri yerde Atatürk’ün diledi�i üzere, tüm güçlerini Balkan Paktı’nda 

gösterseler ve onu dı� tehlikelere kar�ı da geli�tirselerdi, belki Balkanlar �talya’nın ve 

dolayısıyla Almanya’nın saldırısına u�ramayacaktı. 

Bununla birlikte Pakt, 7 yılık ömrü boyunca, Bulgaristan’ın emellerinin 

gerçekle�mesine set çekmi�, özellikle Türkiye’nin Yunanistan’a sa�ladı�ı güvence 

kar�ısında, Bulgaristan �talya’nın Yunanistan’a saldırdı�ı zaman bile Ege’ye yeniden 

inmek fırsatını bulamamı�tır. 

Sovyetler Birli�i’nin bastırmasıyla Türkiye’nin Pakta ekledi�i çekince Romanya 

için sorun olu�turmu�tu. Ancak, Yunanistan’ın koydu�u genel nitelikteki çekince 

nedeniyle, Paktın zamanla dı�arıya kar�ı geli�tirilmesi engellenmi�, bunun acı sonucunu 

da bizzat Yunanistan, �talyan saldırısı ve akabinde gerçekle�en Alman saldırısı ile 

ya�amı�tır. 

Pakt’ın Türkiye açısından sonuçlarını inceleyecek olursak, çok taraflı ilk 

savunma antla�ması oldu�u görülecektir. Onu 1937’de Ortado�u bölgesi için Sadabâd 

Paktı izlemi�, 1939 yılında da �ngiltere ve Fransa ile Üçlü �ttifak yapılmı�tır. 

1930–1934 Balkan Konferansları sırasında ba�layıp Pakt çerçevesinde 

sürdürülen ekonomik ve kültürel i�birli�inin, o günlerin ko�ulları ve zorlukları 
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nedeniyle,  beklendi�i kadar ba�arılı oldu�u söylenemez. Ama yine de bir takım olumlu 

adımların atıldı�ını görmekteyiz.   

Tüm bunlar Balkan devletlerinin, özellikle Türkiye ve Yunanistan’ın, artık 

büyük devletlerin elinde oyuncak olmaktan kurtulmak amacıyla, uluslar arası arenada 

kendi iradeleriyle kendi kararlarını verebilmelerini sa�lamak adına yapılmı� 

çalı�malardır. Ba�arısı tartı�ılmakla beraber, günümüze de örnek olabilecek, kayda 

de�er çalı�malar gerçekle�tirilmi�tir.  
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EKLER 

Ek-1 

Türkiye ile Yunanistan Arasında �çten Anla�ma Yasası655 

Ankara, 14 Eylül 1933 (Metin) 

“Dostluk, anla�ma ve içtenlikle i�birli�i politikalarına sadakatle ba�lı olan,  

Etkileri onların ulusal ve uluslararası alanlardaki çalı�malarında görülen bu 

politikanın sürekli biçimde geli�mesini sa�lamaya karar veren,  

Öte yandan, Briyand-Kellogg Paktı ve imzacısı oldukları öbür uluslar arası 

Ba�ıtların özünden esinlenen ve barı� amacına ba�lılıklarının yeni ve parlak bir 

kanıtını ortaya koymak isteyen Türkiye ve Yunanistan, bir Pakt yapmayı 

kararla�tırmı�lar ve bunu için yetkili temsilcileri olarak:  

Sayın Türkiye Cumhurba�kanı:  

Ba�bakan, Malatya Milletvekili Sayın �smet Pa�a’yı ve Dı�i�leri Bakanı �zmir 

Milletvekili Sayın Dr. Tevfik Rü�tü’yü;  

Yunan Cumhuriyeti Ba�kanı:  

Ba�bakan Sayın Panaghis Tchaldaris ve Dı�i�leri Bakanı Sayın Demetre 

Maximos’u atamı�lardır.  

Adı geçenler, yöntemine uygun yetki belgelerini veri�tikten sonra, �unları 

kararla�tırmı�tır:  

Madde 1.Türkiye ve Yunanistan, ortak sınırlarının dokunulmazlı�ını kar�ılıklı 

olarak güvence altına alırlar.  

Madde 2. Ba�ıtlı Yüksek Taraflar, uluslararası nitelikte olup kendilerini 

ilgilendiren tüm sorunlarda önceden danı�mada bulunmayı, anla�ma ve i�birli�i 

politikalarının genel do�rultusuna ve kar�ılıklı ve ortak çıkarlara uygun bulurlar.  

Madde 3. Türkiye ve Yunanistan, temsil durumu sınırlı olan tüm uluslar arası 

toplantılarda, içlerinden birinin temsilcisinin her iki Tarafın ortak ve özel çıkarlarını 

savunmak görev ve yetkisine sahip olmasını göz önünde tutmaya hazır olup ortak temsil 

i�ini ya her birine sıra ile, ya da en çok ilgili ülkenin özel çıkarlarının söz konusu 
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oldu�u belirli durumlarda, o Tarafa verilmesini sa�lamak için birlikte çalı�mayı 

yükümlenirler.  

Madde 4. Bu Pakt on yıllık bir süre için yapılmı�tır. Sona erece�i günden bir yıl 

önce Ba�ıtlı Yüksek Taraflardan birisince onun ortadan kaldırılaca�ı bildirilmedikçe, 

yeni bir on yıllık dönem için yürürlükte kalır.  

Madde 5. Bu Pakt onaylanacak ve onay belgeleri en kısa bir zamanda 

veri�ilecektir. Son onaylamanın bir nota ile öteki Ba�ıtlı Tarafa bildirilmesi üzerine 

yürürlü�e girecektir. 

Ankara’da, 14 Eylül 1933 günü yapılmı�tır.  

 �SMET                 P.TCHALDAR�S  

           DR. TEVF�K RÜ�TÜ  D.MAX�MOS  
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Ek-2 

Türkiye ile Romanya Arasında Dostluk, Saldırmazlık, Hakemlik ve  

Uzla�tırma Andla�ması656 

Ankara, 17 Ekim 1933 

Türkiye Cumhurba�kanı ile Romanya Yüce Kralı ; genel barı�ın sürdürülmesine 

özde� biçimde ba�lı olarak ;  Türkiye ve Romanya, aralarında çıkabilecek 

uyu�mazlıkların barı�çı yoldan çözümü çarelerini ortaya koyarken, bu genel barı�ın 

sürdürülmesi yolunda, kar�ılıklı güven dü�ünü ile, i� birli�i etmeleri gere�ine 

inandıklarından;  

 �ki Devletin de Sava�tan vazgeçilmesine ili�kin 27 A�ustos 1928 günün Paris 

Paktına ve saldırıyı tanımlayan 3 ve 4 Temmuz 1933 gününü sözle�melerini imza etmi� 

oldu�unu göz önünde tutarak, Türkiye ile Romanya arasında bugün canlı bulunan ve 

gelecek için bir inancı olan dostluk ba�larını, iki ülkenin ortak çıkarları do�rultusunda 

güçlendirmek iste�i ile ;  

Aralarında bir dostluk, saldırmazlık, hakemlik ve uzla�tırma antla�ması yapma�ı 

kararla�tırmı�lar ve, bu amaçla;  

Türkiye Cumhurba�kanı, Türkiye Dı�i�leri bakanı ve �zmir Milletvekili Sayın 

Dr.Tevfik Rü�tü Beyefendi’yi;  

Romanya Yüce Kralı, Romanya Dı�i�leri bakanı Sayın Nicolas titulescuyu yetkili 

temsilci atamı�lardır.  

Adı geçen yetkili temsilciler, yönetimine uygun oldu�u görülen yetki belgelerine 

veri�tikten sonra, a�a�ıdaki hükümlere kararla�tırmı�tır:  

Madde 1. Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Krallı�ı ve onların ulusları 

arasında bozulmaz bir barı� ile içtenlikle ve sonsuz bir dostluk vardır ve olacaktır.  

Madde 2. Ulusal siyasetlerinin aracı olarak, birbirlerine kar�ı ne sava�a ne de, 

3 ve 4 Temmuz 1933 gününü sözle�melerle tanımlandı�ı üzere, saldırıya ba�vurmamak; 

bunun gibi ba�kasınca yapılan bir saldırıya katılmamak konusunda daha önce üstenmi� 

oldukları hükümlere ba�lı bulunan Ba�ıtlı iki yüksek taraf, ayrıca ba�ka devletlerce 
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giri�ilecek her saldırıyı yada herhangi bir saldırıya katılma eylemini ve iki ülkeden 

birine kar�ı giri�ilecek her saldırıcı antla�mayı da kınama�ı yükümlenir.  

Madde 3. Ba�ıtlı yüksek taraftar aralarında uyu�mazlık konusu bir artla ilgili 

olarak, i� bu antla�manın yürürlü�e girmesinden sonraki durumlar yada olgulardan 

do�up düzgülü diplomasi yöntemleri ile akla uygun bir süre çözümleyecek olan her 

uyu�mazlı�ı, a�a�ıda ön görülen biçimde, uzla�ma ile, yada yargısal yoldan yada 

hakeme ba�vurarak çözmeye yükümlenirler.  

Ba�ıtlı iki yüksek taraf, uluslararası sürekli adalet divanı statüsünün 36. 

maddesinin iste�e ba�lı hükmüne ( clause facultative ) katılmaları sırasında ileri 

sürdükleri çekinceleri i� bu antla�manın uygulamasında da saklı tutarlar ve, bundan 

ba�ka, yukarda yazılı hükmün, �u konularda uygulanmayaca�ını da kabul ederler:  

1- Ki�ilerin Ba�ıtlı yüksek taraflardan birine kar�ı ileri sürebilecekleri 

savlarla ilgili olup ba�ıtlı taraflardan birine kar�ı ileri sürebilecekleri 

savlarla ilgili olup ba�ıtlı taraflardan birine ba�lı yetkili Ulusal 

mahkemelerce kesin olarak hükme ba�lanacak uyu�mazlıklar. 

2- Devletler hukukunun iç hukuk yada egemenlik hakları gibi sadece 

devletlerin yetkinse bıraktı�ı konulara ili�kin uyu�mazlıklar. 

3- Tarafların ülke statülerine ili�kin uyu�mazlıklar  

Madde 4. Ba�ıtlı yüksek taraflar arasında yürürlükteki öbür sözle�melerde 

çözüm biçimleri konusunda özel yöntem ön görülmü� olan uyu�mazlıklar o 

sözle�melerin hükümleri uyarınca çözülecektir. 

Madde 5. �ki taraf uyu�mazlı�ı bir hakem mahkemesine sunmak konusunda 

anla�mı�lar ise, bir hakemlik anla�ması düzenleyeceklerdir. Taraflar, e�er uluslar arası 

uyu�mazlıkların barı�çı yollardan çözümü için yalnızca 18 Ekim 1907 La Haye 

Sözle�mesine uymak konusunda anla�mı� de�illerse, söz konusu hakemlik 

anla�masında, hakemlerin seçiminden ve uyu�mazlık konusundan ba�ka, hakemlerce 

izlenecek yöntem ve uygulanacak temel kurallarınıda belirleyeceklerdir. 

 Madde 6. Uyu�mazlı�ı bir hakem Mahkemesine sunmakta anla�mı� olan taraflar 

yukarıda ki maddede ön görülen hakemlik anla�ması konusunda yada hakemlerin 

seçiminde uyu�amazlarsa, taraftan biri yada öteki üç aylık bir ön bildiri den sonra, bir 
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dilekçeyle uyu�mazlı�ın do�rudan do�ruya uluslar arası sürekli adalet divanına 

götürme hakkına sahip olacaktır. 

 Madde 7. Uluslar arası sürekli adalet divanının kararı yada hakem mahkemesinin 

hükmü taraflarla iyi niyetli uygulanacaktır.  

 Yukarıda ön görülen ko�ullar içinde verilen uluslar arasında sürekli adalet divanı 

kararlarının ya da hakem mahkemeleri hükümlerinin yorum yada uygulamasından 

do�acak zorluklar tarafların biri yada ötekisince bir dilekçeyle ba�vurunca, uluslar 

arası sürekli adalet divanınca çözüme ba�lanacaktır. 

 Madde 8. Yukarıda yazılı ko�ullar içerisinde hakeme yada uluslararası sürekli adalet 

divanı yöntemine ba�vurmadan önce, taraflar aralarında anla�arak, uyu�mazlı�ı bu 

paktın ön görmekte oldu�u, uzla�tırma yöntemi ile çözebilir. 

 Uzla�ma giri�imi sonuç vermezse ve 21. maddede ön görülen sürenin bitiminden 

sonra, uyu�mazlık yukarıdaki maddelerde yazılı ko�ullar içinde, durumuna göre, uluslar 

arası sürekli adalet divanına ya da hakem mahkemesine verilebilir. 

 Madde 9. Ba�ıtlı taraflardan birisince ötekine bu konuda yapılacak istem üzerine, 3 

ay içinde sürekli uzla�tırma komisyonu kurulması gerekecektir.  

 Madde 22. Bu pakt onaylanacak ve onay belgeleri en kısa süre içinde veri�ilecektir. 

 Pakt, onay belgeleri veri�ilir veri�ilmez yürürlü�e verilecektir. Pakt yürürlü�e 

girdi�i günden ba�layarak 10 yıl için yapılmı�tır. 

 Bu sürenin sona ermesinden 6 ay önce, ona son verilece�i bildirilmese, pakt 5 yıllık 

bir süre için yenilenmi� olacak ve daha sonrada böylece uzayabilecektir. 

 Paktın süresinin sona ermesi sonrasında, henüz bir uzla�tırma, hakem ya da yargı 

i�lemi bitmemi� ise, tarafların ba�ka türlü karar verilmedikçe, bu i�lem, i� bu paktın 

hükümlerine göre, ola�an seyrini sürdürecektir. 

     DR. TEVF�K RÜ�TÜ    N. T�TULESCU 



 
 

 226  

Ek - 3 

Türkiye – Yugoslavya Dostluk, Saldırmazlık, Yargısal Çözüm, Hakemlik ve 

Uzla�tırma Antla�ması657 

Belgrad, 27 Kasım 1933 

         Türkiye’nin Sayın Cumhurba�kanı ile Yugoslavya’nın yüce kralı: 

         Genel barı�ın sürdürülmesine özde� biçimde ba�lı olarak;  

         Türkiye ile Yugoslavya’nın, 2 ülke arasında çıkabilecek uyu�mazlıkların barı�çı 

yollardan çözümü çarelerini ortaya koyarken, genel barı�ın sürdürülmesi yolunda 

kar�ılıklı bir güven dü�ünü ile i� birli�i etmeleri gere�ine inandıklarından; 

          �ki Devletin de Sava�tan Vazgeçilmesine ili�kin 27 A�ustos 1928 günlü Paris 

Paktını imza etmi� oldu�unu göz önünde tutarak; 

          Türkiye ile Yugoslavya arasında bu gün var olan ve gelecek için bir inanca 

sayılan dostluk ba�larını, iki ülkenin ortak çıkarları için, güçlendirmek iste�i ile; 

          Aralarında bir dostluk, Saldırmazlık, Yargısal çözüm, Hakemlik ve Uzla�tırma 

Antla�ması yaptı�ı kararla�tırmı�lar ve bu amaçla; 

          Türkiye’nin Sayın Cumhurba�kanı: 

          Dı�i�leri Bakanı Sayın Dr. Tevfik Rü�tü’yü,  

          Yugoslavya’nın Yüce Kralı Dı�i�leri Bakanı Sayın Bogolioub Jevtich’i yetkili 

Temsilci atamı�lardır. 

          Adı geçen yetkili Temsilciler, yöntemine uygun oldu�u görülen yetki bel gelirini 

veri�tikten sonra, a�a�ıdaki hükümleri kararla�tırmı�tır. 

 Fasıl I 

        Madde 1. Ba�ıtlı Yüksek Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Krallı�ı 

arasında çıkıp da düzgülü diplomasi yolları ile ve akla uygun bir süre içinde 

çözülmemi� olan herhangi bir sorun ve uyu�mazlı�ın çözümünü barı�çı yol ve i�bu 

Antla�mada ön görülen yöntemler dı�ında hiçbir biçimde aramamayı, kar�ılıklı olarak, 

yükümlenirler. 
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         Ba�ıtlı Yüksek Taraflar, birbirlerine kar�ı, ulusal siyasetlerinin bir aracı olarak 

sava�a ba�vurmamayı ve ba�ka Devletlerce iki ülkeden birine kar�ı giri�ilecek herhangi 

bir saldırıyı ve böyle bir saldırıya katılmayı yada ikisinden birine kar�ı yöneltilmi� 

herhangi bir saldırıcı antla�mayı kınamayı yükümlenirler. 

         Madde 2. Türkiye ile Yugoslavya Hükümetleri arasında düzgülü diploması yolları 

ile dostça bir çözüm biçimine ve ba�kaca bir anla�maya ba�lanamaya, aralarında bir 

hak üzerinde uyu�mazlıktan do�an sorunları, bir karara ba�latmak üzere, a�a�ıda 

açıklandı�ı gibi, ya Uluslar arası Sürekli Adalet Divanına yada bir Hakem 

Mahkemesine sunmayı yükümlenirler. Bunlar özellikle �u konuları kapsamaktadır: 

1- Bir antla�manın yorumlanması; 

2- Uluslar arası hukuka ili�kin herhangi bir sorun; 

3- Kanıtlanırsa uluslar arası bir yükümün bozulmu� oldu�unu gösterebilecek 

herhangi bir olgunun gerçekli�i; 

4- Böyle bir bozulma durumunda yapılması gerekecek onarımın niceli�i ve niteli�i; 

          Çözüm biçimleri Ba�ıtlı Yüksek Taraflar arasında yürürlükteki öbür sözle�meler 

ile bir özel yönteme ba�lanmı� olan uyu�mazlıklar, gene o sözle�meler hükümleri 

uyarınca çözülecektir. 

          Madde 3. Bu yüküm a�a�ıdaki uyu�mazlıkları kapsamı içine almaz: 

1-    Bu antla�malardan önce ortaya çıkmı� olgulardan do�an uyu�mazlıklar; 

2-    Ba�ıtlı Taraflardan birinin görü�üne göre, Devletler Hukuku ilkeleri uyarınca, 

yalnızca kendi egemenli�i çerçevesindeki sorunlardan do�mu� olan yada, 

aralarında yürürlükteki Antla�malar hükümlerine göre, her birinin kendi yetkisi 

içinde kalan uyu�mazlıklar, Bunun ile birlikte, öteki Taraf bu konuda, kar�ı 

görü�e sahip ise uyu�mazlı�ın Taraflarda birinin yetkisi içinde olup olmadı�ı 

noktası daha önce Uluslar arası Sürekli Adalet Divanınca bir karara 

ba�latılabilecektir 

3-    Tarafların toprak durumuna ili�kin uyu�mazlıklar; 

          Madde 4. E�er Taraflardan birinin iç yasaları uyarınca, o Taraf mahkemelerinin 

yetkisi çerçevesinde kalan bir uyu�mazlık söz konusu ise i�bu Antla�madan ön görülen 

yöntemin uygulanabilmesi için önce ulusal Mahkemenin, akla uygun süreler içinde, 
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kararını vermesi ve bu kararın kesin yargı gücünü kazanmı� olması gerekir. Bunun gibi, 

yönetimsel makamların yetkisi içinde bulunan bir uyu�mazlık söz konusu ise, bu 

uyu�mazlık yetkili makamlarca akla uygun bir süre içinde, bu konuda bir karar 

verilmedikçe bu Antla�mada ön görülen çe�itli yöntemler uygulanmayacaktır. 

          Böyle bir durum ortaya çıkınca, i�bu Antla�mada öngörülen yöntemlere 

ba�vurmak isteyen Taraf, yukarıda sözü edilen karardan sonra 1 yıllık bir süre içinde, 

bu iste�ini öteki Tarafa bildirecektir. 

          Madde 5. a) 2. Maddede sözü geçen hakem mahkemesi 5 üyeden olu�acaktır. 

Taraflardan her birisi bunlardan bir üyeyi atayacak ve bunu kendi uyrukları içinden 

seçebilecektir. Öteki iki hakem ile ba�hakem, ba�ka, ba�ka devlet uyrukları içinden 

olmak üzere, 2 tarafın onamı ile seçilecektir. Ba�ka uluslardan olacak bu hakemlerin 

sürekli konularının, Ba�ıtlı tarafların ülkeleri içinde bulunmaması ve onların 

hizmetinde olmaması gerekir.  

                         b) 1- Hakem mahkemeleri kurulması konusunda taraflardan birinin 

ötekine yapaca�ı istem üzerine, 3 aylık bir süre içinde, hakem mahkemesinin üyeleri 

atanmı� bulunmazsa gerekli atamaların yapılması i�i, iki tarafın antla�ması ile, bir 

üçüncü devlete bırakılacaktır.  

                             2- Bu konuda antla�ma olmazsa, taraflardan her biri iste�ini bir 

ba�ka devleti gösterecek ve gerekli atamalar uluslar arası sürekli adalet divan ba�kanı 

tarafınca yapılacaktır. Divan ba�kanı, bir özür ileri sürer yada kendisi tarafından 

birisinin uyru�undan bulunursa, atamalar 2. ba�kanca yapılacaktır. Onunda özrü varsa 

yada kendisi taraflardan birinin uyru�undan ise, atamalar divanın taraflardan 

herhangi birinin uyru�undan olmayan en ya�lı üyece yapılacaktır.  

                         c) Ölüm, çekilme ya da herhangi bir ba�ka engel nedeni ile bo�alacak 

üyeliklere atamalarda yukarıda yazılı yöntem çerçevesinde en kısa bir süre içerisinde 

yapılacaktır. 

                         d)Ba�ıtlı iki taraf, uyu�mazlı�ı hakem mahkemesine sunma konusunda 

anla�mı� iseler uyu�mazlı�ın konusunun ve izlenecek yöntemi saptayan bir hakemlik 

anla�masını da düzenleyecektir.  

             Hakemlik anla�masında, yukarıdaki fıkrada yazılı noktalar üzerindeki 

açıklamalar ve belirgin bilgiler yetersiz ise, bu konuda uluslararası uyu�mazlıkların 
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barı�çı yoldan çözümüne ili�kin 18 Ekim 1907 günlü La Haye sözle�mesi yükümleri, 

gerekli ölçüde uygulanacaktır. 

             Hakemlik anla�masında bir açıklık olmadı�ı zaman, Mahkeme Uluslar arası 

Sürekli Adalet divanı statüsünün 38. maddesinde sayılan temel kuralları uygulayacaktır.  

             Madde 6. Uluslar arası sürekli adalet divanı yada hakem mahkemesi önünde 

herhangi bir yöntem ve i�leme giri�ilmeden önce, uyu�mazlık, bir uzla�mayı sa�lamak 

amacı ile ve ba�ıtlı tarafların anla�ması ile, i�bu antla�ma gere�ince kurulan sürekli 

uzla�tırma komisyonunu sunabilecektir.  

             Madde 7. Yargısal hüküm ya da hakem kararı, uyu�mazlık içindeki taraflardan 

birisine ba�lı ir yargı makamı ya da herhangi bir makamın verdi�i bir karar ya da 

aldı�ı önlemin, bir bölümü ya da bütünüyle, devletler hukukuna aykırı bulundu�unu 

açıkladı�ında, söz konusu tarafın anayasası o kadar ya da önlemin sonuçlarını ancak 

yetersiz ölçüde kar�ılamak olana�ını veriyorsa, taraflar zarar gören tarafa, yargısal 

hüküm ya da hakem kararı ile hak gözetir bir zarar giderim ödenmesi konusunda 

anla�mı�lardır.  

 Fasıl II 

              Madde 8. Ba�ıtlı yüksek tarafların, aralarında bir uyu�mazlı�a neden olup 

düzgülü diplomasi yolu ile ve dostça çözülememi� bulunan ve i�bu antla�manın 2. 

maddesinde gösterildi�i biçimde bir karar ile çözümü olanaksız ve ba�ıtlı taraflar 

arasında yürürlükteki bir antla�ma yada sözle�me ile bir çözüm biçimine ba�lanması ön 

görülmemi� olan tüm sorunlar sürekli uzla�tırma komisyonuna sunulacaktır. Bu 

komisyonun görevi taraflara, kabul edilebilir nitelikte bir çözüm biçimi önermek ve, her 

durumda, bir rapor sunmak olacaktır.  

              Komisyona sunulacak dilekçe konusunda taraflar arasında anla�ma olmazsa 

onlardan herhangi biri, kar�ı tarafa bir ay önce durumu bildirmek ko�ulu ile, sorunu 

do�rudan do�ruya söz konusu komisyona sunmak hakkına sahip olacaktır. 

 Genel Hükümler 

             Madde 21. Uyu�mazlı�ın hakem ya da yargı yolundan çözümü için 

yargılamanın ba�ladı�ı tüm durumlarda, özelliklerle taraflar arasındaki uyu�mazlık 

giri�ilen ya da giri�ilmek üzere bulunan eylemlerden do�mu� ise, statüsünün 41. 

maddesi gere�ince sürekli adalet divanı ya da, duruma göre, hakem mahkemesi, gerekli 
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geçici önlemleri, olanaklı en kısa zamanda, bildirecektir. Sürekli uzla�tırma komisyonu 

da, gerekirse ve taraflar arasında anla�ma olursa, böylece davranacaktır.  

             Ba�ıtlı yüksek taraflardan her biri, uzla�tırma komisyonunca verilen kararın ya 

da önerilecek olan çözüm biçiminin uygulanmasını bozacak nitelikte herhangi bir önlem 

almaktan ve uyu�mazlı�ı arttıracak ya da geni�letecek nitelikte bir davranı�ta 

bulunmaktan kaçınmayı yükümlenir. 

             Madde 22. Uyu�mazlıkta ba�ka devletlerin ilgisi bulundu�u durumlarda da i�bu 

antla�ma ba�ıtlı yüksek taraflar arasında geçerli olacaktır. 

             Madde 23. ��bu antla�manın yorumlanması konusunda ba�ıtlı yüksek taraflar 

arasında çıkacak herhangi bir uyu�mazlık antla�manın 2. maddesinde gösterilen 

yönteme göre, uluslar arası sürekli adalet divanına sunulacaktır.  

              Madde 24. ��bu antla�ma onaylanacaktır. Onay belgeleri en kısa zamanda 

Ankara da verilecektir. 

              Madde 25. ��bu antla�ma, onay belgelerinin veri�imi üzerine yürürlü�e girecek 

ve yürürlü�e girdi�i günden ba�layarak 5 yıllık bir süre için geçerli olacaktır. Bu 

sürenin sona ermesinden 6 ay önce ona son verilece�i bildirilmez ise, antla�ma 

kendili�inden 5 yıllık yeni bir süre için yenilenmi� sayılacak ve bu yenilenme biçimi 

böylece sürecektir.  

              ��bu antla�masının sona ermesi sırasında, onun uyarınca giri�ilmi� bir dava, 

sürekli uzla�tırma komisyonu, uluslar arası sürekli adalet divanı yada hakem 

mahkemesi önünde görülmekte ise, buna ili�kin i�lemin sonuna dek, sürdürülecektir. 

              Yukarıdaki hükümlere inançla, yetkili temsilciler i�bu antla�mayı imza 

etmi�lerdir. 

               Belgrat’da 27 Ekim 1933 günü 2 örnek olarak düzenlenmi�tir. 

   DR. TEVF�K RÜ�TÜ    BOGOL�OUB JEVT�CH 
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Ek - 4 

BALKAN ANLA�MA PAKTI METN�658 

(Pacte d’Entente Balkanique) 

Atina, 9 �ubat 1934 

(Metin) 

Balkanlarda barı�ın güçlendirilmesine katkıda bulunmak isteyen ve Briand-

Kellogg Paktının hazırlanmasında ve Milletler Cemiyeti Genel Kurulunun buna ili�kin 

kararlarında egemen olan anla�ma ve uzla�ma dü�ünü ile davranan ve ortadaki 

ba�ıtsal yükümlülüklere saygı duyan ve Balkanlarda bugün kurulu ülkesel düzenin 

korunmasını sa�lama�a kesinlikle karar vermi� bulunan: 

Türkiye Cumhurba�kanı, Yugoslavya’nın Yüce Kralı, Yunanistan 

Cumhurba�kanı ve Romanya’nın yüce Kralı,  bir Balkan Anla�ma Paktı ba�ıtlama�a 

karar vermi�ler ve bu amaçla, yetkili temsilcileri olarak; 

Türkiye Cumhurba�kanı: 

Dı�i�leri Bakanı Sayın Tevfik Rü�tü’yü, 

Yugoslavya Yüce Kralı: 

Dı�i�leri Bakanı Sayın Bogolioub Jevtich’i 

Yunanistan Cumhurba�kanı:  

Dı�i�leri Bakanı Sayın Demetre Maximos’u, 

Romanya Yüce Kralı: 

Dı�i�leri Bakanı Sayın Nicolas Titulescu’yu atamı�lardır. 

Bu temsilciler, yöntemine uygun oldu�u görülen yetki belgelerinin veri�iminden 

sonra, a�a�ıdaki hükümleri kararla�tırmı�lardır. 

Madde 1. Türkiye Yugoslavya, Yunanistan ve Romanya kendi tüm Balkan 

sınırlarının güvenli�ini, kar�ılıklı olarak, güvence altına alırlar. 

Madde 2. Ba�ıtlı Yüksek Taraflar bu anla�mada belirlenmi� olan çıkarlarına 

zarar verebilecek olasılıklar kar�ısında, alınacak önlemler konusunda birbiriyle 

                                                 
658 TBMMZC, 1934, Sıra no: 69, C: 21, s. 1-3; Ayrıca bknz: Soysal, Bayura Arma�an, s. 217-218. 
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görü�meler, yapma�ı yükümlenirler. Onlar bu Paktı imzalamamı� olan her hangi bir 

Balkan ülkesine kar�ı, birbirine önceden duyurmaksızın, siyasal hiç bir davranı�ta 

bulunmama�ı ve öbür Ba�ıtlı Tarafların izni olmaksızın, ba�ka herhangi bir Balkan 

Devletine kar�ı siyasal bir yüküm altına girmeme�i yükümlenirler. 

Madde 3. Bu Anla�ma tüm Ba�ıtlı Devletlerce imzalanır imzalanmaz yürürlü�e 

girecek ve olanaklı en kısa zamanda onaylanacaktır. Anla�ma, katılması Ba�ıtlı 

Taraflarca olumlu bir inceleme�e konu olacak için Balkan ülkesine açık bulunacak ve i� 

bu katılma durumu, öbür imzacı ülkelerin kabul kararını bildirir bildirmez geçerlilik 

kazanacaktır.  

Bu hükümlere olan inançla, adı geçen yetkili temsilciler i� bu Paktı 

imzalamı�lardır.  

Atina'da, 1934 yılı �ubatının dokuzunda, dört örnek olarak, düzenlenmi� ve her 

bir Ba�ıtlı Yüksek Tarafa bu örneklerden birisi sunulmu�tur. 

Dr. Tevfik Rü�tü  

D.  Maximos  

N.  Titulescu  

B.  Jevtich 

EK PROTOKOL (Protocole-Annexe) 659 

Balkan Anla�ma Paktı imzalandı�ı sırada, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya ve 

Türkiye Dı�i�leri Bakanları, ülkelerinin üstlendi�i yükümlerin anlamını, a�a�ıda 

gösterildi�i biçimde, açıklı�a kavu�turmak ve bu açıklamaların Paktın ayrılmaz bir 

parçası oldu�unu kesinlikle belirtmek gerekti�ini duymu�lardır. 

1) 3 ve 4 Temmuz 1933 Londra Sözle�melerinin 2. Maddesinde öngörülen saldırı 

eylemlerinden birine giri�ecek herhangi bir ülke saldırgan sayılacaktır. 

2) Balkan Antla�ma Paktı bir devlete kar�ı yönetilmi� de�ildir. Amacı Balkan 

sınırlarını bir Balkan Devletince giri�ilecek herhangi bir saldırıya kar�ı güvence altına 

almaktadır. 

                                                 
659 Soysal, Bayura Arma�an, s. 218-219. 
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3) Bununla birlikte, e�er Ba�ıtlı Yüksek Taraflardan biri Balkanlı olmayan 

herhangi bir devletin saldırısına u�rarsa ve bir Balkan Devleti bu saldırıya o anda ya 

da sonradan katılırsa, Balkan Anla�ma Paktının hükümleri bu Balkan Devletine kar�ı 

tümüyle uygulanacaktır. 

4) Ba�ıtlı Yüksek Taraflar, Balkan Anla�ma Paktı ile güdülen amaçlara uygun 

Sözle�meler yapma�ı yükümlenirler. Bu Sözle�melerle ilgili görü�meler 6 ay içinde 

ba�layacaktır. 

5) Balkan Anla�ma Paktı, daha önce üstlenilmi� yükümlülüklere aykırı 

dü�medi�inden, önceki tüm ba�ıtlar ve antla�malara ba�lı tüm sözle�meler -ki bu 

ba�ıtlar ve antla�malar zaten yayımlanmı� bulunmaktadır- geçerliliklerini 

sürdürecektir. 

6) Paktın giri� kesimindeki “daha önceki ba�ıtsal yükümlere saygılı olma�a 

kesinlikle kararlı” tümcesi, Ba�ıtlı Yüksek Taraflar için, onlardan biri ya da bir kaçının 

imzacısı bulundu�u Balkan Devletleri arasındaki antla�malara saygı anlamına 

gelmektedir. 

7) Balkan Anla�ma Paktı bir savunma aracıdır. O nedenle, Ba�ıtlı Yüksek 

Taraflar için Paktın ortaya koydu�u yükümler, onların Londra Sözle�melerinin 2. 

Maddesinde öngörüldü�ü biçimde, bir ba�ka devlete saldırıya geçen Ba�ıtlı Yüksek 

Taraf ile ili�kileri açısından sona erer. 

8) Ba�ıtlı Yüksek Taraflar için Balkanlarda bugünkü ülkesel düzen kesin 

niteliktedir. Paktın ortaya koydu�u yükümlere gelince, bunların Yüksek Tarafların 

Paktın imzasını izleyen iki yıl içinde ya da daha sonra saptayacakları bir süresi 

olacaktır. Bu iki yıl içinde Paktın bozulması olana�ı yoktur. Paktın süresi eri az be� yıl 

ya da daha fazlası için saptanacaktır. E�er imza gününü izleyen iki yılın sonunda hiç 

bir süre saptanmamı�sa, Balkan Anla�ma Paktının, imza gününü izleyen iki yılın 

sonundan ba�lamak üzere, kendili�inden be� yıllık bir süresi olacaktır. Bu be� yılın ya 

da Ba�ıtlı Yüksek Taraflarca kabul edilen sürenin sonunda, Pakt, Ba�ıtlı Yüksek 

Taraflardan birisince Paktın sona eri�i için öngörülen günden bir yıl önce 

bozulmadıkça, daha önceki yürürlük süresine e�it bir dönem için zımnî olarak ve 

kendili�inden yenilenmi� sayılacaktır. Her durumda, ister Paktın yürürlü�e girdi�i 

birinci dönem (7 ya da 7 yıldan çok) olsun, ister zımmen ve kendili�inden ba�layan 
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sonraki dönem olsun, Paktın sona eri�i gününden bir yıl önce, hiç bir bozma ya da 

bozma bildirisi geçerli de�ildir. 

9) Balkan Anla�ma Paktı, her ülkenin kendi yasası uyarınca onaylanınca Ba�ıtlı 

Yüksek Taraflar birbirlerine bilgi vereceklerdir. 

Ankara, 9 �ubat 1934 

                                                                                               �mza:   D.  Maximos 

                                                                                                         N. Titulescu  

                                                                                                         Dr. T. Rü�tü               

                                                                                                B. Jevtich 

 

Ek - 5 

Türkiye Dı�i�leri Bakanının SSCB Dı�i�leri Komiserine Sundu�u Demeç660 

“Türkiye’nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli�ine kar�ı yönetilmi� 

herhangi bir eyleme, hiçbir zaman, katılmak durumuna girme�i kabul etmeyece�ini, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına açıklamaktan onur duyarım.” 

       Atina, 9 �ubat 1934 

       TEVF�K RÜ�TÜ ARAS  

“Bu demeç Balkan Anla�ma Paktının Ayrılmaz bir parçasıdır.” 

Ek - 6 

Üç Dı�i�leri Bakanının Demeci661 

Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan Dı�i�leri Bakanları, Sayın Tevfik Rü�tü 

Beyin yaptı�ı Demeci not ederek, bu demecin Balkan Anla�ma Paktına ve her üç 

devletçe izlenen barı� politikasına aykırı olmadı�ını açıklarlar. 

       Atina, 9 �ubat 1934 

                                                 
660 Soysal, Andla�malar, s.465. 
661 Soysal, Andla�malar, s. 465. 
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Ek - 7 

I Sayılı �mza Protokolü 

(Gizli) 

Ek protokolün 4. maddesinde söz konusu Balkan Anla�ma Paktı ile güdülen 

amaçlara uygun sözle�meleri ba�ıtlamak yükümü, Ba�ıtlı Taraflar için her�eyden önce 

askersel sözle�meleri kapsamı içine alır. 

Atina, 9 �ubat 1934 

(�mzalar) 

Ek - 8 

II Sayılı �mza Protokolü 662 

(Gizli) 

Balkanlarda bugün kurulu ülkesel düzen deyimi ile Balkan sınırları, ba�ka 

deyi�le, bugün Romanya ile Bulgaristan, Romanya ile Yugoslavya; Arnavutluk ile 

Yugoslavya; Arnavutluk ile Yunanistan; Yugoslavya ile Bulgaristan; Yunanistan ile 

Yugoslavya; Yunanistan ile Bulgaristan; Yunanistan ile Türkiye ve Bulgaristan ile 

Türkiye sınırları anla�ılır. 

       Atina, 9 �ubat 1934  

        (imzalar) 

 

Ek - 9 

Yunanistan’ın Çekincesi663 

(Gizli) 

Balkan Paktının amacı yalnızca Balkan devletlerinden gelecek bir saldırıyı 

kar�ılamaktır. Yunanistan, Paktın bir gere�i olarak, hiçbir durumda, Büyük 

devletlerden birine kar�ı sava� etmez. 

                                                 
662 Aynı eser, s:466. 
663 Aynı yer. 
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Ek - 10 

Balkan Anla�ma Paktı Örgütünün Statüsü664 

Ankara,  Kasım 1934 

(Metin) 

 “Barı�ı korumak ve düzenlemek özlemiyle, ayrım gözetmeden tüm devletlerle ve 

özellikle Balkan Antla�ma Paktı imzacıları arasında ekonomik ili�kileri geli�tirmek için 

kesin karar varmı� olarak, 

 Balkan Anla�ması Paktının dört devlet arasındaki dostluk ve ittifak ba�larını 

örgütsel ve istikrarlı bir temele oturmaya karar vermi� bulunarak, 

  Ortak politikalarına yön verici bir örgüt kurmakla bu istikrarı gerçekle�tirmek 

zorunlulu�una inanarak, 

 Balkan Antla�ma Paktının imzasından beri birlikte yapılan çalı�maları yinelemek ve 

gelecekte uygulamak üzere, �unları kararla�tırmı�lardır:665 

 Madde 1. Dört devlet grubunun ortak politikasına yön verici bir örgüt olmak üzere, 

bu devletlerin dı�i�leri bakanlarından olu�an bir Balkan anla�ması devletleri sürekli 

konseyi kurulmu�tur. Sürekli konseyin kararları oybirli�iyle alınacaktır. 

 Madde 2.Sürekli konsey, diplomasi yolundan sürdürülecek ola�an i�ler dı�ında, 

zorunlu olarak yılda en az iki kez toplanacaktır. Bu toplantılar sıra ile dört ülkede 

yapılacaktır. 

 E�er gerekli görülürse, Ba�kanın giri�imi ile, Sürekli Konseyin ola�anüstü 

toplantıları Cenevre ya da ba�ka bir yerde olabilir. 

 Madde 3. Sürekli Konsey Ba�kanı, Balkan Anla�ma Paktının Atina’da imzalandı�ı 9 

�ubat 1934’den ba�lamak üzere, bir yıllık süre için Yunanistan Dı�i�leri Bakanıdır. 9 

�ubat 1935’de Ba�kanlık, kendili�inden, Romanya Dı�i�leri Bakanına, 9 �ubat 1936’da 

Türkiye Dı�i�leri bakanına ve 9 �ubat 1937’de Yugoslavya Dı�i�leri bakanına 

geçecektir. Daha sonra yine (Fransızca) alfabe sırasına göre (Yunanistan, Romanya, 

Türkiye, Yugoslavya) her yılın 9 �ubatından ba�layarak birer yıl için görev böylece 

sürdürülecektir. 

                                                 
664 Soysal, Andla�malar, s. 468-469. 
665 Aynı eser, s: 468. 
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 Toplantıların gününün, yerinin ve gündeminin saptanması ve alınacak 

kararların hazırlanması i�leminin giri�imi Ba�kandan gelir. 

 Madde 4. Balkan Anla�ması devletleri arasındaki ili�kiler için olsun, onların 

üçüncü devletlerle olan ili�kileri konusunda olsun, görü�ülen tüm sorunlar ve alınan 

tüm kararlarda Paktın dört devleti arasında kesin e�itlik ilkesine özenle ba�lı 

kalınacaktır. 

 Madde 5. Dört devletin ekonomik çıkarlarının zamanla e� güdümünü sa�lamak için 

Balkan Anla�ma Paktı devletlerinin bir ekonomik danı�ma konseyi kurulmu�tur. 

Konsey, ekonomik, ticaretsel ve parasal konularda uzmanlardan olu�acak ve sürekli 

konseyin bir yardımcı danı�ma örgütü olarak i� görecektir. 

 Madde 6. Sürekli konsey, bir özel sorun yada belirli sorun kümeleri için, bunları 

inceleyip kendisine çözüm yolları hazırlamak üzere, ba�kaca sürekli yada geçici 

komisyonlar yada komiteler kurmak yetkisine sahiptir. Bütün bu örgütler danı�ma ve 

yardımcılık niteli�i ta�ıyacaktır. 

 Madde 7. Sürekli konseyin bir sekreterli�i kurulmu�tur. Çalı�ma yeri her yıl içi 

sürekli konseyin ba�kanlık sırası kimde ise onun ülkesinin ba�kentidir. 

 Ankara’da, 2 Kasım 1934’de yapılmı�tır. 

Ek - 11 

Balkan Anla�ması Ekonomik Danı�ma Konseyinin Statüsü666 

Madde 1. Balkan ekonomik konseyi, Türk, Yunan, Romen ve Yugoslav olmak 

üzere dört ulusal �ubeden olu�ur.  

Madde 2. Her �ubenin a�a�ıdaki konular için temsilci sıfatına sahip 5 üyesi 

bulunur: 

a) Genel olarak ticaret politikası, 

b) Tarımsal sorunlar, 

c) Sanayi sorunları, 

d) Parasal sorunlar, kredi ve merkez emisyon bankaları i�leri, 

e) Ula�tırma sorunları, 
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Madde 3. Her �ubeye, delegelere dört devletin ekonomik çalı�maları üzerindeki 

incelemelerinde yardımcı olmak üzere, ekonomi ya�ama alanında bilgi sahibi uzmanlar 

atanabilir. 

  �ubeler özel sorunlar ya da sorun kümeleri üzerinde çalı�acak komitelere de 

bölünebilir.  

 Madde 4. Her �ube, kendi ulusal toplantılarında, incelemelerini ve somut önerilerini 

hazırlar. 

 Dört �ube, özel i�lerinde e� güdümü sa�lamak, karar almak ve daha sonra sürekli 

konseye sunulacak ortak önerileri hazırlamak üzere, sıra ile her ülkenin ba�kentinde, 

yılda en az iki kez ola�an olarak toplanır. 

 Madde 5. Ekonomik konseyin incelemeleri ve iç tüzü�ü konularında sürekli konsey 

ileride bir karar alacaktır. �imdilik, 10 Mayıs 1935’de Balkan Antantının Bükre� 

toplantısı vesilesiyle, a�a�ıdaki sorunlar üzerinde konseyin ayrıntılı genel bir rapor 

sunması için, sürekli konsey, gelecek 5 ay içinde ekonomik konseyin bir kez Atina, bir 

kez Ankara’da toplanmasını kararla�tırmı�tır.  

a) Balkan Antantı devletleri arasında ekonomik ve ticaretsel ili�kileri 

arttırmak, 

b) Balkanlar arası ula�ım yollarını, özellikle Tuna’ dan Karadeniz’e 

akarsu yolunu kullanarak bu devletlerin alı�veri�ini canlandırmak. 
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Ek – 12 

Türkiye �ngiltere ve Fransa arasında Kar�ılıklı Antla�ma(19 Ekim 1939) 

Madde 1. “Türkiye’ye kar�ı bir Avrupa Devletince giri�ilecek bir saldırı 

sonucunda, Türkiye bu Devletle sava� durumuna girdi�i takdirde, Fransa ve Birle�ik 

Krallık, edimsel olarak, Türkiye ile i�birli�i yapacaklar ve ona ellerinden gelen tüm 

yardım ve deste�i göstereceklerdir. 

Madde 2.1. Bir Avrupa devletince giri�ilip Akdeniz bölgesinde Fransa ve 

Birle�ik Krallı�ın karı�acakları bir sava�a sürükleyici bir saldırı durumunda, Türkiye, 

edimsel olarak, Fransa ve Birle�ik Krallık ile i�birli�i yapacak ve onlara elinden gelen 

tüm yardım ve deste�i gösterecektir. 

Madde 2.2. Bir Avrupa devletince giri�ilip Akdeniz bölgesinde Türkiye’nin 

karı�aca�ı bir sava�ı sürükleyici bir saldırı eylemi durumunda, Fransa ve Birle�ik 

Krallık, edimsel olarak, Türkiye ile i�birli�inde bulunacaklar ve ona ellerinden gelen 

tüm yardımı ve deste�i göstereceklerdir. 

Madde 3. Fransa ve Birle�ik Krallık tarafından 13 Nisan 1939 günlü demeçlerle 

Yunanistan ve Romanya’ya verilen güvenceler yürürlükte kaldı�ı sürece, bu iki 

güvenceden biri ya da öteki nedeniyle Fransa ve Birle�ik Krallık sava�a giri�tikleri 

durumda, Türkiye, edimsel olarak, Fransa ve Birle�ik Krallık ile i�birli�i yapacak ve 

onlara elinden gelen tüm yardım ve deste�i göstereceklerdir. 

Madde 4. Fransa ve Birle�ik Krallık, birine ya da ötekine kar�ı, ikinci ve üçüncü 

maddeler hükümlerinin uygulanması gerekmeksizin, bir Avrupa devletince yapılan bir 

saldırı sonucunda, bu devletle sava�a giri�irse, ba�ıtlı yüksek taraflar hemen 

danı�manlarda bulunacaktır. Türkiye böyle bir durumda Fransa be Birle�ik Krallık 

kar�ısında, hiç de�ilse, anla�tı�ı bir tarafsızlık güdecektir. 

Madde 6. Bu anla�ma hiçbir devlete kar�ı yönelmi� de�ildir. 
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EK – 13 
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EK – 14 
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EK – 15 
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EK – 16 
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EK – 17 
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EK – 18 
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