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ÖNSÖZ
Değerli öğrencilerimiz Türk Dış Politikası adlı bu dersimizde Osmanlı Devleti’nin yerine
yeni bir Türk devletinin kurulduğu 1923 yılından II. Dünya Savaşı’nın sona erdiği 1945 yılına kadar
geçen süreçte Türkiye’nin izlediği dış politikayı ele almaya çalışacağız. Millî Mücadele döneminin
ardından toplanan Lozan Konferansı neticesinde imzalanan antlaşma, sözleşme (bağıt) ve protokoller
ile karşılıklı olarak teati edilen mektuplar yeni Türkiye (Cumhuriyeti) Devleti’nin dış politikası için
milad olarak kabul edilebilir. Büyük devletlerin Lozan Konferansı’nda resmen tanıdıkları Türkiye
Devleti iç politikada siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel vs. hemen hemen her alanda atılım
gerçekleştirmeye çalışırken dış politikada son derece dikkatli davranmak zorundaydı. Öte yandan
Millî Mücadele döneminden kaynaklanan ve Lozan’da çözülemeyen ya da teorik olarak çözülen
ancak tatbikat aşamasında tartışmalara yol açan meseleleri bağımsızlığından taviz vermeden ikili
ilişkiler ve karşılıklı eşitlik ilkesi doğrultusunda çözmeye çalışacak olan Türkiye dünyada ve
çevresinde yaşanan gelişmelerden ister istemez etkilenecektir.
Millî Mücadele döneminde Sovyetler Birliği ile yakın ilişkiler kurarak Türk topraklarını işgal
eden Batılı devletlerle karşı karşıya gelen Türkiye, Lozan Antlaşması sonrasında önyargısız temiz bir
sayfa açmaya ve bütün devletlerle iyi ilişkiler geliştirmeye hazırdır. Ancak gerek Lozan’dan arta
kalan sorunlar gerekse büyük devletler arasındaki rekabet Türk dış politikasının şekillenmesinde
önemli bir rol oynayacaktır. İşte bu noktada Lozan Konferansı’ndan arta kalan meselelerin çözümüne
dair tartışmalar ile Türkiye’nin; Sovyetler Birliği, ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve
Yunanistan devletleri ile ilişkileri ve II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin izlediği strateji
dersimizin temel başlıkları olacaktır.
Destek ve katkılarıyla bu çalışmanın ortaya çıkmasını sağlayan kıymetli ağabeyim Doç. Dr.
Fatih Mehmet Sancaktar, değerli dostum Yrd. Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü’ye ve bu kitabın
yayınlanmasındaki katkılarından dolayı AUZEF müfredat süreci çalışanlarına teşekkürlerimi
sunarım.
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YAZAR NOTU
Değerli öğrencilerimiz, Türk Dış Politikası adlı ders kitabında Türkiye’nin Lozan’dan arta
kalan sorunlarıyla Sovyetler Birliği, ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan
devletleri ile ilişkilerini ele almaya çalışırken taraflar arasındaki ortak sorunlar / tartışmalar /
ilişkilerden dolayı -her ne kadar en aza indirgemeye çalışsak da- zaman zaman zorunlu bazı tekrarlar
yapılmıştır. Ayrıca bu derste olayların kronolojik sırayla değil konu bazlı olarak ele alındığını da
vurgulamak istiyoruz. Bu nedenle okuma esnasında dikkatli davranarak zihninizde kronoloji
oluşturabilir ve yaşanan gelişmeleri kıyaslayarak değerlendirebilirsiniz.
Sosyal bilimlerde uygulama yapmanın zorluğu, bölümlerin sonlarında yer alan uygulamaların
okuma, tartışma ve değerlendirme tavsiyesiyle sınırlı kalmasına yol açmıştır. Daha önceki
derslerimizde de vurguladığımız gibi; kitapta önerilen bu tür uygulamaların gerçekleştirilmesi zaman
alsa da siz değerli öğrencilerimiz için son derece yararlı olacaktır.
Bildiğiniz üzere ders kitabı bir konu/mesele hakkında ancak genel bir kanaat oluşmasını
sağlayacak bilgiler sunar. Dolayısıyla sadece sınavlarda başarılı olmakla yetinmeyen daha tafsilatlı
bilgilere ulaşmak ve alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimizin konu/mesele hakkında kaleme
alınan eserleri incelemeleri gerekmektedir. Ele aldığımız dönemde Türkiye’nin dış politikasını genel
olarak ele alan eserlerle birlikte özel olarak ikili ilişkileri inceleyen eserlerin önemli bir kısmını
kaynakça kısmında bulabilirsiniz. Bunlar içerisinden en azından ilginizi çekenleri incelemeniz hem
başarı hem de bilgi kazanımı açısından sizlere önemli katkılar sağlayacaktır.
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1. TÜRK DIŞ POLİTİKASININ MİHENK TAŞI: LOZAN ANTLAŞMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Lozan Antlaşması’nın Hükümleri
1.1.1. Sınırlar
1.1.2. Boğazlar
1.1.3. I. Dünya Savaşı Sonrasında Çizilen Avrupa Siyasi Haritasının Tanınması
1.1.4. Türkiye’nin Kendisinden Ayrılan Topraklarda Yaşayan Vatandaşlar Üzerindeki Siyasi
Hakimiyetinin Sona Ermesi, Dini Makamların Yetkilerinin Devam Etmesi
1.1.5. Kapitülasyonlar
1.1.6. Dış Borçlar
1.1.7. Azınlıklar
1.1.8. Savaş Tazminatı
1.1.9. Mallar, Haklar ve Çıkarlar
1.1.10. Sözleşmeler ve Süre Aşımları
1.1.11. Harp Mezarlıkları
1.1.12. İtilaf Devletlerinin İşgali Altındaki İstanbul ve Boğazlar Bölgesinin Tahliye Edilerek
Türkiye’ye İadesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Lozan Antlaşması hangi alanlarda hükümler ihtiva etmektedir?

2)

Lozan Antlaşması’nı hangi devletler imzalamışlardır?

3)
Lozan Antlaşması’nda Gelibolu’da yabancılara ait harp mezarlıklarına çok geniş yer
ayrıldığını biliyor musunuz?

10

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Türk Dış Politikasının
Mihenk Taşı: Lozan
Antlaşması

Lozan Antlaşması’nın Türk
dış politikasına etkisi
hakkında bilgi sahibi olur.

Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihî terminolojiyi doğru
ve yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
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Anahtar Kavramlar


Protokol



Bağıt (Sözleşme)



Kapitülasyon



Azınlık



Tazminat
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Giriş
Osmanlı Devleti’nin hukuki varlığının sona ermesi neticesinde kurulan yeni Türkiye
(Cumhuriyeti) Devleti’nin dış politikası 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması
doğrultusunda şekillendi. Atatürk döneminden itibaren Türkiye’nin izlediği dış politikayı
anlayabilmek ve tahlil edebilmek için Lozan Antlaşması ile birlikte imzalanan protokol, bağıtlar
(sözleşmeler) ve bunların çeşitli hükümleri ile ilgili karşılıklı mektupların mahiyetinin ana hatlarıyla
bilinmesi gerekir. Bu bölümde Lozan Antlaşması’nı gelecek bölümde ise Lozan Antlaşması ile
birlikte imzalanan protokol ve bağıtları (sözleşmeleri) inceleyeceğiz.

13

1.1. Lozan Antlaşması’nın Hükümleri
Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923 tarihinde Türkiye ile birlikte İngiltere, Fransa, İtalya,
Japonya, Yunanistan, Romanya, Sırp-Hırvat-Sloven Devletleri arasında imzalanmıştır.
“Devletlerin egemenlik haklarına saygılı olunması” vurgusuyla giriş yapılan Lozan Barış
Antlaşması 143 maddeden oluşmuş ve 5 kısım hâlinde düzenlenmişti. Bu antlaşmayla birlikte
Türkiye’nin imzaladığı protokol, bağıtlar ve karşılıklı olarak teati edilen mektuplar
tamamlamaktaydı. Bir bütün olarak Lozan’da imzalanan antlaşma, protokol ve bağıtlar
değerlendirildiğinde önemli hükümleri şu şekinde özetlenebilir;

1.1.1. Sınırlar
1923 yılında Trakya’da Karadeniz’den Ege Denizi’ne dek Türkiye’nin Bulgaristan ve
Yunanistan ile sınırı bulunuyordu.
Lozan Antlaşması’nda Türkiye’nin Bulgaristan ile sınırı; Bulgaristan’ın Katadeniz kıyısının
en güneyinde bulunan Rezvaya (Rezovska/Rezve/Rezovo) ağzından Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan
sınırlarının Meriç üzerinde kesiştiği noktaya dek mevcut sınır hattı olarak belirlendi.
Türkiye’nin Yunanistan ile sınırı; Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan sınırlarının Meriç üzerinde
kesiştiği noktadan Arda ve Meriç ırmaklarının birleştiği noktaya dek Meriç yatağı; oradan Arda
kaynağına doğru bu ırmak üzerinden ve Meriç yatağından Ege Denizi’ne uzanacaktı. Bununla
birlikte Karaağaç savaş tazminatı karşılığı Türkiye’ye bırakılacaktı.
Suriye sınırı: 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Fransa-Türkiye Antlaşması (Ankara
Antlaşması)’na göre tanındı. Bu şekilde özel statüye sahip Sancak (Hatay)’ın Türkiye’nin dışında
kalması bir kez daha kabul edildi.
Irak Sınırı: Çözüme varılamayan bu konu antlaşmadan sonra dokuz ay içerisinde Türkiye ile
İngiltere arasında dostça çözülmek üzere ertelendi. Bu süre içinde taraflar arasında bir uzlaşma
sağlanamazsa konu Milletler Cemiyeti’ne havale edilecekti.
Adalar: İmroz, Bozcaada ve Tavşan adaları dışındaki Ege adalarından Limni, Semendirek,
Midilli Sakız, Sisam ve Nikarya Adaları -Balkan Savaşları sonunda imzalanan Londra
Antlaşması’nda belirlendiği gibi- Yunanistan’a; Astampalya (Astropalia), Kodoş (Rhodes), Kalki
(Calki), Skarpanto, Kazos (Casso), Piskopis (Tilos), Misiros (Misyros), Kalimnos (Kalymnos),
Lcros, Patmos, Lipsos (Lipso), Sombeki (Simi) ve Istanköy (Kos) Adaları ile bunlara bağlı olan
adacıklar ve Meis (Castellorizo) Adası İtalya’ya bırakılıyordu. Asya kıyısından üç milden az
uzaklıkta bulunan Adalar, Antlaşmada tersine hüküm olmadıkça, Türkiye egemenliği altında
kalacaktı.
Barış ın korunmasını sağlamak amacı ile Yunan Hükûmeti, Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya
Adalarında hiçbir deniz üssü ve hiçbir istihkâm kurmayacak, Yunan, savaş uçakları ve öteki hava
araçlarının Anadolu kıyısındaki topraklar üzerinde uçması yasaklanacaktı. Buna karşılık Türkiye
devleti de savaş uçaklarının ve öteki hava araçlarının adalar üzerinde uçmasını yasaklayacaktı.
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Lozan Antlaşması ile Türkiye’ye bırakılması kararlaştırılan İmroz ve Bozca Adaları’nın
mübadele dışında bırakılması ve bu adalarda özel bir yerel yönetim kurulması öngörülüyordu. Buna
göre sözkonusu adalarda kişi ve malların korunması konusunda yerli unsurlardan oluşan ve
Müslüman olmayan yerli halka her bakımdan güven verici özel bir yerel yönetim kurulacaktı. Bahsi
geçen adalarda emniyet ve düzen kurulacak özel yerel yönetim eliyle yerli halk arasından toplanan
ve yerel yönetimin emrinde bulunan bir polis tarafından sağlanacaktı.
Ayrıca Türkiye, Kıbrıs, Mısır ve Sudan üzerindeki egemenlik haklarından vazgeçecekti.

1.1.2. Boğazlar
Çanakkale Boğazı’nda Marmara Denizi’nde ve Karadeniz Boğazı’nda denizden ve havadan
gerek barış, gerek savaş zamanlarında serbest geçiş ve gidiş-geliş ilkesi kabul edildi. Lozan
Antlaşması ile aynı gün imzalanan ve önümüzdeki hafta ayrıntılı olarak incelenecek olan Boğazların
Tabî Olacağı Usule Daîr Mukavelename (Boğazlar Mukavelesi) ile Boğazlar rejimi belirlendi.

1.1.3. I. Dünya Savaşı Sonrasında Çizilen Avrupa Siyasi Haritasının
Tanınması
Türkiye gerek I. Dünya Savaşı’ndaki müttefikleri Almanya, Avusturya, Macaristan ve
Bulgaristan ile yapılan antlaşmaları gerekse Yunanistan, Romanya, Polonya, Sırp, Hırvat, Sloven
Devleti ve Çek-Slovakya devletinin sınırlarını belirleyen antlaşmaları tanıyacaktı.

1.1.4. Türkiye’nin Kendisinden Ayrılan Topraklarda Yaşayan Vatandaşlar
Üzerindeki Siyasi Hakimiyetinin Sona Ermesi, Dini Makamların Yetkilerinin
Devam Etmesi
Türkiye Lozan Antlaşası ile kendisinden ayrılan topraklarda yaşayan vatandaşlar üzerindeki
siyasi, hukuki ve idari tüm hak ve hukukundan feragat ediyordu.
Bununla birlikte Lozan Antlaşması’nın 27. maddesinin ikinci paragrafında harfi harfine şu
ifade yer almaktaydı;
“Şurası da kararlaştırılmıştır ki, İslâm dini makamlarının dinsel yetkilerine bir zarar
gelmemektedir”.
Bu ifadeden taraf devletlerin, hâlihazırda Türkiye’de varlığı devam eden Halifenin yetkilerine
zarar vermeyecekleri anlaşılmaktadır.

1.1.5. Kapitülasyonlar
Lozan Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin ekonomik açıdan yarı sömürge hâline getiren
bütün kapitülasyonlar kaldırılmış, bu haklardan yararlanarak kurulmuş yabancı ticari kuruluşlara da
Türk yasalarına uyma zorunluluğu getirilmiştir. Ancak hükümlerin tam anlamıyla uygulanabilmesi
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için gereken şartları tamamlamak üzere kapitülasyonların sağlık, ticaret ve hukuku ilgilendiren
kısımlarının 5 yıl, vatandaşlıkla ilgili kısmının ise 7 yıl fiilen devam ettirmesi kararlaştırılmıştır.

1.1.6. Dış Borçlar
Osmanlı Devleti’nin Avrupa Devletlerinden 19.yy’ın ikinci yarısından itibaren almaya
başladığı borçlar, Türkiye ve Osmanlı toprakları üzerinde kurulan diğer devletler tarafından
ödenecekti. Duyun-ı Umumiye idaresi Lozan Antlaşması’nın yürürlüğe konulduğu tarihten
başlayarak 3 ay içerisinde antlaşma hükümlerine uygun olarak ilgili devletlerden her birine düşen
yıllık taksit tutarını bildirecekti. Bu tespitleri yapmak üzere Paris’te bir komisyon teşkil edilecekti.

1.1.7. Azınlıklar
Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk yurttaş ları Müslümanlarla özdeş medeni ve
siyasal haklardan yararlanacaklardı.
Müslüman olmayan azınlıklara ilintili olan Türk yurttaş ları hukuk bakımından ve fiilen öteki
Türk yurttaş larına uygulanan iş lemlerin ve sağlanan güvencelerin tıpkısından yararlanacaklar ve
özellikle, harcamaları kendilerince yapılmak üzere, her türlü yardım, dinsel ya da sosyal kurumları,
her türlü okul ve benzeri öğretim ve eğitim kurumları kurma, yönetme ve denetleme ve buralarda
kendi dillerini özgürce kullanma ve dinsel ayinlerini serbestçe yapma bakımından eş it bir hakka
sahip bulunacaklardı.
Türkiye Hükûmeti Müslüman olmayan azınlıkların aile ya da kiş i statüleri konusunda, bu
sorunların sözügeçen azınlıkların törelerine göre çözümlenmesine uygun her türlü hükümleri
koymayı kabul edecekti.
Türkiye’nin Müslüman olmayan azınlıkları için tanıdığı hakları Yunanistan da kendi
topraklarında bulunan Müslüman azınlığa tanıyacaktı.

1.1.8. Savaş Tazminatı
Lozan görüşmeleri sırasında İtilaf temsilcileri Türkiye’deki işgallerin Mondros Mütarekesi
hükümleri doğrultusunda Türkiye’den savaş tazminatı talebinde bulunmuşlar ancak Türk tarafı bu
talebi şiddetle reddetmiştir. Aksine Türk tarafı ülkede Yunan ordusunun sebep olduğu hasardan
dolayı tazminat talebinde bulunmuş, neticede Türkiye Yunanistan’ın maddi durumunu gözönünde
bulundurarak her türlü parasal talepten vazgeçmiş, buna mukabil Yunanistan’ın savaş tazminatı
olarak Karaağaç ve çevresini Türkiye’ye vermesi kararlaştırılmıştır.
Bununla birlikte Türkiye ile Yunanistan dışındaki İtilaf Devletleri 1 Ağustos 1914 tarihi ile
Lozan Antlaşması’nın imzalandığı tarih arasındaki süreçte gerek savaş eylemleri gerekse istimlak ve
müsadere gibi zor alım önlemleri yüzünden doğan kayıp, zarar ve ziyanlar nedeniyle her türlü
tazminat taleplerinden karşılıklı olarak vazgeçmişlerdir. Öyle ki; Türkiye, 1914 yılında bedelini
ödediği hâlde İngiltere tarafından müsadere edilen Sultan Osman ve Reşadiye savaş gemileri ile ilgili
haklarından da feragat ediyordu.
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Almanya ve Avusturya ile yapılan barış antlaşmaları doğrultusunda İtilaf Devletlerine
devredilmiş olan altın para üzerindeki bütün haklarından da Türkiye, Yunanistan dışındaki İtilaf
Devletleri yararına vazgeçiyordu. Söz konusu altınların büyük bir kısmı savaş sürecinde müttefikleri
tarafından Türkiye’ye borç verilmiş olup bunlara mukabil piyasaya kağıt para sürülmüştü. İtilaf
Devletleri işgal ettikleri İstanbul’da bankalara el koymuşlar ve bu paraları kendi başkentlerine
transfer etmişlerdi. (İttifak Devletleri ile yaptıkları antlaşmalarla da bunlara sahip olmuşlardı.)
Balkan Savaşları ve sonrasında Türkiye’den ayrılan topraklarda bulunan taşınır ve
taşınmazlar üzerindeki haklarından da Türkiye vazgeçecekti. Hazine-i Hassa’ya ait
(Sarayın/Padişah’ın mal ve mülkü kapsamında) olan taşınır ve taşınmazlar da bu bağlamda
değerlendirilecek ancak bunlar üzerinde kurulan vakıfların hakları geçerli sayılacaktı.
Balkan Savaşları ve sonrasında Yunanistan’a geçen eski Osmanlı toprakları üzerinde bulunup
Hazine-i Hassa’dan devlete geçen taşınır ve taşınmaz mallar konusunda Türkiye Hükûmeti ile Yunan
Hükûmeti arasında çıkan anlaşmazlık yapılacak bir Hakem anlaşmasıyla ve 1-14 Kasım 1913 tarihli
Atina Antlaşması’na ekli özel protokol gereğince La Haye’de bir Hakem Mahkemesi’ne
sunulacaktır.

1.1.9. Mallar, Haklar ve Çıkarlar
29 Ekim 1914 tarihinde İtilaf Devletleri vatandaşı olup Türkiye’ye kalacak topraklarda
kimliği belirlenecek mal, hak ve çıkarlar bulunmaları hâlinde hak sahiplerine hemen geri verilecekti.
İtilaf Devletlerinde ya da onların himayesi altındaki topraklarda bulunan ya da Balkan Savaşları
neticesinde Osmanlı Devleti’nden ayrılarak başka bir devletin egemenliği altına giren topraklarda
Türk vatandaşlarının kimliği belirlenecek mal, hak ve çıkarları da bulunmaları hâlinde hak
sahiplerine hemen geri verilecekti.

1.1.10. Sözleşmeler ve Süre Aşımları
Türk vatandaşları ile İtilaf Devletleri vatandaşları arasındaki sözleşmeler yapıldıkları tarihten,
taraflar arasında düşmanlığın başladığı tarihe kadar geçerli sayılacaktı. Ayrıcalık sözleşmelerini
kapsamayan bu sözleşmeler şu şekilde kategorize edilmişti;
a)

Taşınmaz malların satışına ilişkin sözleşmeler

b)

Özel şahıslar arasındaki kira benzeri sözleşmeler

c)
sözleşmeler

Özel şahıslar arasında yapılmış maden, orman ve tarım arazilerinin işletilmesine dair

d)

İpotek, teminat ve güvence sözleşmeleri

e)

Kolektif ortaklıklara uygulanmamak üzere ortaklık kurucu sözleşmeleri

f)

Kişiler ve ortaklıklar ile devlet, belediye, il vs. idareler arasında yapılan sözleşmeler
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g)

Aile hukukuna ilişkin sözleşmeler

h)

Bağış ya da teberrulara ilişkin sözleşmeler

Bu sözleşmeler tarafların zarar-giderim talepleri konusunda uzlaşma sağlandığı takdirde
geçerli olacaklardı. Bu şekilde bir uzlaşma sağlanamadığı takdirde mesele Karma Hakem
Mahkemesi’nce çözüme kavuşturulacaktı.
Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı 30 Ekim 1918 tarihinden sonra İtilaf Devletleri
vatandaşları ile Türk vatandaşları arasında yapılan sözleşmeler geçerli sayılacaktı.
30 Ekim 1918 tarihi ile İstanbul’un resmen işgal edildiği 16 Mart 1920 tarihine kadar İstanbul
Hükûmeti ile yöntemine uygun yapılmış sözleşmeler de geçerli sayılacaktı. 16 Mart 1920 tarihinden
sonra yapılan sözleşmeler ise TBMM’nin onayına sunulacaktı. Bu kapsamdaki sözleşmeler için de
taraflar arasında anlaşmazlık hâlinde mesele yine Karma Hakem Mahkemesi’nce çözüme
kavuşturulacaktı.
Sigorta sözleşmeleri ise ortadan kaldırılmış sayılmayacaktı.

1.1.11. Harp Mezarlıkları
Lozan Konferansı’nda harp mezarlıkları meselesine İngilizler özel önem atfetmiş ve
antlaşmada harp mezarlıklarına oldukça geniş bir şekilde (13 maddede) yer verilmiştir. Bu nedenle
biz de bu konuya ayrıntılı olarak değinmek istiyoruz. Lozan Antlaşması’na göre taraflar içlerinden
her birinin 29 Ekim 1914'ten beri savaş alanında ya da yaralanma, kaza, hastalık sonucunda ölen
askerleri ile o günden beri, tutsaklık sırasında ölmüş savaş tutsakları ve sivil tutukluların, kendi
egemenlikleri altında bulunan topraklar üzerindeki mezarlıklarına, mezarlarına, toplu ceset
çukurlarına ve adlarına dikilen anıtlara saygı göstermeyi ve onların bakımını yaptırmayı taahhüt
ettiler. Taraflar içlerinden her birinin söz konusu mezarlıkları ve toplu ceset çukurlarını belirleme,
kaydını yapma, yönetme ve bunların bulundukları yerlerde uygun anıtlar dikmekle
görevlendirecekleri komisyonlara görevlerini yapmaları için tüm kolaylıkları gösterme konusunda
anlaşacaklardı. Yine taraflar bahsi geçen askerlerin kemiklerinin yurtlarına geri gönderilmesi
konusundaki istemleri yerine getirebilmek için, ulusal yasalar hükümleri ve genel sağlığın gerekleri
saklı kalmak koşulu ile her türlü kolaylığı, karşılıklı olarak göstermeye söz vermişlerdi
Taraflar, tutsak iken ölen savaş tutsakları ve sivil tutukluların, kimliklerinin belirlenmesi için
yararlı tüm bilgilerle birlikte bunların eksiksiz bir listesini ve kimlikleri belirlenmeksizin gömülmüş
ölülerin, mezarların sayısı ve yerleri konusunda her türlü bilgiyi karşılıklı olarak birbirlerine verme
konusunda da mutabık kalmışlardı.
Arıburnu’nda bulunan “Anzak bölgesi” hakkında antlaşmaya özel hükümler eklenmişti. Buna
göre Türk Hükûmeti, I. Dünya Savaşı sırasında savaş alanında ya da yaralama, kaza ya da hastalık
sonucu vefat eden İtilaf askerleri ile tutsak iken ölen savaş tutsakları ve sivil tutukluların mezarları,
mezarlıkları, toplu ceset çukurları ve adlarına dikilmiş anıtlarının üzerinde bulunduğu arazileri o
devletlere ayrı ayrı ve süresiz olarak bırakmayı kabul etti. Söz konusu mezarlara, mezarlıklara, toplu
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ceset çukurlarına ve anıtlara serbestçe girilmesine ve gerekiyorsa cadde ve yolların yapılmasına izin
verilecekti. Bu hükümlere rağmen Türk hâkimiyetinin zedelenmeyeceği antlaşmada yer almaktaydı.
Türk Hükûmeti’nce verilecek araziler içinde özellikle İngiltere için “Anzak” adı verilen bölge
hakkında antlaşmada ayrı bir madde bulunmaktaydı. İngiltere yukarıda belirtilen arazilerden şu
koşullar içinde yararlanacaktı:
(1) Bu araziler, kullanım amacından başka hiç bir askeri ya da ticari amaçla
kullanılmayacaktı.
(2) Türkiye
denetleyebilecekti.

Hükûmeti

mezarlıklarla

birlikte,

söz

konusu

arazileri

her

zaman

(3) Mezarlıkları koruyacak sivil bekçilerin sayısı her mezarlık için bir bekçiyi geçmeyecekti.
Mezarlıkların dışındaki araziler için özel bekçiler olmayacaktı.
(4) Söz konusu arazilerde, mezarlıkların içinde ve dışında bekçiler için gerekli konutlardan
başka hiç bir konut yapılmayacaktı.
(5) Söz konusu arazilerin deniz kıyısı üzerinde kişi ve mal indirip bindirmeye yarayan hiç bir
rıhtım, mendirek, ya da iskele yapılmayacaktı.
(6) Gerekli tüm resmi işlemler yalnız Boğazların iç kıyılarında yapılabilecek ve arazilere
ancak bu işlemlerin yapılmasından sonra girilebilecekti. Elden geldiğince kolay olması gereken bu
işlemler Türkiye'ye giden başka yabancılar için konulmuş işlemlerden daha zor olmayacak, yersiz
gecikmelere izin verilmeyecekti.
(7) Söz konusu yerleri ziyaret etmek isteyen kişiler silahlı olmayacaklardı. Türk Hükûmeti bu
konuda denetim yapabilecekti.
(8) 150 kişiden fazla olan her ziyaretçi kafilesinin varışından en az bir hafta önce Türk
Hükûmeti’ne bilgi verilecekti.
Mezarlara, mezarlıklara, toplu ceset çukurlarına ve anıtlara ilişkin sorunları yerinde çözmekle
mükellef olmak üzere İngiltere, Fransa ve İtalya hükûmetleri birer komisyon atayabileceklerdi. Bu
komisyonlarda Türk ve Yunan hükûmetleri de birer temsilci bulundurabileceklerdi. Komisyonlar
özellikle cesetlerin gömüldüğü ya da gömülmüş olabileceği bölgeleri bularak mezarları, toplu ceset
çukurlarını ve anıtları tespit edecek, gerekli bulmaları hâlinde mezarların bir araya toplanması için
gereken koşulları tayin edecek, Türk temsilcisi ile anlaşarak toplu mezarlıklar, çukurlar ve dikilecek
anıtların yerlerini belirleyecek kullanılacak arsa genişliğini, zorunlu en düşük düzeyde tutarak bu
yerlerin sınırlarını tespit edeceklerdi. Komisyonlar kendi uyrukları için yapılmış ya da yapılacak
mezarlıkların, çukurların ve anıtların kesin plânlarını Türk Hükûmeti’ne bildireceklerdi.
Kendilerine arazi ayrılan hükûmetler, işbu toprakları antlaşmada öngörülenden başka bir
biçimde kullanmamayı ve kullanmaya izin vermemeyi taahhüt ettiler. Söz konusu araziler deniz
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kıyısında bulunuyorsa, kıyı toprakları verildiği hükûmetlerce herhangi bir kara ve deniz gücü için ya
da ticaret amacıyla kullanılmayacaktı.
Söz konusu arazilerin İngiltere, Fransa ve İtalya hükûmetlerine bırakılmasına ilişkin yasal ve
yönetimsel gerekli önlemler Türk Hükûmeti’nce antlaşmada öngörülen bildirimi izleyecek altı ay
içinde alınacaktı. Kamulaştırma yoluna gidildiği takdirde masrafları Türk Hükûmeti karşılayacaktı.
İngiltere, Fransa ve İtalya Hükûmetleri uyruklarının mezarlarının, mezarlıklarının, toplu ceset
çukurlarının ve anıtlarının yapımı, düzenlenmesi ve bakımı işlerini uygun görecekleri her hangi bir
kuruma bırakmakta özgür olacaklardı. Yalnız bu kurumların askeri bir niteliği bulunmayacaktı.
Mezarların bir araya getirilmesini, mezarlık ve toplu ceset çukurlarının kurulmasını sağlamak üzere,
cesetlerin mezarlardan çıkarılması ve başka bir yere götürülmesi ve kendilerine arsa ayrılan
hükûmetlerce yurtlarına iadesi kararlaştırılacak cesetlerin mezarlardan çıkarılıp taşınması işlerini
yaptırma hakkına yalnız bu kurumlar sahip olacaktı.
İtilaf hükûmetleri, kendilerine tahsis edilecek arazileri koruma vazifesini kendi uyrukları
arasından seçecekleri bekçilerle sağlama hakkına sahip olacaklardı. Türk makamları bu bekçilere
yardım edecek, bu bekçiler savunma amaçlı bir tabanca ya da otomatik tabanca taşıyabilecekler
ancak bunlar hiç bir askeri niteliğe haiz olmayacaklardı.
Söz konusu araziler Türk makamlarınca hiç bir kira bedeline, resim ya da vergiye bağlı
tutulmayacaktı. İtilaf temsilcileri ile bölgeyi ziyaret etmek isteyen kişiler her zaman bölgeye
serbestçe girebileceklerdi. Türk Hükûmeti söz konusu arazilere çıkan yolların bakımını ebediyen
üstlenecekti. Yine Türk Hükûmeti, bölgede bakımla görevli kişilerin gereksinimleri ve toprakların
sulanması için gerekli suyu sağlayabilmeleri konusunda her türlü kolaylığı gösterecekti.
İtilaf hükûmetleri Türkiye'den ayrılan topraklar dâhil olmak üzere hâkimiyetlerindeki
topraklarda gömülü Türk askerleri için mezarlar, mezarlıklar, toplu ceset çukurları ve anıtlar
kurulması için belirlenen hükümlerden yararlanma hakkını Türkiye Hükûmeti’ne tanıyacaklardı.
Yalnız “Anzak bölgesine” ilişkin hüküm kapsam dışında bırakılmıştı. Yani Türkiye, İtilaf
Devletlerinin hâkimiyeti altındaki hiçbir bölgede, “Anzak bölgesi” olarak tarif edilen bölge için
tanınan ayrıcalıklı haklardan istifade edemeyecekti.
Lozan Antlaşması yabancı mezarlık ve anıtların yer aldığı bölge üzerindeki Türk
hâkimiyetine önemli sınırlamalar getirdi. Arıburnu (Anzak) mevkisinin mezarlık ve anıt alanı dışında
hiçbir amaçla kullanılmamasına dair hüküm, Türkiye lehine görünmekle beraber Türkiye’nin
egemenlik haklarını kısıtlandırdı. Türkiye’nin bu bölgede tarım, hayvancılık, sanayi, turizm,
madencilik gibi hayati öneme sahip ekonomik faaliyetlerde bulunması imkânsız hâle geldi. Bölgede
altın madeni olduğu tespit edilse dahi Türkiye’nin bu madenden yararlanması mümkün değildir.
Üstelik bölgede rıhtım, mendirek, iskele vs. yapımının yasaklanmasıyla Türkiye’nin bölge
kıyılarından yararlanması da engellendi. Açıkça belirtilmese de Türkiye’nin söz konusu bölgeyi
askeri müdafaa ya da taarruz amaçlı kullanması da yasaklandı. Çanakkale Savaşları sırasında bu
bölgedeki mücadelenin oynadığı rol göz önüne alındığında bölgenin önemi daha iyi anlaşılacaktır.
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Sevr Antlaşması’ndan farklı olarak I. Dünya Savaşı sırasında Romanya topraklarında şehit
düşen Türk askerlerinin mezarları için antlaşmaya bir madde eklenmişti. Buna göre Romanya
topraklarında 27 Ağustos 1916’dan beri ölen Osmanlı kara ve deniz askerleri ve savaş tutsaklarının
mezarları, toplu ceset çukurları ve adlarına dikilen anıtların bakımı ile sivil tutuklulara ilişkin diğer
yükümlülükler için Romanya Hükûmeti ile Türk Hükûmeti arasında özel bir antlaşma yapılacaktı.

1.1.12. İtilaf Devletlerinin İşgali Altındaki İstanbul ve Boğazlar Bölgesinin
Tahliye Edilerek Türkiye’ye İadesi
İtilaf Devletlerinin İşgali Altındaki İstanbul ve Boğazlar Bölgesinin “İngiltere, Fransa ve
İtalya Silahlı Kuvvetlerince İşgal Edilen Türk Topraklarının Tahliye Edilmesine İlişkin Protokol ve
Açıklama” esasları doğrultusunda Lozan Antlaşması’nın imzalanmasından sonra (6 hafta içinde)
tahliye edilmesi karara bağlanmıştır.
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Uygulamalar
1)

Lozan Antlaşması metninin tamamını okuyunuz.

(Antlaşma metnine İsmail Soysal tarafından kaleme alınan Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları,
C. I. adlı eserden veya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz)
http://sam.baskent.edu.tr/belge/Lozan_TR.pdf (Erişim tarihi 10.12.2015)
2)
Lozan Antlaşması’nda alınan kararlardan Türkiye lehine ve aleyhine olanları
kategorize ediniz.
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Uygulama Soruları
1)
Türkiye’nin dış politikasını yakından ilgilendiren ancak Lozan Antlaşması ile
çözülemeyen sorunlar hangileridir?
2)

Lozan Antlaşması kararlarından hangileri Türkiye lehine hangileri aleyhinedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye (Cumhuriyeti) Devleti’nin dış politikası Lozan Antlaşması ile birlikte imzalanan
protokol ve bağıtlar (sözleşmeler) ile bunların çeşitli hükümleri ile ilgili karşılıklı mektuplar
doğrultusunda şekillenmiştir.
Lozan Antlaşması’nı Türkiye ile birlikte İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan,
Romanya, Sırp-Hırvat-Sloven Devletleri arasında imzalanmıştır.
Türkiye’nin Bulgaristan ile sınırı; Bulgaristan’ın Katadeniz kıyısının en güneyinde bulunan
Rezvaya (Rezovska, Rezve, Rezovo) ağzından Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan sınırlarının Meriç
üzerinde kesiştiği noktaya dek hâlihazırda mevcut sınır hattı olarak belirlendi.
Türkiye’nin Yunanistan ile sınırı Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan sınırlarının Meriç üzerinde
kesiştiği noktadan Arda ve Meriç ırmaklarının birleştiği noktaya dek Meriç yatağı; oradan Arda
kaynağına doğru bu ırmak üzerinden ve Meriç yatağından Ege Denizi’ne uzanacaktı. Bununla
birlikte Karaağaç savaş tazminatı karşılığı Türkiye’ye bırakılacaktı.
Suriye sınırı: 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Fransa-Türkiye Antlaşması (Ankara
Antlaşması)’na göre tanındı.
Irak Sınırı: Dokuz ay içerisinde Türkiye ile İngiltere arasında çözülecek, uzlaşma
sağlanamazsa Milletler Cemiyeti’ne havale edilecekti.
Adalar: Türkiye, mübadele dışında bırakılan ve bu özel bir yerel yönetim kurulması ön
görülen İmroz ve Bozcaada ile Tavşan adaları dışındaki Ege adaları üzerindeki hakimiyetini yitirdi.
Yunan Hükûmeti ise adaları askerden arındıracaktı.
Türk Boğazlarından, Boğazların Tabî Olacağı Usule Daîr Mukavelename (Boğazlar
Mukavelesi) doğrultusunda gerek barış, gerek savaş zamanlarında serbest geçiş ve gidiş-geliş ilkesi
kabul edildi.
Türkiye I. Dünya Savaşı sonrasında çizilen Avrupa siyasi haritasını tanıdığını açıkladı.
Türkiye’nin Lozan Antlaşası ile kendisinden ayrılan topraklarda yaşayan vatandaşlar
üzerindeki siyasi, hukuki ve idari tüm hak ve hukuku sona ererken İslâm dini makamlarının dinsel
yetkilerine bir zarar gelmeyecekti.
Kapitülasyonlar kaldırıldı ancak kapitülasyonların sağlık, ticaret ve hukuku ilgilendiren
kısımlarının 5 yıl, vatandaşlıkla ilgili kısmının ise 7 yıl fiilen devam ettirilmesi kararlaştırıldı.
Osmanlı Devleti’nin dış borçları Türkiye dahil olmak üzere bu topraklar üzerinde kurulan
devletler arasında paylaştırıldı.
Türkiye’de Müslüman olmayan azınlıklara, Müslümanlarla özdeş medeni ve siyasal haklar
tanınması kararlaştırıldı.
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Müslüman olmayan azınlıkların aile ya da kiş i statülerinin törelerine göre çözümlenmesi için
gereken hükümler yasalara dahil edilecekti. Bu hakları Yunanistan’ın da Müslümanlara tanıması
gerekiyordu.
Yunanistan’ın savaş tazminatı olarak Karaağaç ve çevresini Türkiye’ye vermesi
kararlaştırıldı.
Türkiye ile İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı ile Lozan Antlaşması arasındaki süreçte gerek
savaş eylemleri gerekse istimlak ve müsadere gibi zor alım önlemleri yüzünden doğan kayıp, zarar
ve ziyanlar nedeniyle her türlü tazminat taleplerinden karşılıklı olarak vazgeçtiler.
Hazine-i Hassa’ya ait olan taşınır ve taşınmazlar üzerinde kurulan vakıfların hakları dışında
Türkiye, Balkan Savaşları ve sonrasında kaybettiği topraklarda bulunan taşınır ve taşınmazlar
üzerindeki haklarından da vazgeçti.
29 Ekim 1914 tarihinde İtilaf Devletleri vatandaşı olup Türkiye’ye kalacak topraklarda
kimliği belirlenecek mal, hak ve çıkarlar bulunmaları hâlinde hak sahiplerine hemen geri verilecekti.
İtilaf Devletlerinde ya da onların himayesi altındaki topraklarda bulunan ya da Balkan Savaşları
neticesinde Osmanlı Devleti’nden ayrılarak başka bir devletin egemenliği altına giren topraklarda
Türk vatandaşları da aynı haklara sahip olacaklardı.
Türk vatandaşları ile İtilaf Devletleri vatandaşları arasındaki ayrıcalık sözleşmeleri dışındaki
sözleşmeler yapıldıkları tarihten I. Dünya Savaşı’nın başladığı tarihe kadar geçerli sayılacaktı.
Tarafların uzlaşması hâlinde bu sözleşmeler geçerli olacaklardı. Uzlaşma sağlanamadığı
takdirde mesele Karma Hakem Mahkemesi’nce çözülecekti
Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı 30 Ekim 1918 tarihinden sonra İtilaf Devletleri
vatandaşları ile Türk vatandaşları arasında yapılan ve bu tarihten İstanbul’un resmen işgal edildiği
16 Mart 1920 tarihine kadar İstanbul Hükûmeti ile yöntemine uygun yapılmış sözleşmeler geçerli
sayılacaktı.
16 Mart 1920 tarihinden sonra yapılan sözleşmeler hakkındaki kararı TBMM verecekti.
Sigorta sözleşmeleri ise ortadan kaldırılmış sayılmayacaktı.
Lozan Antlaşması’na göre taraflar içlerinden her birinin 29 Ekim 1914'ten beri savaş alanında
ya da yaralanma, kaza, hastalık sonucunda ölen askerleri ile o günden beri, tutsaklık sırasında ölmüş
savaş tutsakları ve sivil tutukluların, kendi egemenlikleri altında bulunan topraklar üzerindeki
mezarlıklarına, mezarlarına, toplu ceset çukurlarına ve adlarına dikilen anıtlara saygı göstermeyi ve
onların bakımını yaptırmayı taahhüt ettiler.
İstanbul ve Boğazlar Bölgesi dahil “İngiltere, Fransa ve İtalya Silahlı Kuvvetlerince İşgal
Edilen Türk Topraklarının Tahliye Edilmesine İlişkin Protokol ve Açıklama” esasları doğrultusunda
Lozan Antlaşması’nın imzalanmasından sonra (6 hafta içinde) tahliye edilecekti.
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Bölüm Soruları
1)

Lozan Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

a)

24 Temmuz 1923

b)

30 Ekim 1918

c)

23 Nisan 1920

d)

29 Ekim 1923

e)

6 Ekim 1923

2)
20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Fransa-Türkiye Antlaşması (Ankara Antlaşması)
ile aşağıdakilerden hangisi Türkiye sınırları dışında kalmıştır?
a)

Urfa

b)

Antep

c)

Adana

d)

Maraş

e)

Sancak (Hatay)

3)
Lozan Antlaşması ile Meis (Castellorizo) Adası aşağıdaki devletlerden hangisine
bırakılmıştır?
a)

Yunanistan

b)

İtalya

c)

Türkiye

d)

Fransa

e)

İngiltere
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4)
Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’nda savaş tazminatı olarak Türkiye’ye
bırakılmıştır?
a)

Karaağaç

b)

Bozca Ada

c)

İmroz

d)

Meis

e)

Tavşan Adaları

5)
Lozan Antlaşması’na göre Türk vatandaşları ile İtilaf Devletleri vatandaşları
arasındaki sözleşmeler yapıldıkları tarihten taraflar arasında düşmanlığın başladığı tarihe kadar
geçerli sayılacaktı. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamdaki sözleşmelerden değildir?
a)

Taşınmaz malların satışına ilişkin sözleşmeler,

b)

Özel şahıslar arasındaki kira benzeri sözleşmeler

c)

Bağış ya da teberrulara ilişkin sözleşmeler

d)

Sigorta sözleşmeleri

e)

Aile hukukuna ilişkin sözleşmeler

6)
Lozan Antlaşması’na göre Türkiye’ye bırakılması kararlaştırılan İmroz ve Bozca
Adaları’nın statüsü nasıl olacaktır?
7)

Lozan Antlaşması’nın Kapitülasyonlar hakkındaki hükmünü açıklayınız.

8)

Lozan Antlaşması’nın azınlıklar hakkındaki hükmünü değerlendiriniz.

9)

Lozan Antlaşması’nın harp mezarlıkları hakkındaki hükmünü değerlendiriniz.

10)
Lozan Antlaşması’nda dış borçların (Osmanlı Devleti’nden kalan) ödenmesi hakkında
nasıl bir karar alınmıştır?
Cevaplar
1) a, 2) e, 3) b, 4) a, 5) d.
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2. LOZAN KONFERANSI’NDA İMZALANAN SÖZLEŞME, PROTOKOL VE
TEATİ EDİLEN MEKTUPLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1- Boğazların Tabî Olacağı Usule Daîr Mukavelename (Boğazlar Mukavelesi)
2.1.1- Boğazlardan Serbest Geçiş ve Gidiş-Geliş
2.1.1.1- Barış Hâlinde Boğazlardan Serbest Geçiş ve Gidiş-Geliş Kriterleri
2.1.1.2- Türkiye’nin Tarafsız Kalacağı Savaş Dönemlerinde Boğazlardan Geçiş ve GidişGeliş Kriterleri
2.1.1.3- Türkiye’nin Taraf Olacağı Savaş Dönemlerinde Boğazlardan Geçiş ve Gidiş-Geliş
Kriterleri
2.1.2- Boğazlar Bölgesinde Askerden Arındırma
2.1.2.1- Boğazlar Bölgesinde Askerden Arındırılacak Mıntıkalar
2.1.2.2- Gayr-i Askerî Mıntıkayı Tahdit Komisyonu (Boğazlar Bölgesinde Askerden
Arındırılacak Mıntıkaları Sınırlandırma Komisyonu)
2.1.2.3- Boğazlar Bölgesinde Askerden Arındırılacak Mıntıkalarda Uygulanacak Kurallar
2.1.3- Boğazlar Komisyonu
2.2. Trakya Sınırına İlişkin Sözleşme
2.3. Oturma ve Yargı Yetkisi Konusundaki Sözleşme
2.4. Ticaret Sözleşmesi
2.5. Türk ve Rum Nüfus Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol
2.6. Sivil Tutukluların Geri Verilmesi ve Savaş Tutuklularının Mübadelesine İlişkin TürkYunan Antlaşması
2.7. Genel Affa İlişkin Açıklama ve Protokol
2.8. Yunanistan’daki Müslüman Mallarına İlişkin Açıklama:
2.9. Sağlık İşlerine İlişkin Açıklama
2.10. Adaletin Yönetimine İlişkin Açıklama
2.11. Osmanlı İmparatorluğu’nda Verilmiş Kimi Ayrıcalıklara İlişkin Protokol ve Açıklama
2.12. Lozan’da İmzalanan Bağıtların Kimi Hükümlerine Belçika ve Portekiz’in katılmasına
İlişkin Protokol
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2.13. İngiltere, Fransa ve İtalya Silahlı Kuvvetlerince İşgal Edilen Türk Topraklarının Tahliye
Edilmesine İlişkin Protokol ve Açıklama
2.14. Karaağaç Bölgesi ile İmroz ve Bozcaadalarına İlişkin Olarak İngiltere, Fransa, İtalya,
Japonya, Yunanistan ile Türkiye Tarafından 24 Temmuz 1923 Günü İmzalanan Protokol
2.15. Yunanistan’da Azınlıkların Korunması Konusunda, 10 Ağustos 1920 Günü Başlıca
Müttefik Devletler İle Yunanistan Arasında Sevr’de Yapılan Antlaşma İle Trakya’ya İlişkin Olarak
Bu Devletler Arasında Gene O Gün Yapılan Antlaşma İle İlgili Protokol
2.16. Sırp, Hırvat-Sloven Devleti’nin İmzasına İlişkin Protokol
2.17. Lozan Konferansı Son Bağıtı
2.18. Lozan’da Teati Edilen Mektuplar Arasından Türk Dış Politikasını İlgilendirenler
2.19. Lozan Antlaşması’nın Önemi ve Sonuçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Lozan Konferansı’nda imzalanan Boğazların Tabî Olacağı Usule Daîr Mukavelename
(Boğazlar Mukavelesi) ie Boğazlar Bölgesinde hangi mıntıkaların askerden arındırıldığını biliyor
musunuz?
2)
Lozan Konferansı’nda Türk ve Rum Nüfus Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve
Protokol hangi amaçla imzalanmıştır?
3)
Lozan Konferansı’nda imzalanan Genel Affa İlişkin Açıklama ve Protokol ile hangi
tür suçların affına karar verilmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Lozan Konferansı’nda
İmzalanan Sözleşme,
Protokol ve Teati Edilen
Mektuplar

Lozan Konferansı’nda
imzalanan sözleşme,
protokol ve teati edilen
mektuplar hakkında bilgi
sahibi olur.

Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihî terminolojiyi doğru
ve yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
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Anahtar Kavramlar


Mübadele



Boğazlar Bölgesi



Boğazlar Komisyonu



Kabotaj



Ayrıcalık



Etabli
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Giriş
Lozan Konferansı sırasında Türkiye tarafından imzalanan protokol, bağıtlarla (sözleşmelerle)
bunların çeşitli hükümleri ile ilgili karşılıklı mektupların mahiyeti bu bölümün ana iskeletini
oluşturmaktadır. Sözkonusu mektuplar dışındaki protokol ve bağıtlar şunlardır;
1. Boğazlar Rejimine İlişkin Sözleşme
2. Trakya Sınırına İlişkin Sözleşme
3. Oturma ve Yargı Yetkisi Konusundaki Sözleşme
4. Ticaret Sözleşmesi
5. Türk ve Rum Nüfus Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol
6. Sivil Tutukluların Geri Verilmesi ve Savaş Tutuklularının Mübadelesine İlişkin TürkYunan Antlaşması
7. Genel Affa İlişkin Açıklama ve Protokol
8. Yunanistan’daki Müslüman Mallarına İlişkin Açıklama
9. Sağlık İşlerine İlişkin Açıklama
10. Adaletin Yönetimine İlişkin Açıklama
11. Osmanlı İmparatorluğu’nda Verilmiş Kimi Ayrıcalıklara İlişkin Protokol ve Açıklama
12. Lozan’da İmzalanan Bağıtların Kimi Hükümlerine Belçika ve Portekiz’in katılmasına
İlişkin Protokol
13. İngiltere, Fransa ve İtalya Silahlı Kuvvetlerince İşgal Edilen Türk Topraklarının Tahliye
Edilmesine İlişkin Protokol ve Açıklama
14. Karaağaç Bölgesi ile İmroz ve Bozcaadalarına İlişkin Olarak İngiltere, Fransa, İtalya,
Japonya, Yunanistan ile Türkiye Tarafından 24 Temmuz 1923 Günü İmzalanan Protokol
15. Yunanistan’da Azınlıkların Korunması Konusunda, 10 Ağustos 1920 Günü Başlıca
Müttefik Devletler İle Yunanistan Arasında Sevr’de Yapılan Antlaşma İle Trakya’ya İlişkin Olarak
Bu Devletler Arasında Gene O Gün Yapılan Antlaşma İle İlgili (Türkiye’nin İmzalamadığı) Protokol
16. Sırp, Hırvat-Sloven Devleti’nin İmzasına İlişkin Protokol
17. Lozan Konferansı Son Bağıtı
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2.1. Boğazların Tabî Olacağı Usule Dair Mukavelename (Boğazlar
Mukavelesi)
Lozan Antlaşması’nın 23. Maddesi doğrultusunda İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya,
Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Sovyet-Rusya, Sırp-Hırvat-Sloven Devleti (Yugoslavya) ve
Türkiye devletleri aynı gün imzaladıkları Boğazların Tabî Olacağı Usule Daîr Mukavelename ile
belirtildiği üzere Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’nda deniz ve hava yoluyla
hem barış hem de savaş hâlinde serbest geçiş ve gidiş-geliş esasını kabul ettiler. Taraf devletler,
genel barış ve dünya ticaretinin sürdürülebilmesi için sözkonusu serbestliğin devamını gerekli
görerek Boğazlar Mukavelesi üzerinde uzlaşmaya vardılar. Lozan Antlaşması’nı imzalayan
devletlere ilave olarak Boğazlar meselesi ile ilgili müzakerelere katılan ve muhalif bir tavır
sergileyen Sovyet-Rusya geç de olsa Boğazlar Mukavelesi’ni imzaladı. Bu arada Lozan
Antlaşması’nda imzası bulunmayan Amerika Birleşik Devletleri Hükûmeti, imzalaması hâlinde
Boğazlar Mukavelesi’ne taraf olabilecekti. Aynı hak Karadeniz’e kıyısı olup mukavelede
isimlerinden bahsedilmeyen diğer bağımsız devletler için de aynı koşullar dairesinde saklı olacaktı.
Ancak Karadeniz’de en önde gelen güçlerden biri olması hasebiyle Sovyet-Rusya’nın bundan sonra
nasıl bir tutum sergileyeceği, Boğazlar Mukavelesi’ni onaylayıp onaylamayacağı ve ilgili
mukaveleye ne ölçüde riayet edeceği başlıca merak konusuydu. Bundan başka kurulması hedeflenen
sistemin dışında tutulan ülkeler ileride sorun yaratabilirdi. Lozan’da karar vericiler, Tuna Nehri
üzerinden Karadeniz’e oradan Boğazlara ulaşımı gözönünde bulundurarak Sırp-Hırvat-Sloven
Devleti’nin dahi Boğazlar Mukavelesi’ni imzalayarak Boğazlar Komisyonu’nda temsiline müsaade
etmişlerdi. Ama 19. yüzyılın sonlarından itibaren uluslararası dengelerin değişmesinde aktif bir rol
oynayan Almanya ile müttefikleri Avusturya ve Macaristan Tuna Nehri’ne kıyıdaş oldukları hâlde
sistemin dışında tutulmuştu. I. Dünya Savaşı sırasında ağır bir darbe almış olsa da bölgesel ve
uluslararası bir aktör olarak Almanya’nın dışlanması beraberinde yeni sorunlar getirebilirdi. Savaş
bitmiş, barış dönemine girilmiş olmasına karşın karar vericiler bir türlü normalleşemiyor, Türk
Boğazlarında yeni düzeni, savaş koşullarını esas alarak tesis etmeye çalışıyorlardı. Hissî olduğu
kadar paradoksal bu yaklaşım, ilerleyen süreçte uluslararası kontrolün sürdürülebilirliği noktasında
ciddi bir engel teşkil edebilirdi.
Gerçi ilgili taraflar, Boğazlar Mukavelesi’ni imzalamayan devletlerin bu mukaveleye
katılmaları için gerekli altyapıyı hazırlamışlardı.
Boğazlar Mukavelesi incelendiğinde genel olarak aşağıdaki üç önemli husus dikkat çeker;
1.

Boğazlar bölgesinden serbest geçiş ve gidiş-gelişin sağlanabilmesi

2.

Askerden arındırmanın gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilmesi

3.
Uluslararası kontrolü sağlayacak olan Boğazlar Komisyonu’nun kuruluşu ve
faaliyetlerini yürütebilmesi.

2.1.1. Boğazlardan Serbest Geçiş ve Gidiş-Geliş
Boğazlar Mukavelesi’ne göre taraflar genel olarak Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve
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İstanbul Boğazı’nı kapsayan Boğazlar bölgesinde, denizde ve havada serbest geçiş ve gidiş gelişi
sağlamaya yönelik esasları onaylayarak kabul ettiler.
Boğazlar Mukavelesi’nin 2. maddesine ilişik ek hüküm ile Boğazlardan savaş ve barış
esnasında gerek ticaret gerekse savaş gemi ve uçaklarının geçiş ve geliş-gidişi belli esaslara bağlandı.
Genel olarak barış ve savaş dönemlerinde Boğazların tabi olacağı usüller belirlenerek olası öngörüler
üzerinden senaryolar geliştirildi. Buna göre barış hâlinde, Türkiye’nin taraf olacağı ya da tarafsız
kalacağı savaş hâlinde Boğazlardan geçiş ve gidiş-geliş kriterleri belirlendi. Bu kriterleri aşağıda
maddeler hâlinde ele alacağız.

2.1.1.1. Barış Hâlinde Boğazlardan Serbest Geçiş ve Gidiş-Geliş Kriterleri

Bütün ticaret gemileri hiç bir işlem, vergi veya ücret alınmaksızın Boğazlardan hem
gündüz hem de gece geçiş ve geliş-gidiş için tam serbestliğe sahip olacaklardı.

Türkiye Hükûmeti, sağlığa ilişkin uluslararası vergi ve ücretler ile isteğe bağlı olan
kılavuzluk hizmeti, fener ve römorkör (yedekçilik) vergileri veyahut aynı mahiyetteki diğer harçları
belli koşullar altında talep etme hakkına sahipti.

Boğazlardan geçmek isteyen ticaret gemileri, yukarıda bahsedilen vergi ya da
harçların tahsil edilmesini kolaylaştırmak maksadıyla Türkiye Hükûmeti tarafından tâyin edilecek
makamlara isimlerini, tabiiyetlerini, tonilâtolarının miktarını ve gidecekleri yeri bildirmekle
mükelleflerdi.

Savaş gemileri hangi bayrak altında olursa olsun, hiç bir işlem, vergi veya
mükellefiyete tabi tutulmaksızın, kuvvetlerinin tutarı hakkında belirlenen kısıtlamalar saklı kalmak
üzere geçiş ve geliş-gidiş serbestliğine sahip olacaklardı. Söz konusu kısıtlamalar şu şekilde
belirlenmişti; Bir devletin Karadeniz’e doğru Boğazlardan geçirebileceği âzami kuvvetin miktarı;
Karadeniz’e kıyısı olan devletlere mensup ve geçiş esnasında Karadeniz’de mevcut en kuvvetli
donanmanın âzami kuvvetinin toplam miktarını aşmayacaktı. Bununla birlikte devletler, her zaman
ve herhâlde herbiri on bin tonilâtoyu geçmeyen üç gemiyi aşmayacak bir deniz kuvvetini
Karadeniz’e gönderme hakkını saklı tutuyorlardı. Hâlihazırda Tuna Avrupa Komisyonu’nda temsil
edilen devletlerin, bu nehrin kavşaklarında ve Kalas şehrine dek sahil boyunda istasyoner (kalıcı)
olmak üzere bulundurdukları hafif gemiler yukarıda bahsedilen gemilere ilave edilecek ve gerektiği
takdirde diğer gemilerle değiştirebileceklerdi. Boğazlardan geçecek gemilerin miktarı hususunda
Türkiye’ye hiç bir sorumluluk düşmemekteydi. Sözkonusu kaideye riayet edilebilmesi amacıyla
Boğazlar Komisyonu, her yılın Ocak ve Temmuz aylarının birinci günleri, Karadeniz’e kıyısı
bulunan devletlerin her birinden, Karadeniz’de sahip bulundukları savaş gemilerinin ve deniz
uçaklarının miktarı hakkında bilgi talep edecekti. İlgili devletler, Karadeniz’de bulundurdukları
gemilerin miktar, cins, kapasite ve mevcut durumlarını ayrı ayrı belirtmek suretiyle bildirmekle
mükelleflerdi. Bunun sonucunda Boğazlar Komisyonu, Karadeniz’deki en kuvvetli donanma
içerisinde yer alan deniz ve hava araçlarının miktarını ilân edecek ve Boğazlardan Karadeniz’e doğru
geçirilecek bir deniz kuvvetinin hesabında yalnız silâhlı gemilerin adedi ve şekli dikkate alınacaktı.
Ayrıca söz konusu kuvvete mensup bir geminin Karadeniz’e girişinden veya oradan çıkışından
kaynaklanan her türlü değişiklik derhâl ilgili devletlerin bilgisine sunulacaktı. Bu madde başta
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Sovyet-Rusya ve Türkiye olmak üzere Karadeniz’e kıyısı olan devletlerin güvenlik kaynaklı olası
itirazlarını önlemeye yönelik bir mahiyet taşımaktaydı.

Gerek Akdeniz’den ve gerekse Karadeniz’den gelerek Boğazlardan geçmek isteyen
bir yabancı deniz kuvvetinin kumandanı, emri altında bulunan gemilerin miktarını ve isimlerini
duraklamaya mecbur olmaksızın Çanakkale veya İstanbul Boğazı girişinde Türkiye tarafından
önceden ilân edilecek bir işaret istasyonuna bildirecekti. Boğazlara girişin gecikmeye uğratılmaması
gerektiğinden Türk makamları, işaret istasyonları hakkında bir bildirim yapıncaya değin yabancı
savaş gemileri, Boğazlardan serbest bir şekilde geçmeye devam edeceklerdi.

Boğazlar Mukavelesi’nde belirlenen koşullar dairesinde hem sivil hem de savaş
uçakları Boğazların dar kısımlarının her iki yanında beşer kilometrelik bir arazi şeridi üzerinden
uçma serbestliğine sahip olacaklardı. Bu uçaklar bir arıza durumunda Türkiye sahillerinde kara veya
karasularında denize inebileceklerdi.

Boğazlardan transit geçen savaş gemileri, hasar veya arıza hâlleri müstesna olmak
şartıyla ve hiç bir zaman gidiş-geliş güvenliğinin zorunlu kıldığı gece demirleme süresi de dahil
geçişleri için gerekli olandan fazla bir süre Boğazlarda duraklamayacaklardı. Bu noktada Türkiye’nin
güvenliği göz önünde bulundurulmuş ve zorunlu kalmadıkça savaş gemilerinin plânlanan süre
içerisinde Boğazlardan transit geçişlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Türkiye, liman ve hava alanlarını eş zamanda ziyaret edebilecek bir devletin savaş
gemi ve uçaklarının miktarı ile bunların kalış süreleri hakkında lüzum göreceği yönetmelikleri
uygulama hakkına sahipti. Aynı şekilde Karadeniz’e kıyısı olan devletler de kendi liman ve hava
alanları için benzer haklara sahip olacaklardı. Bu şekilde her cins gemi ve uçağın Boğazlardan ve
Boğazların üzerinden geçişi esnasında Türkiye’nin egemenlik sahası içerisinde kalan bölgelerde
uymaları gereken kural ve kaideler belirlenmiştir.

İçlerinde veba, kolera veya tifüs hastalıkları çıkan ya da yedi günden beri çıkmış olan
savaş gemileri ile bulaşıcı bir limandan 5 günden daha az bir süreden beri ayrılmış bulunan savaş
gemileri Boğazları karantina altında geçmeye mecburlardı.

2.1.1.2. Türkiye’nin Tarafsız Kalacağı Savaş Dönemlerinde Boğazlardan
Geçiş ve Gidiş-Geliş Kriterleri

Barış dönemindeki kriterler geçerli olmak üzere hem gündüz hem de gece
Boğazlardan geçiş ve geliş-gidiş için tam serbestlik sağlanacaktı.

Türkiye’nin tamamen serbest kalması gereken Boğazlarlarda (gerek karasularında,
gerekse hava sahasında), barış zamanında olduğu gibi serbest geçiş ve geliş-gidişi engelleyebilecek
mahiyette hiç bir tedbir almaya hak ve yetkisi olmayacaktı.

Barış zamanında olduğu gibi hangi bayrağı taşırsa taşısın gemi ve uçaklara, hiç bir
işlem, vergi veya hiç bir türlü mükellefiyete tabi olmaksızın, belirlenen sınırlamalar dahilinde hem
gündüz hem gece tam geçiş serbestliği tanınacaktı. Ancak bu sınırlamalar savaşan devletlerin
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Karadeniz’deki savaş hukukuna zarar verecek biçimde uygulanmayacaktı.

Savaşan devletlere ait savaş gemi ve uçakları, Boğazlarda herhangi bir şekilde zapt ve
müsadereye kalkışamayacaklar, diğer devletlere ait gemi ve uçakları denetleyemeyecekler veya
onlara karşı herhangi bir düşmanca harekette bulunmayacaklardı.

Savaş gemilerinin iaşe ve tamirata ilişkin ihtiyaçlarının karşılanması hususunda
“Deniz Savaşında Tarafsızlığa İlişkin 1907 tarihli XIII. Lâhey (La Haye) Sözleşmesi” hükümleri
uygulanacaktı.

Uçakların tarafsızlığı konusunda kuralları saptayacak uluslararası bir konferans
toplanıncaya dek askerî uçaklar hakkında Boğazlarda “Deniz Savaşında Tarafsızlığa İlişkin 1907
tarihli XIII. Lâhey (La Haye) Sözleşmesi”nin savaş gemileri hakkında öngördüğü işlemin aynısı
uygulanacaktı.
Kısaca ifade edecek olursak Türkiye, savaş dönemlerinde tarafsız kalması hâlinde Boğazların
serbestliğine aykırı bir karar alınmasına ya da uygulama yapılmasına müsaade etmeyecekti. Teoride
Türkiye’nin lehine görülen bu hüküm savaş dönemlerinde beraberinde yeni sorunları getirebilir ve
Türk yetkilileri sıkıntılı bir duruma düşürebilirdi. Zira yabancıların Boğazlarda geçiş ve geliş-gidişi
engelleyebilecek mahiyette bir tedbir almaları hâlinde Türkiye içinden çıkması güç bir durumda
kalabilirdi. Gerek uzun savaş sürecinden geçmiş ve donanması zayıf bir devlet olması gerekse
Boğazlar Mukavelesi’nin ileride açıklayacağımız askerden arındırmaya dair maddeleri göz önünde
bulundurulduğunda Türkiye’nin bu vazifeyi nasıl ve ne ölçüde icra edebileceği tartışmaya açıktı.

2.1.1.3. Türkiye’nin Taraf Olacağı Savaş Dönemlerinde Boğazlardan Geçiş
ve Gidiş-Geliş Kriterleri

Türkiye’nin taraf olacağı savaş dönemlerinde; askerî niteliği olmayan tarafsız gemi ve
uçaklara (özellikle düşmana kaçak eşya, düşman askerî veya tebaası taşımak suretiyle yardım
etmemek şartıyla) Boğazlardan geçiş ve geliş-gidiş serbestliği sağlanacaktı. Yalnız ilgili gemi ve
uçaklar Türkiye tarafından denetlenebileceklerdi. Sözkonusu denetim ilgili gemi ve uçakların
Türkiye tarafından belirlenerek hazırlanacak mıntıkalarda karaya veya denize inmeğe mecbur
bırakılmaları suretiyle gerçekleştirilebilecekti.

Türkiye, devletler hukuku kapsamında düşman gemilerinin Boğazlardan
yararlanmalarını yasaklama yetkisi dahil olmak üzere gerekli göreceği tedbirleri alma ve uygulama
yetkisine tamamıyla sahipti. Bir şartla ki, alınan tedbirler tarafsız gemilerin serbest geçiş ve gidişgeliş hakkını yasaklayacak mahiyette olmayacaktı. Bu maksatla Türkiye tarafız gemilere gerekli
yönerge ya da kılavuzları ücretsiz vermeyi taahhüt ediyordu.

Tarafsız devletlerin savaş gemileri için ise barış hâlinde olduğu gibi hiç bir işlem,
vergi veya hiç bir çeşit mükellefiyet koşulu aranmaksızın Boğazlar Mukavelesi’nde belirlenen
kriterler dahilinde tam geçiş ve gidiş geliş serbestliği sağlanacaktı.


Türkiye’nin düşman gemi ve uçaklarının Boğazlardan yararlanmalarını önlemek
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amacıyla alacağı önlemler, tarafsız gemi ve uçakların serbestçe geçişini yasaklayacak mahiyette
olmayacaktı. Bu amaçla Türkiye, söz konusu gemi ve uçaklara gerekli yönerge ve kılavuzları
vermekle mükellefti.

Tarafsız savaş uçakları, karşılaşabilecekleri risk ve tehlikeleri göze alarak
Boğazlardan geçebileceklerdi. Niteliklerini anlayabilmek maksadıyla bu uçaklar Türkiye tarafından
belirlenecek bölgelerde karaya veya denize inmeye mecbur bırakılabilecek ve bu sayede
denetlenebileceklerdi.

Türkiye ile barış içerisinde bulunan devletlerin denizaltıları dahi Boğazlardan ancak
suyun yüzünden geçebileceklerdi.
Özetle savaşan bir taraf olması hâlinde Türkiye, devletler hukuku kapsamında düşman gemi
ve uçakları hakkında Boğazlar bölgesinden geçiş yasağı dahil olmak üzere gerekli gördüğü tedbirleri
alma hakkına sahipti. Aynı koşullar altında Türk makamları tarafsız gemi ve uçakları
denetleyebileceklerdi. Düşmana yardım amacı taşımayan tarafsız gemi ve uçaklar, barış zamanında
olduğu gibi Boğazlardan serbest geçiş ve gidiş-geliş haklarını muhafaza edeceklerdi.
Boğazlar Mukavelesi Türkiye’nin taraf ya da tarafsız olacağı bir savaş ihtimali öngörülerek
hazırlanmıştı. I. Dünya Savaşı ya da benzeri umumî bir savaşı veya taraf devletler arasında
yaşanabilecek olası bir savaşı öngören hükümler mukavelede yer almamaktaydı. Bu handikap II.
Dünya Savaşı öncesinde Türkiye’nin Boğazlar Mukavelesi’ne yönelik değişiklik talepleri için
sağlam bir gerekçe olacak ve temel argüman olarak kullanılacaktı.

2.1.2. Boğazlar Bölgesinde Askerden Arındırma
İşgal döneminde Boğazlar bölgesinde en etkili güç olan İngilizler Çanakkale Savaşlarında
yapılan Türk müdafaasından çıkardıkları dersle bu bölgeyi yeniden Türk hakimiyetine bırakmanın
sakıncalı olduğunu düşünüyorlardı. Lozan Konferansı’ndan kısa bir süre önce İngiltere İmparatorluk
Savunma Komitesi’nde, Boğazlardan geçiş serbestliğinin ancak Boğazların iki tarafındaki
istihkâmların yıkılması ile elde edilebileceği konusunda mutabakat sağlanmıştı. Bu şekilde askerden
arındırılacak mıntıkalar nedeniyle Türkiye’nin bir haftadan önce Boğazlarda trafiği kesemeyeceği
düşünülüyordu. Bir haftalık sürenin İngiliz donanmasının Boğazlardan geçerek Türkiye üzerinde
baskı yapması için yeterli olduğu düşünülüyordu. Lozan Konferansı’nda İngilizler ve onlar gibi
düşünenler karşısında Türk heyeti Boğazlar bölgesinin etrafında muayyen mıntıkaların askerden
arındırılmasına razı olmuştu.

2.1.2.1. Boğazlar Bölgesinde Askerden Arındırılacak Mıntıkalar
Boğazlar Mukavelesi’nde geçiş ve geliş-gidişi her türlü engelden uzak tutabilmek amacıyla
Boğazlar bölgesinde bazı mıntıkaların askerden arındırılmasına yönelik önlemler öngörülmüştür. Bu
önlemler Çanakkale ve Karadeniz Boğazları ile Ege ve Marmara Denizi dahilinde sularda, kıyılarda,
çevre ya da yakın adalarda uygulanacaktı. Askerden arındırılacak mıntıkalar şu şekilde
sınırlandırılacaktı,
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Çanakkale Boğazı: Kuzey-batıda; Gelibolu yarımadası ve Saros körfezinde Bakla Burnu’nun
kuzey-doğusundan dört kilometre uzaklıkta bulunan bir noktadan başlayarak Marmara denizi
üzerinde Kumbağ’da sona eren ve Kavak’ın (bu mevki hariçtir) güneyinden geçen bir çizginin
güney-doğusundaki bölge; Güney-doğuda; kıyı ile Bozcaada karşısında Eski İstanbul Burnu’ndan
başlayarak Marmara Denizi üzerinde Karabiga’nın hemen kuzey kıyısında bir noktada sona ermek
üzere, kıyıdan 20 kilometre uzaklıktan geçen çizgi arasındaki bölge.”
İstanbul Boğazı: (İstanbul’a ilişkin özel rejim saklı kalmak şartıyla) Doğuda; İstanbul
Boğazı’nın doğu kıyısından 15 kilometre mesafede çizilmiş bir hatta kadar uzanan bölge, Batıda;
İstanbul Boğazı’nın batı kıyısından 15 kilometre mesafede çizilmiş bir hatta kadar uzanan bölge.
Ege Denizi: Yunanistan’a bırakılan Semendirek ve Limni ile Türkiye’ye iade edilecek olan
İmroz, Bozcaada ve Tavşan adaları. Marmara Denizi: Emirali (İmralı) Adası dışında bütün adalar.

2.1.2.2. Gayr-i Askerî Mıntıkayı Tahdit Komisyonu (Boğazlar Bölgesinde
Askerden Arındırılacak Mıntıkaları Sınırlandırma Komisyonu)
Boğazlarda askerden arındırılacak bölge İngiltere, Fransa, İtalya ve Türkiye hükûmetlerince
atanacak birer üye olmak üzere toplam dört üyeden mürekkep Gayr-i Askerî Mıntıkayı Tahdit
Komisyonu tarafından tespit edilecekti. Bu komisyon sözkonusu bölgelerin sınırlarını yerinde
saptamak üzere, Boğazlar Mukavelesi’nin yürürlüğe girmesinden on beş gün sonra toplanacaktı.
Türkiye, başkentin ihtiyacı için (o dönemde İstanbul başkent) Beyoğlu, Galata, Üsküdar ile
Adalar (Prens adaları) dahil olduğu hâlde İstanbul’da ve bu şehrin yakınında azamî on iki bin kişilik
bir askerî kuvvet bulundurabilecekti. Bundan daha da vahimi Türkiye’nin İstanbul’da sadece bir
tersane ve bir deniz üssü bulundurabilme hakkına sahip olmasıydı.

2.1.2.3. Boğazlar
Uygulanacak Kurallar

Bölgesinde

Askerden

Arındırılacak

Mıntıkalarda


İstanbul’a ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, askerden arındırılmış mıntıkalarda ve
adalarda hiç bir istihkâm, daimî topçu tesisatı, deniz altında işleyen âlet (denizaltılar müstesna),
askerî havacılık tesisi ve hiç bir deniz üssü bulunmayacaktı. Buralarda inzibatın muhafazası için
elzem bulunan ve silâhları top müstesna olmak üzere tüfek, revolver, kılıç ve her yüz nefer için dört
hafif makineli tüfekten ibaret bulunacak olan polis ve jandarmadan başka hiç bir silâhlı kuvvet yer
almayacaktı.

Askerden arındırılmış mıntıkaların ve adaların karasularında, denizaltılar dışında
deniz altında işleyen hiç bir gemi olmayacaktı. Ancak Türkiye, topraklarının askerden arındırılmış
mıntıkaları ile adalarından ve Türk donanmasının demir atma hakkına sahip bulunduğu askerden
arındırılmış kara sularından silâhlı kuvvetlerini transit geçirme hakkını saklı tutacaktı.

Türkiye Hükûmeti Boğazlarda, uçak ya da balonlar vasıtasıyla deniz yüzünü ve içini
gözetleme yetkisine sahip olacak, Türk uçakları Boğaz suları ve Türk arazisinin askerden arındırılmış
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mıntıkaları üzerinde uçabilecek, oralarda bütün özgürlüklere sahip olacaklar, karaya veya denize
inebileceklerdi.

Hem Türkiye hem de Yunanistan askerden arındırılmış mıntıkalarda, adalarda ve
bunların karasularında, silâh altına alınacak efradın, -sözkonusu bölgeler ve Adalar dışında- talim ve
terbiyeleri için gereken faaliyetleri icra etme hakkına sahipti. Gerek Türkiye ve gerekse Yunanistan
kendi arazilerinin adı geçen bölgelerinde ve adalarında her türlü gözetleme, telgraf, telefon ve ışıkla
haberleşme sistemini tesis hususunda serbest olacaklardı.

Yunanistan askerden arındırılmış olan Yunan adalarının kara sularından donanmasını
geçirebilecek fakat bu suları Türkiye’ye karşı harekât üssü olarak veyahut bu maksatla deniz ya da
kara kuvveti yığmak için kullanamayacaktı.

Denizaltılar dışında deniz altından işleyen hiç bir alet Marmara Denizi sularında
bulundurulamayacaktı. Türkiye Hükûmeti Marmara Denizi’nin ne Avrupa kıyısındaki bölgelerinde
ne de İstanbul Boğazı’nın askerden arındırılmış mıntıkasının doğusunda bulunan Anadolu’nun
Darıca’ya kadar kıyı kesiminde Boğazlardan geçişi engelleyebilecek hiç bir daimî top bataryası
veyahut torpil tesisi kuramayacaktı.

Savaş hâlinde Türkiye yahut Yunanistan, savaşan devlet haklarından istifade ederek
mukavelede belirtilen askerden arındırılmış mıntıkalarla ilgili bir değişiklik yapabilirlerdi. Ancak söz
konusu değişikliği yapan devlet, barış yapılır yapılmaz Boğazlar Mukavelesi’nde ön görülen rejimi
yeniden kurmak zorundaydı.

Boğazlar Mukavelesi hükümleri Türkiye’nin, sularında donanmasını özgürce
seyrettirme hakkını zedelemeyecekti.

Boğazların ve etrafındaki bölgelerin askerden arındırılmasının Türkiye için askerî
bakımdan haksız bir tehlike teşkil etmemesi ve savaş eylemlerinin Boğazların serbestliğini veya
askerden arındırılmış olan bölgelerin güvenliğini tehlikeye düşürmemesi arzusuyla, geçiş
özgürlüğüne ilişkin hükümlere bir aykırılıkta bulunulur, beklenmeyen bir saldırı olur ya da herhangi
bir savaş eylemi ya da sınırlama, Boğazlarda gidiş-geliş özgürlüğünü ya da askerden arındırılmış
mıntıkaların güvenliğini tehlikeye düşürecek olursa ilgili taraflar ve her durumda Fransa, İngiltere,
İtalya ve Japonya bu konuda Milletler Cemiyeti Meclisi’nin kararlaştıracağı tüm araçlarla bu
eylemleri birlikte önleyeceklerdi. Sözkonusu davranışa neden olan eylemler sona erer ermez
Boğazlar rejimi Boğazlar Mukavelesi hükümleri ile düzenlendiği üzere yeniden tamamıyla
uygulanacaktı.
Askerden arındırmaya ilişkin hükümler Türkiye’ye yönelik olası bir engelleme teşebbüsü ya
da saldırı hâlinde Boğazlar bölgesinin müdafaası noktasında ciddi sıkıntılar ortaya çıkarabilirdi. Bu
durum hâlihazırda başkent İstanbul, Trakya, Karadeniz ve hatta Anadolu’nun müdafaasında da
zaafiyetlere yol açabilirdi. Her ne kadar mukavelede Boğazlar bölgesinin Milletler Cemiyeti adına
Boğazlar Mukavelesi’ne taraf devletlerin bilhassa İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya’nın garantisi
altında olmasını öngören hükümler bulunmaktaysa da bu hükümler umumî ya da ilgili devletler
arasındaki bir savaşta bölgenin çatışma merkezi hâline gelmesine yol açabilirdi. Mukavelede
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öngörülmemiş bu durum da Türkiye’nin II. Dünya Savaşı öncesinde Boğazlar Mukavelesi’ne yönelik
değişiklik taleplerini destekleyici bir argüman olacaktır.

2.1.3. Boğazlar Komisyonu
Boğazlar Mukavelesi ile Boğazların suları hakkında görev yapmak üzere İstanbul’da
Boğazlar Komisyonu’nun kurulmasına karar verildi. Komisyon bir Türk temsilcisinin başkanlığında
Boğazlar Mukavelesi’ni imzalayan devletler olmaları hasebiyle Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya,
Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Sovyet-Rusya ve Sırp-Hırvat-Sloven Devletleri temsilcilerinden
oluşacaktı. Amerika Birleşik Devletleri Hükûmeti, Boğazlar Mukavelesi’ne iştirak etmesi hâlinde
komisyonda bir temsilci bulundurma hakkını elde edecekti. Aynı hak Karadeniz’e kıyısı olup
mukavelede isimleri zikredilmeyen diğer bağımsız devletler için de aynı koşullar dairesinde saklı
tutulacaktı.

Boğazlar Komisyonu’nun en önemli vazifesi Boğazlar Mukavelesi’nde belirlenen
savaş gemilerinin ve askerî uçakların geçişine ilişkin hükümlere gerekli biçimde uyulup
uyulmadığını gözetlemekti.

Boğazlar Komisyonu, vazifesinin gereğini yapabilmek için gerekli yönetmelikleri
yapma konusunda da yetkili olacaktı.

Boğazlar Komisyonu, vazifesini Milletler Cemiyeti’nin gözetimi altında icra edecek,
her yıl bu cemiyete vazifesinin icrasına ilişkin ve ayrıca ticaret, geçiş ve geliş-gidiş bakımlarından
yararlı tüm bilgileri içeren bir rapor sunacaktı. Bu maksatla komisyon Boğazlarda geliş-gidiş işlerini
yürüten Türkiye Hükûmeti daireleri ile ilişki kurabilecekti.

Boğazlar Komisyonu’nda temsilci bulunduran hükûmetler temsilcilerinin hak
edecekleri ücretleri kendileri ödeyeceklerdi. Yine komisyonun her türlü ek harcamaları Milletler
Cemiyeti tarafından masrafların taksimi için tespit edilmiş olan oran dairesinde adı geçen
hükûmetlerce üstlenilecekti.
Boğazlar Mukavelesi’nin Sevr Antlaşması’nı çağrıştıran bazı hükümleri gerek Lozan
Konferansı müzakere sürecinde gerekse sonrasında TBMM’nde ağır bir şekilde eleştirilmiştir.
Bununla birlikte Sevr Antlaşması’nın Boğazlarla ilgili hükümlerinin çok daha sert olduğu inkâr
edilemez. Evet, İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması’nda geniş yetkilerle donattıkları Boğazlar
Komisyonu’nu, yetki ve mahiyetini kısıtlayarak Boğazlar Mukavelesi ile Türkiye’ye kabul
ettirebilmeyi başarmışlardı. Ancak Sevr ve Lozan Antlaşmalarında öngörülen komisyonlar arasında
ciddi farklar bulunmaktadır. Sevr Antlaşması’na göre Boğazlar Komisyonu, müstakil bir idareye ve
bunun göstergesi olarak ayrı bir bayrağa sahip olacak, gerekli nizamnameleri yaparak
teşkilatlanabilecek ve kendisine tanınan yetkileri bağımsız bir şekilde kullanabilecekti. Ayrıca
Sevr’de tasarlanan komisyonun, Boğazlar Mukavelesi’ne oranla hudutları çok daha geniş olan
Boğazlar bölgesinde vergi toplama, sağlık kontrolü yapma, inzibatı sağlama gibi yetkileri
bulunmaktaydı. Lozan Antlaşması’nda kurulması öngörülen Boğazlar Komisyonu ise sadece savaş
gemilerinin geçişini gözetlemek ve geçişle ilgili tüm bilgileri rapor hâlinde sunmakla görevliydi.
Sevr ile kıyaslandığında Boğazlar Mukavelesi’nde askerden arındırmayla ilgili hükümlerin
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yumuşatıldığı ve savaş gemilerinin geçişi ile ilgili hükümlerin sınırlandırıldığı rahatlıkla söylenebilir.
Ancak Boğazlar Mukavelesi’nin, galip bir devlet olarak Türkiye’nin egemenlik haklarını kısıtlayıcı
hükümlerle birlikte ulusal güvenliğini etkileyebilecek bir karaktare sahip olduğu da yadsınamaz bir
gerçektir. Elbette galip taraf olarak TBMM sadece karşı tarafın taleplerini değil siyasî realiteleri de
göz önünde bulundurarak böyle bir kuruluşun varlığına müsaade etmişti. Yalnız gerek Boğazlar
Komisyonu’nun gerekse bu komisyon üyelerinin vazife, hak ve yetkilerinin Boğazlar
Mukavelesi’nde kesin çizgilerle belirlenmemiş olması tatbikat aşamasında devletler arasında yeni
sorunlara yol açabilirdi. Kaldı ki, Boğazlar Komisyonu üyelerinin hak ve yetkilerinin sınırları tam
olarak belirlenmediği gibi bu üyelerin Türkiye’de mülkî, askerî ve yerel idareciler ile ilişkilerinin
sınırları hakkında da Boğazlar Mukavelesi’nde neredeyse hiç bir izahat bulunmamaktaydı.
Üyelerinin yetki ve sorumluluklarının Boğazlar Komisyonu tarafından belirlenmesi gerekiyordu.
Bunun ilk aşamada taraf devlet üyeleri ile Türk başkan ve makamları, daha sonraki aşamada ise ilgili
devletlerin diplomatik temsilcileri arasında tartışmalara yol açması kaçınılmazdı.
Çözüme kavuşturulmamış diğer bir önemli sıkıntı da Boğazlarda sağlık, kılavuzluk,
römorkörcülük, güvenlik, devriye, deniz fenerleri, şamandıra, duba, yüzer platform ve işaret
istasyonlarının idaresi kısaca deniz trafiğinin düzenlenmesi gibi sahalarla ilgili tedbirlerin nasıl
alınacağı idi. Ticarî boyutu da olan bu sahalar, dışarıdan müdahalelere her zaman açık olduğundan
millî karakteri ön plâna çıkan Türkiye’nin göstereceği reaksiyon varılan mutabakatı olumsuz
etkileyebilirdi.

2.2. Trakya Sınırına İlişkin Sözleşme
Lozan Barış Antlaşması’nın 24. maddesinde belirtilen bu sözleşme ile Trakya’da Ege
Denizi’nden Karadeniz’e kadar Türkiye’nin Yunanistan ve Bulgaristan devletleri ile sınırının iki
tarafında 30 km’lik şerit askerlikten arındırılması ve taraflar arasındaki sınırın uluslararası bir
komisyon tarafından kesin olarak çizilmesi kararlaştırıldı.
(Antlaşmadan sonra uluslararası bir komisyon tarafından Trakya sınırı kesin olarak çizilerek
30 km’lik şeridin askerlikten arındırılacaktır. Ancak 1938 yılında aralarında Türkiye ve
Yunanistan’ın da bulunduğu Balkan Antantı devletleri ile Bulgaristan arasında imzalanan bir
antlaşma ile adı geçen şeridin askerlikten arındırılasından vazgeçilecektir.)

2.3. Oturma ve Yargı Yetkisi Konusundaki Sözleşme
Lozan Konferansı’na giden Türk heyetine TBMM tarafından verilen talimatta siyasi
bağımsızlık için Ermeni yurdu, iktisadi bağımsızlık için ise kapitülasyonların ilgası konusunda
kesinlikle taviz vermemesi bildirilmişti. Malum olduğu üzere Ermeni yurdu meselesi Lozan’da
gündeme alınmamış, kapitülasyonlar da kaldırılmıştı. Bununla birlikte imzalanan Oturma ve Yargı
Yetkisi Konusundaki Sözleşme ile Lozan Antlaşması’na taraf devletlerle sömürgelerine mensup olup
Türkiye’de yaşayan vatandaşlar ve ortaklıkları ile Türkiye’nin sözkonusu ülkelerde yaşayan
vatandaşları ve ortaklıklarının oturma ve yargı yetkisine ilişkin 7 yıl süreli geçici bir düzenlemeye
gidilmiştir. Geçici mahiyetteki bu sözleşmede de karşılıklılık ilkesinden taviz verilmediğini
vurgulamak gerekir.
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Devletlerarası hukuk kapsamında Türkiye’ye giriş ve oturma, parasal yükümlülükler ve yargı
yetkisi hakkında hükümleri olan bu sözleşme 7 yıl sonra yürürlükten kalkacak ve Türkiye bu
alanlarda kendi düzenlemelerini gerçekleştirecektir. İşte bu noktada ilgili devletler devreye girerek
kaybetmiş oldukları ayrıcalıkları çeşitli teşebbüs ve yöntemlerle yeniden elde etmeye çalışacaklar ve
bu mesele günümüze değin Türk dış politikasını meşgul edecektir.

2.4. Ticaret Sözleşmesi
5 yıl süreli Ticaret Sözleşmesi ile Lozan Antlaşması’na taraf devletlerin Türkiye’ye ihraç
edecekleri ya da Türkiye’den ithal edecekleri ürünlerin 1 Eylül 1916 tarihinde Osmanlı Devleti
tarafından belirlenen gümrük vergileri üzerinden hesaplanması kararlaştırılmıştır. Bundan başka yine
5 yıllık süreçte Türkiye, besin için vazgeçilmez zorunlulukta olan kaynakları korumak ve ulusun
ekonomik yaşamını kollamak, devlet güvenliğini sağlamak, insanları, hayvanları ve bitkileri salgın
hastalıklara karşı korumak, afyon ve benzeri zehirleyici maddelerin kullanılmasını önlemek ve
Türkiye’de kullanılması yasak olan alkollü ürünlerin yurda sokulmasını yasaklamak altın paranın ya
da altın madeninin yurt dışına çıkarılmasını önlemek ve devlet tekellerini kurmak ve sürdürme
amaçlı olanlar dışında ithalat ve ihracat yasaklarını kaldıracak ve yerine yenilerini koymayacaktı.
Bu sözleşme de belirlenen süre bitiminde yürürlükten kalkacaktır. İlgili devletler ticari alanda
kaybettikleri bu ayrıcalıkları da yeniden ele geçirmek için yine günümüze değin devam edegelen
yoğun ve uzun süreli bir arayış içerisine gireceklerdir.

2.5. Türk ve Rum Nüfus Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol
30 Ocak 1923 tarihinde Lozan’da Türkiye ile Yunanistan devletleri temsilcileri arasında
imzalanan bu sözleşme ile İstanbul’daki Rumlar ile Batı Trakya’daki Müslümanlar dışında
Türkiye’de Ortodoks inancına mensup Rumlar ile Yunanistan’daki Müslümanların mübadelesine
karar verilmiştir. Karşılıklı olarak taraflara ait mal, hak ve çıkarların muhafazasına yönelik
düzenlemeler yapılması prensip olarak benimsenmiş anlaşmazlık durumunda meselenin Türk, Yunan
ve tarafsız bir ülkeye mensup temsilciden oluşacak bir karma komisyon tarafından çözüme
kavuşturulması planlanmıştır.
Aslında Lozan Konferansı’nın ilk günlerinde Türk temsilciler İstanbul’daki Rumların da
mübadeleye tabi tutulmasını ve Fener Rum Patrikhanesi’nin İstanbul’dan çıkarılmasını talep etmişler
ancak bu konuda Yunan temsilcileri ikna edememişlerdir. Neticede görüşmeler esnasında
Patrikhane’nin İstanbul’da kalması Türk heyeti tarafından kabul edilmiş ancak antlaşmada buna dair
herhangi bir ibare yer almamıştır.
Lozan Antlaşması’ndan sonra gerçekleştirilmesi planlanan mübadele esnasında yaşanan
sorunlar bilhassa İstanbul’a yerleşmiş Rumların tanımlanması (etabli) meselesi Türk-Yunan
ilişkilerini etkileyen temel faktörlerden biri olacaktır.
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2.6. Sivil Tutukluların Geri Verilmesi
Mübadelesine İlişkin Türk-Yunan Antlaşması

ve

Savaş

Tutuklularının

Adından da anlaşılacağı üzere Türkiye ve Yunanistan arasında tutuklu ve esirlerin geri
verilmesi/mübadelesine dair esasları tespit ediyordu. Buna göre taraf devletlere mensup sivil ve
askerler arasında olup suç işlediği iddia edilenler ya da tespit edilenler işledikleri suça bakılmaksızın
genel aftan yararlandırılarak memleketlerine iade edilecekti.

2.7. Genel Affa İlişkin Açıklama ve Protokol
Bu açıklama ve protokol ile Türkiye ve Yunanistan’da bulunan ya da bu ülkelerden ayrılan
hiç kimsenin 1 Ağustos 1914 ile 20 Kasım 1922 günleri arasındaki askeri ve siyasi davranışlarından
dolayı hiç bir bahane ile tedirgin edilmeyecekleri öngörülmekteydi. Söz konusu tarihler hemen
hemen I. Dünya Savaşı’nın başladığı tarih ile Mudanya Mütarekesi’nden sonra Türk kuvvetlerinin
İstanbul’a girişi, akabinde Saltanatın kaldırılması ve Osmanlı Hükûmeti’nin istifası ile Osmanlı
Devleti’nin hukuken tarihe karıştığı tarihler arasında kalan dönemi kapsamaktaydı. Dolayısıyla I.
Dünya Savaşı ve Milli Mücadele dönemi boyunca gerek Türkiye gerekse Yunanistan’da hiç kimse
hakkında askeri casusluk ve siyasi işbirliği kapsamında herhangi bir soruşturma açılamayacak, her
iki Hükûmet de bu kapsamdaki suçlar hakkında tam ve eksiksiz bir genel af ilan edeceklerdi. Genel
af Lozan Antlaşması’na taraf devlet vatandaşlarından olup 20 Kasım 1922 tarihinden önce Türkiye
ya da İtilaf Devleri makamları tarafından tutuklanan, kovuşturma konusu olan ya da mahkum edilmiş
olan herkesi kapsayacaktı. Genel af, sadece askeri ve siyasi suçları değil Milli Mücadele döneminde
işgal kuvvetlerine mensup bir kişinin ölümü ya da ağır yaralanması sonucunu veren bir eylemden
suçlu bulunanlar kapsam dışında kalmak üzere adi suç nedeni ile de olsa ve hatta bunu işleyenler
Türkiye dışına gönderilmiş dahi olsa tutuklanan, kovuşturma açılan ya da mahkum edilen Türk
vatandaşları için de uygulanacaktı. Bunula birlikte Türk Hükûmeti genel af kapsamına alınmış olsa
da 150 kişinin Türkiye’ye girmesini ve Türkiye’de ikamet etmesini yasaklama hakkını saklı
tutuyordu. Kamuoyunda 150’likler olarak adlandırılacak bu kişiler Türk Hükûmeti tarafından
belirleneceklerdi. Bu hükümle Türk temsilciler Milli Mücadele Hareketi’ni engellemeye yönelik
faaliyetlerde bulunan şahısları Türkiye’den uzak tutmayı hedeflemişlerdi.
İngiltere, Fransa ve İtalya Hükûmetleri ile Türkiye 20 Kasım 1922 tarihinden sonra adi suç
işlemiş olanlar kapsam dışı olmak üzere karşılıklı olarak savaş tutsaklarını ve sivil tutukluları iade
edeceklerdi.

2.8. Yunanistan’daki Müslüman Mallarına İlişkin Açıklama
Bu açıklama ile Yunan Hükûmeti Balkan Savaşlarının başladığı 18 Ekim 1912 tarihinden
önce Yunanistan’dan ayrılmış Müslümanların mallarıyla Türkiye’den ayrılmış Rumlarla ilgili
hakların karşılıklı olma koşulu ile korunmasını kabul etmişti. Tartışmalı meseleler ve itirazlar daha
önce bahsedilen Karma Komisyon tarafından çözüme kavuşturulacaktı. Bu mesele ile ilgili
tartışmalar da Cumhuriyet Döneminde Türk-Yunan ilişkilerini etkileyen hususlardan birisi olacaktır.
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2.9. Sağlık İşlerine İlişkin Açıklama
Osmanlı Devleti’nde sınır sağlık işleri kapitülasyonlardan istifade eden devletlerle birlikte
düzenlenmekteydi. Lozan Antlaşması ile yeni bir sınır sağlık rejimi kuracak olan Türkiye’nin 5 yıllık
bir süre için yapmak zorunda kaldığı bu açıklama ile sınır sağlık işlerinde üç Avrupalı danışmanın
(doktorun) Türk Hükûmeti emrinde çalışması kabul edilmişti.
Türkiye Sağlık Yönetimi, Uluslararası Sağlık Sözleşmeleri ve Lozan’da imzalanan Boğazlara
İlişkin Sözleşmeye uygun olmak üzere 3 Avrupalı uzmanın yardımı ile Türkiye kıyı ve sınırlarının
sağlık hizmetleri örgütünü düzenleyen bir yönetmelik hazırlayacaktı.

2.10. Adaletin Yönetimine İlişkin Açıklama
5 yıl süreli bu açıklama ile Türk temsilciler Türk Hükûmetinin ahlâk ve uygarlığın
gelişmesinin gerekli kılacağı reformları gerçekleştirmek için araştırmalara ve incelemeye girişmeye
hazır olduğunu ilan etmişlerdi. Bu kapsamda Türk Hükûmeti, I. Dünya Savaşı’na katılmamış
devletlere mensup hukukçular arasından seçeceği danışmanları 5 yıldan az olmamak üzere gerekli
göreceği bir süre için Türkiye memuru olarak ve gecikmeksizin istihdam etme niyetinde olduğunu da
bildirmişti. Ayrıca hukuk danışmaları konutlara girilmesinin, aramaların ya da tutuklamaların
doğurabileceği şikayetleri de kabule yetkili olacaklar ve bu konularda da Türk adli makamlarının
işlerine müdahale etmeksizin raporlar hazırlayabileceklerdi.
Adalet Bakanlığı’na bağlı olacak bu hukuk danışmanları yasalar hazırlamakla mükellef
komisyonların çalışmalarına katılacaklar ve Türk yargıçların görevlerine müdahale etmeksizin
hukuk, ticaret ve ceza mahkemelerinin işlerini yürütme biçimlerini izleyecekler ve bu konuda
hazırladıkları raporu Adalet Bakanlığı’na sunacaklardı.

2.11. Osmanlı İmparatorluğu’nda Verilmiş Kimi Ayrıcalıklara İlişkin
Protokol ve Açıklama
Bu protokol ve açıklama ile I. Dünya Savaşı öncesinde İtilaf Devletleri uyruklarına verilmiş
olan ayrıcalıklarla ilgili hükümleri belirlemişti. Buna göre 29 Ekim 1914 tarihinden önce merkezi ya
da yerel Türk makamları tarafından Lozan Antlaşması’nı imzalayan devletlere mensup şahıslar ve
ortaklıklar arasında yapılan ayrıcalık sözleşmeleri ile onlarla ilgili antlaşmalar geçerli kalacaktı. Bu
tarihten önce yürürlüğe girmemiş ayrıcalıklar geçerli olmayacak, imtiyaz sahiplerinin talebi hâlinde
imtiyazlar sona erebilecekti.
Osmanlı Hükûmeti ile Sir A. G. Armstrong Whitworth ve Ortakları Limited ve Vickers
Limited arasında 1913-1914 yılları arasında doklar, tersaneler ve gemi inşası hakkında ortak
menfaatli Osmanlı ortaklığının kuruluşu ve ayrıcalığına ilişkin olarak yapılmış sözleşmelerde
öngörülen işlemler, Türkiye Hükûmeti’nin istemi üzerine durdurulacaktır. Taraflar arasında bu
sözleşmenin koşullarında değişiklikler yapılması ya da özdeş önemde bir girişime yeni bir ayrıcalık
tanınması amacıyla görüşmeler yapılacaktı. Bu görüşmeler neticesinde 6 ay içerisinde anlaşma
sağlanamazsa yeni ayrıcalıkların koşullarını saptamak üzere tarafsız devletlere mensup bilirkişiler
görevlendirilecektir. Saptanacak koşulların taraflarca kabul edilmemesi durumunda eski ayrıcalığın
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sona erdirilmesi nedeniyle bu kuruluşların karşılaştıkları gerçek zarar bilirkişiler tarafından
belirlenecek ve Türkiye tarafından bu zarar ödenecektir.
Fransız Régie Générale des Chemins de Fer Şirketi’nin Sivas-Samsun demiryolu ayrıcalığı
hakkında da aynı karar verilmişti.
Bu protokol ve açıklama TBMM Hükûmeti’nin yapmış olduğu sözleşmeleri kapsamıyordu.

2.12. Lozan’da İmzalanan Bağıtların Kimi Hükümlerine Belçika ve
Portekiz’in katılmasına İlişkin Protokol
Türkiye İtilaf Devletleri arasında bulunan Belçika ve Portekiz’in Barış Antlaşmasının parasal
ve ekonomik hükümlerine katılmasını ve bu devletlerle yeniden resmi ilişki kurmayı kabul ediyordu.

2.13. İngiltere, Fransa ve İtalya Silahlı Kuvvetlerince İşgal Edilen Türk
Topraklarının Tahliye Edilmesine İlişkin Protokol ve Açıklama
Bu protokol ve açıklama başta İstanbul ve Boğazlar Bölgesi olmak üzere işgal altındaki Türk
topraklarının nasıl tahliye edileceğini belirliyordu. Buna göre Lozan Antlaşması’nın TBMM
tarafından onaylandığının İtilaf Devletlerinin İstanbul’daki yüksek komiserlerine bildirilmesinden
itibaren 6 hafta içerisinde İngiltere, Fransa ve İtalya silahlı kuvvetlerince işgal edilen Türk toprakları
tahliye edilecekti. İşgal döneminde el konulan taşınır ve taşınmazlar da bu kapsam da Türkiye’ye ya
da hak sahiplerine iade edilecekti.
Boğazlar bölgesinin tahliyesi ise belirlenen koşullar dairesinde gerçekleştirilecekti. Öncelikle
Boğazlar Mukavelesi’nin yürürlüğe gireceği tarihe değin üç müttefik devlet olarak kabul edilen
İngiltere, Fransa ve İtalya’ya ait donanmaların Boğazlardan tam ve kusursuz bir şekilde serbest
geçişleri kararlaştırılmıştı. Boğazlardan transit geçecek olan üç müttefik devlete mensup savaş
gemileri hasar ve arıza hâlleri dışında sefer emniyeti gerektirdiği takdirde geceleyin demirleme
müddeti de dahil olduğu hâlde Boğazlardan geçişleri için gerekli olan zamandan fazla
duraklamayacaklardı. Bu kaideye uymak şartıyla Türkiye Hükûmeti, Boğazlar Mukavelesi’nin
yürürlüğe gireceği tarihe veyahut bu mukavele yürürlüğe girmemişse 31 Aralık 1923 tarihine kadar
Boğazlarda üç müttefik devletten herbiri için bir kruvazör ve iki torpido muhribinin bulunmasına
muhalefet etmeyecekti. Sözkonusu gemilerin beraberlerinde kömür ve levazım tedariki için gerekli
harp bayrağını taşımayan gemiler de bulunabilecekti. Lozan Antlaşması’nın yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren kabotajın ve liman hizmetlerinin Türk millî bayrağına hasrolunacağı kabul edildi.
Lozan Antlaşması ile aynı tarihli Ticaret Sözleşmesi’ni imzalayan Türkiye, devlet ayrımı
yapmaksızın 31 Aralık 1923 tarihine kadar ticaret gemi, yük ve yolcularının Boğazlardan geçiş ve
gidiş-gelişleri ile ilgili her türlü kolaylığı sağlayacaktı.
Irak sınır hakkında anlaşmaya varılıncaya değin mevcut sınır ve statüko muhafaza edilecekti.
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2.14. Karaağaç Bölgesi ile İmroz ve Bozcaadalarına İlişkin Olarak
İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan ile Türkiye Tarafından 24
Temmuz 1923 Günü İmzalanan Protokol
Bu protokol ile savaş tazminatı olarak Türkiye’ye bırakılan Karaağaç’ın Lozan
Antlaşması’nın Türkiye tarafından onayı hâlinde 15 Eylül 1923 tarihine kadar Türk makamlarına
iadesi öngörülmüştür.
İmroz ve Bozcaada’nın da Yunan kuvvetleri tarafından tahliye edilmesi kararlaştırılmıştır.

2.15. Yunanistan’da Azınlıkların Korunması Konusunda, 10 Ağustos 1920
Günü Başlıca Müttefik Devletler İle Yunanistan Arasında Sevr’de Yapılan
Antlaşma İle Trakya’ya İlişkin Olarak Bu Devletler Arasında Gene O Gün
Yapılan Antlaşma İle İlgili Protokol
Türkiye Sevr Antlaşması’nı tanımadığından imzalamamıştır.

2.16. Sırp, Hırvat-Sloven Devleti’nin İmzasına İlişkin Protokol
Lozan Konferansı’na katılan Sırp, Hırvat-Sloven Devleti’nin kendisi ile ilgili protokol ya da
sözleşmeleri imzalamasını öngörüyor ve Türkiye de bunu kabul ediyordu.

2.17. Lozan Konferansı Son Bağıtı
Bu bağıtta Lozan Konferansı’na katılan devletlerin tamamının temsilcileri ve imzalanan 17
bağıt çizelge hâlinde sunulmaktaydı.
Sözkonusu bağıtta, Karadeniz’e kıyısı bulunan Bulgaristan ve Rusya Boğazlar sorunu
hakkındaki görüşmelere ve alınacak kararlara katılmaya davet ediliyordu.

2.18. Lozan’da Teati Edilen Mektuplar Arasından Türk Dış Politikasını
İlgilendirenler
Lozan Antlaşması’nın imzalandığı 24 Temmuz 1923 tarihinde Fransız temsilcisi Pelle ile
Türk temsilcisi İsmet Paşa karşılıklı mektuplarla 20 Ekim 1921 tarihinde Ankara’da imzalanan
Fransız-Türk Antlaşması (Ankara Antlaşması)’nın geçerli olduğunu birbirlerine bildirdiler.
İsmet Paşa İngiliz temsilcisi Horace Rumbold, Fransız temsilcisi Pelle ve İtalyan temsilcisi
Montagna’ya yazdığı mektuplarda 30 Ekim 1914 tarihinden önce tanınmış İngiltere, Fransa ve
İtalya’ya bağlı din, öğretim, sağlık ve yardım kurumlarının bu varlıklarının yine tanınacağını ve
Barış Antlaşması’nın imzalandığı tarihte Türkiye’de fiilen faaliyette bulunan benzeri diğer İngiliz,
Fransız ve İtalyan kurumlarının durumlarını yasalara uygun biçime getirmek üzere anlayışla
inceleneceğini Hükûmeti adına açıklamıştı. Ayrıca her türlü parasal yüküm bakımından bahsedilen
kurumların benzeri Türk kurumlarla tam eşit muamele görecekleri ve onlara ilişkin kamu düzeni
hükümleri ile yasalara ve yönetmeliklere bağlı tutulacakları vurgulanmıştı. Bununla birlikte Türkiye,
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sözkonusu kurumların çalışma koşullarını ve okullar konusunda öğretimlerinin gereği olan kuruluş
biçimlerini gözönünde tutacaktı. İlgili temsilciler de bu mektubu almaktan onur duyduklarını
bildirmişlerdi.
İsmet Paşa Kabotaj hakkını ulusal bayrağa bırakmaya karar veren Türkiye’nin o ana dek Türk
sularında düzenli gidiş-gelişte bulunan İngiliz Khedival Mail Steamship and Graving Dock Company
Limited, M. et J. Constant ve Ellerman Line Limited; Fransız Massageries Maritimes, Compagnie
Paquet, Compagnie Fraissinet; İtalyan Società Lloyd Triestino-Trieste, Società Italiana di Servizi
Marittimi-Roma ve Società Italiana di Navigazione G. Rossi- Roma kumpanyalarının Türkiye’de bir
limandan ötekine ticari eşya ve yolcu taşımalarına razı olduğunu ve onların kendileri ile yapacakları
sözleşmede belirlenecek her hangi bir süre içinde işbu taşımacılığı gerektiğinde hangi koşullarla
sürdürebileceklerini görüşmeye hazır bulunduğunu bildirmiş, 1 Ocak 1924 tarihinden başlayarak 6
aylık bir süre içinde görüşmeler bir anlaşmayla sonuçlanmadığı takdirde sözkonusu kumpanyaların
mevcut koşullar içinde ancak gelecek iki yıl faaliyetlerini sürdürebileceklerini izah etmiş bunun Türk
kumpanyalarının da İngiltere, Fransa ve İtalya kıyılarında karşılıklı işlemden yararlanmaları şartına
bağlamıştı. Bu teklifi İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilciler de kabul ettiklerini bildirmişlerdi.
Yine İsmet Paşa Türk Hükûmeti’nin Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasından itibaren
beş yıl içerisinde doklar, tersaneler ve gemi inşasının tamamı ya da bir kısmının inşasında yabancı
endüstri ya da sermayeye müracaat edilmesi düşünüldüğünde Sir A. G. Armstrong Whitworth ve
Ortakları Limited ve Vickers Limited kumpanyasının; Karadeniz demiryolu (Sivas-Samsun
demiryolu) ağının tamamının ya da bir kısmının inşası düşünüldüğünde Fransız Régie Générale des
Chemins de Fer Şirketi’nin durumdan haberdar edilerek onların açılacak ihalelere tam bir eşitlik
içinde rekabet etmelerine izin vereceğini bildirdi.
Osmanlı Hükûmeti tarafından 29 Ekim 1914 tarihinden önce Anadolu-Bağdat, Mersin-Adana
demiryolları ile Doğu Demiryolları ve Haydarpaşa Limanı konusunda yöntemine uygun olarak
yapılmış ayrıcalık sözleşmelerinin ve onlarla bağlantılı antlaşmaların saklı olduğu da İsmet Paşa
tarafından ayrıcalıklarla ilgilenen Üçüncü Komite Başkanı ve İtalya temsilcisi Montagna’ya
bildirildi.
İtalyan temsilcisi Montagna’da Anadolu kıyıları yakınlarında İtalya’ya bırakılan Meis
adasında hiç bir top bataryası bulundurulmayacağını ve bu adanın Anadolu’ya bakan kısmında hiç
bir istihkam yapılmayacağını, bu adanın askeri üs ya da deniz üssü olarak kullanılmayacağını İsmet
Paşa’ya ilettiler.

2.19. Lozan Antlaşması’nın Önemi ve Sonuçları
Millî sınırlar içindeki Yeni Türkiye Devleti’nin ekonomik, kültürel, siyasi ve askeri
bağımsızlığının dünyaya resmen kabul ettirildiği Lozan Antlaşması, Türkiye açısından iç politikada
olduğu kadar dış politikada da etkisi uzun dönem devam edecek sonuçlar doğurmuştur. Öncelikle I.
Dünya Savaşı’nı resmen sona erdiren Lozan Antlaşması ile İtilaf Devletleri’nin Anadolu üzerindeki
hedeflerine tamamen engel olunmuştur. İç siyasetin belirlenmesinde de Lozan’ın etkileri uzun dönem
aynı şekilde devam edecektir. Konferans sırasında Türk devlet adamları arasında yaşanan tartışmalar
ya da oluşan yakınlıklar sonraki dönemde iç siyasi gelişmelerinin alt yapısını teşkil edecektir.
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Konferans sırasında çözülemeyen ve sonraki dönemlerde görüşülmek üzere ertelenen çeşitli
konular ve özellikle Misak-ı Milli’den verilen kısmî tavizlerle birlikte Lozan Antlaşması Türkiye’nin
bağımsızlığının garantisini oluşturmaktadır. Türk heyeti konferansa gitmeden önce taviz
verilmeyeceği ifade edilen konularda net tavrını sürdürerek istediğini almayı başarmış ve
Anadolu’nun yeni siyasi yapısı resmen tanınmıştır. M. Kemal Paşa Lozan Antlaşması’nın önemini şu
sözleriyle en güzel biçimde özetlemektedir: “Bu antlaşma Türk milletine karşı, yüzyıllardan beri
hazırlanmış ve Sevr Antlaşmasıyla tamamlandığı zannedilmiş büyük bir suikastın, sonunda neticesiz
bırakıldığının belgesidir”.
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Uygulamalar
1)
okuyunuz.

Lozan Konferansı sırasında imzalanan protokol, sözleşme ve teati edilen mektuplar

(Sözkonusu protokol, sözleşme ve teati edilen mektuplara İsmail Soysal tarafından kaleme
alınan Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları, C. I. adlı eserden ulaşabilirsiniz)
2)
Lozan Konferansı sırasında imzalanan protokol, sözleşme ve teati edilen mektupları
Türkiye lehine ve aleyhine olanlar şeklinde kategorize ediniz.
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Uygulama Soruları
1)
Lozan Konferansı sırasında imzalanan protokol, sözleşme ve teati edilen mektuplar
arasında Türk dış politikasını ilgilendirenler hangileridir?
2)
Lozan Konferansı sırasında imzalanan protokol, sözleşme ve teati edilen
mektuplardan hangileri Türkiye lehine hangileri aleyhinedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Lozan’da imzalanan;
1. Boğazların Tabî Olacağı Usule Daîr Mukavelename (Boğazlar Mukavelesi) Boğazların
statüsünü belirliyordu.
2. Trakya Sınırına İlişkin Sözleşme: Türkiye-Yunanistan-Bulgaristan sınırlarını tespit
ediyordu.
3. Oturma ve Yargı Yetkisi Konusundaki Sözleşme: Kapitülasyonların olumsuz etkilerini çok
iyi bilen Türk temsilcileri tarafından egemenlik hakları ile bağdaşmadığı gerekçesiyle 7 yıllık sınırlı
bir süre için kabul edildi.
4. Ticaret Sözleşmesi: Oturma ve Yargı Yetkisi Konusundaki Sözleşme’de olduğu gibi Türk
temsilcileri tarafından egemenlik hakları ile bağdaşmadığı gerekçesiyle 5 yıllık sınırlı bir süre için
kabul edildi.
5. Türk ve Rum Nüfus Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol: Türkiye’de yaşayan
Rumlarla Yunanistan’da yaşayan Türklerin mübadelesine dair esasları belirledi.
6. Sivil Tutukluların Geri Verilmesi ve Savaş Tutuklularının Mübadelesine İlişkin TürkYunan Antlaşması: Adından da anlaşılacağı üzere Türkiye ve Yunanistan arasında tutuklu ve
esirlerin mübadelesine dair esasları tespit ediyordu.
7. Genel Affa İlişkin Açıklama ve Protokol: Türkiye, İtilaf Devletleri ve Yunanistan
vatandaşlarının karşılıklı olarak aftan yararlanabilmelerini öngörmekteydi.
8. Yunanistan’daki Müslüman Mallarına İlişkin Açıklama: Balkan Savaşlarının başladığı
tarihte Yunanistan’dan ayrılan Türklerle Türkiye’den ayrılan Rumların mallarının karşılıklı olarak
korunmasını esas alıyordu.
9. Sağlık İşlerine İlişkin Açıklama: Türkiye’nin 5 yıl için üç Avrupalı danışmanın
(kapitülasyon rejimini ilgilendiren) sınır sağlık işlerinde istihdamını kabul etmesini öngörüyordu.
10. Adaletin Yönetimine İlişkin Açıklama: Türkiye’nin 5 yıl için Avrupalı hukuk
danışmanlarını (kapitülasyon rejimini ilgilendiren) adalet işlerinde istihdamını kabul etmesini esas
almaktaydı.
11. Osmanlı İmparatorluğu’nda Verilmiş Kimi Ayrıcalıklara İlişkin Protokol ve Açıklama:
Birinci Dünya Savaşı öncesinde İtilaf Devletleri uyruklarına verilmiş olan ayrıcalıklarla ilgili
hükümleri belirlemişti.
12. Lozan’da İmzalanan Bağıtların Kimi Hükümlerine Belçika ve Portekiz’in katılmasına
İlişkin Protokol: İtilaf Devletleri arasında bulunan ancak antlaşmada imzası bulunmayan bu iki
devletin menfaatlerini koruyordu.
53

13. İngiltere, Fransa ve İtalya Silahlı Kuvvetlerince İşgal Edilen Türk Topraklarının Tahliye
Edilmesine İlişkin Protokol ve Açıklama: Başta İstanbul ve Boğazlar Bölgesi olmak üzere işgal
altındaki Türk topraklarının nasıl tahliye edileceğini belirliyordu.
14. Karaağaç Bölgesi ile İmroz ve Bozcaadalarına İlişkin Olarak İngiltere, Fransa, İtalya,
Japonya, Yunanistan ile Türkiye Tarafından 24 Temmuz 1923 Günü İmzalanan Protokol: Karaağaç
Bölgesi ile İmroz ve Bozcaada’nın Yunanlılar tarafından nasıl tahliye edileceğini izah ediyordu.
15. Yunanistan’da Azınlıkların Korunması Konusunda, 10 Ağustos 1920 Günü Başlıca
Müttefik Devletler İle Yunanistan Arasında Sevr’de Yapılan Antlaşma İle Trakya’ya İlişkin Olarak
Bu Devletler Arasında Gene O Gün Yapılan Antlaşma İle İlgili Protokol: (Türkiye Sevr
Antlaşması’nı tanımadığından imzalamamıştır.)
16. Sırp, Hırvat-Sloven Devleti’nin İmzasına İlişkin Protokol: Lozan Konferansı’na katılan
ancak antlaşmada imzası olmayan Sırp, Hırvat-Sloven Devleti’nin kendisi ile ilgili protokol ya da
sözleşmeleri imzalamasını öngörüyordu.
17. Lozan Konferansı Son Bağıtı: Lozan Konferansı’na katılan devletlerin tamamının
temsilcileri ve imzalanan 17 bağıt çizelge hâlinde sunulmaktaydı.

Lozan’da teati edilen mektuplardan Fransız temsilcisi Pelle ile Türk temsilcisi İsmet

Paşa arasındaki karşılıklı mektuplarla 20 Ekim 1921 tarihinde Ankara’da imzalanan Fransız-Türk
Antlaşması (Ankara Antlaşması)’nın geçerli olduğu bildirildi.
İsmet Paşa, İngiliz temsilcisi Horace Rumbold, Fransız temsilcisi Pelle ve İtalyan temsilcisi
Montagna’ya yazdığı mektuplarda I. Dünya Savaşı’ndan önce varlığı tanınan İngiltere, Fransa ve
İtalya’ya bağlı din, öğretim, sağlık ve yardım kurumlarının bu varlıklarının yine tanınacağını ve
Barış Antlaşması’nın imzalandığı tarihte Türkiye’de fiilen faaliyette bulunan benzeri diğer İngiliz,
Fransız ve İtalyan kurumlarının durumlarını yasalara uygun biçime getirmek üzere anlayışla
inceleneceğini Hükûmeti adına açıkladı. Bahsi geçen temsilciler de bu mektubu memnuniyetle
karşıladıklarını bildirdiler.
İsmet Paşa Kabotaj hakkını ulusal bayrağa bırakmaya karar veren Türkiye’nin o ana dek Türk
sularında düzenli gidiş-gelişte bulunan üçer İngiliz Fransız ve İtalyan kumpanyasının karşılıklı olmak
kaydıyla Türkiye’de bir limandan ötekine ticari eşya ve yolcu taşımalarına razı olduğunu ve
faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için bunlarla yeni görüşmeler yapılabileceğini ancak
görüşmelerden sonuç alınamaması hâlinde sözkonusu kumpanyaların mevcut koşullar içinde ancak
iki yıl daha faaliyetlerini sürdürebileceklerini bildirmişti.
Yine İsmet Paşa Türk Hükûmeti’nin Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasından itibaren
beş yıl içerisinde doklar, tersaneler ve gemi inşasının tamamı ya da bir kısmının inşasında yabancı
endüstri ya da sermayeye müracaat edilmesi düşünüldüğünde Sir A. G. Armstrong Whitworth ve
Ortakları Limited ve Vickers Limited kumpanyasının; Karadeniz demiryolu (Sivas-Samsun
demiryolu) ağının tamamının ya da bir kısmının inşası düşünüldüğünde Fransız Régie Générale des
Chemins de Fer Şirketi’nin haberdar edilerek ihalelere eşit koşularda katılabileceklerini bildirmişti.
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Bölüm Soruları
1)
Lozan Konferansı’da aşağıdakilerden hangisi ile ilgili özel bir protokol ya da bağıt
(sözleşme) imzalanmamıştır?
a)

Boğazlar

b)

Genel af

c)

Sağlık işleri

d)

Adalet yönetimi

e)

Harp mezarlıkları

2)
Aşağıdakilerden hangisi Lozan Konferansı’nda imzalanan Boğazların Tabî Olacağı
Usule Daîr Mukavelename’de imzası yoktur?
a)

İngiltere

b)

Fransa

c)

Almanya

d)

Japonya

e)

Yunanistan
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3)

I. Kılavuzluk hizmeti

II. Fener vergileri
III. Römorkör (yedekçilik) vergileri
IV. Geçiş, gidiş-geliş vergileri
V. Temettü vergisi
Lozan Konferansı’nda imzalanan Boğazların Tabî Olacağı Usule Daîr Mukavelename’ye
göre Türkiye’nin yukarıdaki ücret yada vergilerden hangilerini almaya hakkı vardır?
a)

I, II, III

b)

I, II, IV

c)

I, II, V

d)

II, III, V

e)

III, IV, V

4)

Aşağıdakilerden hangisi hakkında Lozan Antlaşması’nda bir karar alınmamıştır?

a)

Kapitülasyonlar

b)

Ermeni yurdu

c)

Harp mezarlıkları

d)

Azınlıklar

e)

Savaş tazminatı

5)
Lozan Konferansı sonrasında aşağıdakilerden hangisinin askerden arındırılmasına
karar verilmiştir?
a)

Irak sınırı ile Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan sınırı

b)

Suriye sınırı ile Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan sınırı

c)

Boğazlar bölgesi ile Irak sınırı

d)

Boğazlar bölgesi ile Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan sınırı

e)

Boğazlar bölgesi ile Suriye sınırı
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6)

Lozan Konferansı’nda imzalanan Adaletin Yönetimine İlişkin Açıklama’nın özü

nedir?
7)
Lozan Konferansı’nda imzalanan Yunanistan’daki Müslüman Mallarına İlişkin
Açıklama’yı değerlendiriniz.
8)

Lozan Konferansı’nda imzalanan Genel Affa İlişkin Açıklama ve Protokol’ün amacı

nedir?
9)
Lozan Konferansı’nda imzalanan Boğazların Tabî Olacağı
Mukavelename’ye göre kurulan Boğazlar Komisyonu’nun işlevi/vazifesi nedir?

Usule

Daîr

10)
Lozan Konferansı’nda imzalanan Türk ve Rum Nüfus Mübadelesine İlişkin Sözleşme
ve Protokol’un esasları nelerdir?

Cevaplar
1)e, 2)c, 3)a, 4)b, 5)d.
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3. TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİ (1923-1930)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Lozan Konferansı ve Türk-Sovyet İlişkileri
3.2. Lozan Konferansı’ndan Sonra Türk-Sovyet İlişkileri

59

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
hangisidir?
2)

Sovyetler Birliği’nin Lozan Konferansı’nda en çok tepki gösterdikleri mesele
Lozan Konferansı’ndan sonra Türk-Sovyet ilişkileri nasıl gelişmiştir?

3)
Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında 1925 yılında Dostluk ve Saldırmazlık
Antlaşması imzalandığı sıralarda Türkiye hangi sorunlarla karşı karşıya idi?

60

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Türk-Sovyet İlişkileri (1923- 1923-1930 yılları arasında
1930)
Türk-Sovyet İlişkileri
hakkında bilgi sahibi olur.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihî terminolojiyi doğru
ve yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma

61

Anahtar Kavramlar


Kafkasya



Nota



Pakt



Milletler Cemiyeti

62

Giriş
Milli Mücadele döneminde İtilaf Devletlerinin gerek TBMM gerekse Sovyet-Rusya
yönetimini ortadan kaldırmak istemeleri taraflar arasında bir yakınlaşmanın ortaya çıkması ile
sonuçlanmıştı. 16 Mart 1921 tarihinde TBMM ile Sovyet-Rusya yönetimi arasında imzalanan
Moskova Antlaşması’ndan sonra taraflar arasındaki yakınlaşma resmi bir zemin üzerinde gelişmeye
başlamıştı. Moskova Antlaşması’ndan sonraki süreçte başlayan resmi ilişkiler neticesinde TBMM ile
Sovyet-Rusya arasında gelişen stratejik ortaklık ve işbirliği bir yandan TBMM’nin Milli Mücadele’yi
kazanacağının anlaşılması diğer yandan Sovyet-Rusya yönetiminin Rus Çarlığı’nın eski egemenlik
sahasında yeniden hegemonik bir güç hâline gelme yolunda adımlar atmaya başlaması ve buna
karşılık İtilaf Devletlerinin izledikleri politikalarda değişiklikler yapmalarıyla yeni bir boyut
kazanacaktır.
Milli Mücadele yıllarında bilhassa bu dönemin sonlarına doğru Türkiye ve Sovyet Rusya
arasında stratejik ortaklık ve işbirliği devam etse de taraflar arasında karşılıklı güven sağlandığını
söylemek mümkün değildir. Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Milli
Mücadele’nin askeri safhasının kazanılması ve Türkiye’nin İtilaf Devletleri ile diplomatik temaslara
başlayarak siyasi çözüm safhasına geçmesi Sovyet-Rusya’yı tedirgin etmeye yetmiştir. Sovyet-Rusya
yönetimini, TBMM ile siyasi safhada da İtilaf Devletlerine karşı ortak bir cephe kurma ve daha da
ileri giderek TBMM’ni yönlendirmeye çalışması bağımsız hareket etme düşüncesindeki TBMM’ni
rahatsız etmeye başlayacaktır. Bunun dışında Sovyetlerin, Kafkaslarda Müslüman-Türklere karşı
olumsuz tutum ve kötü muameleleri, Sovyet konsoloslarının Türkiye’nin doğusunda bulunan Kürt
aşiretleri ile temasları, Sovyet-Rusya’nın hakimiyeti altındaki Kafkasya Ermenistanı’nı Türkiye
aleyhindeki talepleri ve faaliyetleri TBMM’nin Sovyet Rusya’ya bakış açısını yavaş yavaş
değiştirmiştir.
Sovyet-Rusya İtilaf Devletlerinin ardından Mudanya Mütarekesi için müzakerelerin başladığı
3 Ekim 1922 tarihinde TBMM’ne bir nota vererek serzenişte bulunmuştu. Söz konusu notada
TBMM’nin Moskova Antlaşması ve diğer antlaşmalara uymadığı ve Sovyet yönetimine bilgi
vermeden İtilaf Devletleri ile uzlaşma arayışına girmesi eleştiriliyordu. Milli Mücadele’nin askeri
safhasının kazanılmasından sonra İtilaf Devletleri ile TBMM’nin yapacağı görüşmelerde SovyetRusya’yı en çok ilgilendiren mesele Türk Boğazlarının geleceği idi. Nitekim Sovyet-Rusya 12 ve 24
Eylül 1922 tarihlerinde İtilaf Devletlerine müracaat ederek Türkiye ile yapmış olduğu Moskova
Antlaşması’nı referans göstermiş, Boğazların yeni statüsünün belirlenmesi ve sürekliliğinin
sağlanabilmesi noktasında söz sahibi olduğunu hatırlatmıştı. Notaların özü Boğazların uluslararası
ticarete açık, savaş gemilerine kapalı olması idi. 17 Eylül 1922 tarihinde Sovyet-Rusya Dışişleri
Komiseri M. Karahan İngiliz Dışişleri Bakanı M. Curzon’a bir nota vererek tarafsız bölge
gerekçesiyle Boğazlara yönelik ablukayı protesto etmişti. Gerçi Sovyet notaları İtilaf Devletlerinin,
Lâhey’de yapılan sözleşmeye aykırı olarak Boğazlarda ticarî amaçlı geçişleri engellemeye yönelik
çabalarını protesto ediyordu. Fakat bu sıralarda iç savaştan henüz çıkmış ve eski gücünden uzak olan
Sovyetlerin uyarı ya da tehditlerinin İtilaf Devletleri üzerinde fazla etkili olduğu söylenemez.
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3.1. Lozan Konferansı ve Türk-Sovyet İlişkileri
TBMM, Lozan’da Boğazlarla ilgili görüşmelere Sovyet-Rusya ile birlikte Ukrayna ve
Gürcistan’ın katılması için İtilaf Devletleri nezdinde teşebbüslerde bulunmuştu. Oysa Sovyet-Rusya
sadece Boğazlarla ilgili görüşmelerde değil konferansın tamamında görüşmelere katılmak istiyordu.
TBMM adına Başvekil (Başbakan) Rauf (Orbay) Bey ise, Rus yetkililere Türkiye’nin bağımsız
hareket edeceğini ve kendi haklarını tek başına koruyabileceğini vurgulamıştı.
Lozan Konferansı’nın birinci döneminde Boğazlar Mukavelesi metni yavaş yavaş
şekillenince Sovyet-Rusya tepki göstererek bu metni imzalamayacağını açıklamıştı. Konferansın
kesilmesi Sovyet-Rusya’nın umutlanmasına neden olduysa da kısa bir süre sonra görüşmeler yeniden
başladı. Sovyet-Rusya Lozan Konferansı’nın ikinci döneminde yapılan müzakerelere katılmayı
reddetti.
Lozan Konferansı’nda müzakereler devam ederken Boğazlar bölgesi İtilaf Devletlerinin işgali
altındaydı. Çanakkale Savaşları sırasındaki Türk müdafaası bu devletlere savaş öncesi statünün
kendileri açısından nasıl bir sonuca yol açacağını acı tecrübeleriyle öğretmişti. Bu nedenle İtilaf
temsilcileri Türk heyetinin karşısına Sevr Antlaşması’nı anımsatan ve Boğazların müdafaasını
engelleyecek tekliflerle çıktılar. Elbette Boğazların müdafaası Sovyet-Rusya’yı çok yakından
ilgilendiriyordu. Sözkonusu bölgeyi ele geçirmeye yönelik tarihi emellerinin yanısıra Sovyet
yönetimi, tehdit olarak algıladığı İtilaf Devletleri karşısında güvenliğini sağlama düşüncesiyle
Boğazların müdafaasına ehemmiyet ve alaka göstermekteydi.
Lozan Konferansı tutanakları, hem Türk Boğazları hakkında yaşanan tartışmaları hem de
tarafların meseleye bakış açılarını gayet iyi bir şekilde göstermektedir. Bu tutanaklar genel olarak
değerlendirecek ve Lozan’da yaşanan tartışmaları safhalar hâlinde ele alacak olursak; birinci safhada
Boğazlar bölgesinden ticarî amaçlı serbest geçiş ve gidiş-geliş hususunda ufak tefek pürüzler olsa da
tarafların hemfikir olduklarını söyleyebiliriz. Ancak sonraki safhalarda I. Dünya Savaşı öncesi
statüden farklı olarak İtilaf Devletleri, Boğazlardan savaş gemilerinin de serbest geçiş ve gidişgelişinin sağlanmasını talep ettiklerinde, fikir ayrılıkları gün yüzüne çıktı. Türk ve Sovyet yönetimi
güvenliklerini tehdit edebilecek bu tür geçişlerin sakıncalarının pek tabii farkındaydılar ama
karşılarında ciddi bir direnç vardı. Daha doğrusu karşılıklı bir direnç sözkonusuydu ve bu durumda
diplomasinin inceliklerini bilen profesyonel İtilaf temsilcileri hâlihazırda Boğazları işgal altında
tutmanın ve bölgede güçlü bir donanmaya sahip olmanın getirdiği güvenle bir adım daha öndelerdi.
İnce diplomasi, savaş gemilerinin geçişlerinin sınırlandırılması fikrini gündeme getirdiğinde
Boğazlarda I. Dünya Savaşı öncesi statüyü savunan Türk-Sovyet bloku çatırdamaya başladı ve Türk
heyeti her ne kadar Sovyet-Rusya yönetimi ile iyi ilişkiler içerisindeyse de -belki de iki taraf arasında
denge sağlar düşüncesiyle- savaş gemilerinin Boğazlardan sınırlandırmalara tabi tutularak geçmeleri
önerisini değerlendirmeye aldı. Boğazlar bölgesinin askerden arındırılması ve geçişlerin uluslararası
kontrol altında gerçekleşmesi hususunda da Türk ve Sovyet heyetleri benzer reaksiyonlar
sergilediler. Ancak Türk Hükûmeti Boğazlar Mukavelesi’nin kabul edilmesi yönünde bir eğilim
sergilemekteydi.
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Genel olarak bakıldığında Sovyet-Rusya, Boğazların savaş gemilerine kapalı olmasını
İngiltere ise bunun tam tersini savunuyordu. Bunun temel nedeni de I. Dünya Savaşı sonrasında
Sovyet-Rusya donanmasının İngiliz donanması karşısında oldukça zayıf kalmasıydı. Romanya ve
Galiçya’dan Tuna Nehri ve Boğazlar aracılığıyla petrol ihtiyacını karşılayan Fransa da İngiliz
görüşünü desteklemekteydi. İtalya, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Sırp-Hırvat-Sloven devletleri
(Yugoslavya) de İngiliz görüşünü destekleyenler arasındaydı. Lozan’da gözlemci heyeti bulunduran
Amerika Birleşik Devletleri ise sadece Boğazlar bölgesinin değil Karadeniz’in de askerden
arındırılmasından yanaydı. Hegemonik güçler açısından Boğazlar bölgesi sadece ticarî, askerî ve
jeostratejik açıdan değil Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz havzaları ile birlikte Kafkasya, Anadolu
ve Balkanların kontrol altında tutulabilmesi noktasında büyük öneme sahipti. Netice itibariyle
Lozan’da yalnız kalan Sovyet temsilcilerin gönülsüz de olsa Boğazlar Mukavelesi’ni imzalamaktan
başka seçenekleri kalmamıştı.
Sovyet-Rusya konferans sonunda kesinleşen Boğazlar Mukavelesi metnini “barışı teşvik
amacıyla” imzalayacağını ancak “Rusya’nın ticaret ve güvenliği bakımından yeterli garantiyi
sağlayamaması hâlinde” mukavelenin feshini gündeme getireceğini bildirdi. 14 Ağustos 1923
tarihinde Boğazlar Mukavelesi’ni imzalayan Rusya bu mukaveleyi onaylamadı.

3.2. Lozan Konferansı’ndan Sonra Türk-Sovyet İlişkileri
TBMM’nin, Milli Mücadele’de işbirliği yaptığı ve beraber hareket ettiği Sovyet-Rusya ile dış
politikada ayrılığa düşmesinin sebepleri acaba nelerdi? Bu sorunun cevabı Mudanya
Mütarekesi’nden beri tartışılagelmektedir. Öncelikle şunu söyleyebiliriz ki; TBMM, İtilaf Devletleri
karşısında rüştünü ispatlamış bağımsız bir güç olarak çıkmak istiyordu. Sovyet-Rusya’nın,
TBMM’ne İtilaf Devletlerine karşı birlikte hareket teklifi kulağa hoş gelmekteydi. Ancak Sovyetlerin
Boğazlar meselesi ile ilgili dayatmacı tavrı TBMM’ni rahatsız ediyordu. Zira Sovyetlerin,
Türkiye’de komünist propaganda yaptıklarına dair ciddi istihbarat ele geçiyordu. Kendine özgü bir
yönetim anlayışı ile hareket eden ve yeni bir rejim kurmak isteyen TBMM yönetimi komünist
propagandayı zararlı görüyordu. Milli Mücadele döneminin her safhasında komünizme karşı mesafe
korunmuştu. Sakarya Savaşı’ndan sonra TBMM, komünizme karşı açıktan tavır almaya başlamış
komünist tahkikatı neticesinde faaliyetleri zararlı görülen şahıslar tutuklanmıştı. Çeşitli gerekçelerle
mahkemelerden bu şahıslar hakkında takipsizlik kararı çıkacaktı. Ama TBMM tutuklamalarla
komünist propaganda yapanlara ciddi bir mesaj vermek istiyordu.
Sonunda Sovyet yönetimi de bu durumu farkedecek ve Türkiye’de yapılan komünist
propaganda ile ilişkisinin olmadığını açıklayacaktır. Ne var ki, TBMM bu açıklamalardan pek tatmin
olmayacaktır. Bunun dışında Kafkasya’da Türklere yönelik kötü muamele devam ediyor ve bu
durum TBMM tarafından endişeyle takip ediliyordu. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin Çarlık Rusya’ya
tanımak zorunda kaldığı kapitülasyonlardan yararlanarak elde ettikleri çıkarları sürdürmek isteyen
Sovyet-Rusya yönetimi, Türkiye’deki Rus ticaret temsilciliğinin eski teşkilatıyla devamı için çaba
sarfediyor bu nedenle taraflar arasında konsolosluk antlaşması için yapılan müzakereler uzayıp
gidiyordu.
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Sovyetler, ticaret temsilciliğini diplomatik temsilciliğe dönüştürmek istiyor, Türkiye buna
karşı çıkıyor ve taraflar arasında ticaret sekteye uğruyordu. Bu sorun Sovyet yönetiminin ısrarı
TBMM’nin kararlı tutumu neticesinde dört yıla yakın bir süre çözülemeyecek, nihayet 1927 yılında
sağlanan uzlaşma neticesinde imzalanan Ticaret ve Seyri Sefain Antlaşması ile ticari temsiciliklerin
sefaretin bir parçası olduğu kabul edilecek taraflar arası ticaretle ilgili düzenlemeler yapılacaktır.
Bunu kabul eden Sovyetlere TBMM istemeleri hâlinde İstanbul, İzmir, Trabzon, Mersin, Erzurum,
Konya, Eskişehirde ya da talep edecekleri illerde sefarete bağlı ticaret temsilcilikleri açma izni verdi.
Bununla birlikte Sovyetler 1938 yılına kadar sadece İstanbul ve Kars’ta bu şekilde temsilcilik açtılar.
Öte yandan TBMM Batum, Erivan ve Bakü’deki temsilcilikleri konsolosluğa çevirerek SovyetRusya’nın Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan üzerindeki hakimiyetini tanıyordu.
1924 yılında Lenin’in ölümü ihtilalciler arasında çekişmelere neden olduysa da Stalin bu
rekabeti kazanmayı bildi. Bu dönemden itibaren Sovyet dış politikasında Türkiye yeniden ön plâna
çıkıyordu. Türkiye’nin de dış politikada İngiltere ile Musul, İtalya ile muhacirlerin Batı Anadolu’ya
yerleştirilmesi ve Fransa ile Sancak meselerindeki sorunları, içerideki Şeyh Said İsyanı sırasında
İran’ın hudud ihlâlleri Türkiye’yi Sovyetlere yakınlaştırmaya itiyordu.
Sovyetleri Türkiye ile yeniden yakınlaşmaya iten diğer bir faktör 16 Ekim 1925 tarihinde
İsviçre’de parafe edilerek 1 Aralık 1925 tarihinde Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika,
Çekoslovakya ve Polonya arasında Londra’da imzalanan Locarno Antlaşması idi. Bu antlaşma ile
Avrupa’da bir süreliğine de olsa, I. Dünya Savaşı ve sonrasında bozulan ilişkiler normalleşmeye
başlayacaktı. Açıkçası Avrupalı devletlerin kendi aralarındaki sorunları çözmeleri Sovyet-Rusya’nın
işine gelmiyordu. Locarno Antlaşması ile Almanya’nın; Belçika ve Fransa sınırlarının değişmezliğini
daha açık bir ifadeyle Avrupa’daki sınırların değişmezliğinin kabul etmesi, doğudaki sınırların
revizyona tabi tutulmasına göz yumulacağı şeklinde algılandı. Bu durum Sovyet-Rusya ile
Türkiye’nin yeniden yakınlaşması için fazlasıyla yeterli idi. Locarno Antlaşması her ne kadar
Avrupa’da Türkiye’yi tehdit eden bir antlaşma olmaktan uzaksa da Musul meselesinin tartışıldığı
sıralarda İngiltere’nin önemli bir sorununu çözmesi Türkiye karşısındaki konumunu rahatlatıyordu.
Bu arada Milletler Cemiyeti’nin 16 Aralık 1925 tarihinde Musul meselesi hakkında İngiltere
lehine bir karar almasından son derece rahatsız olan Türkiye, Sovyetlere yeşil ışık yakmaya
başlayacaktır.
Locarno Antlaşması’nın imzalanmasından yaklaşık iki hafta, Milletler Cemiyeti’nin Musul
hakkındaki kararından bir gün sonra Türkiye ile Sovyetler arasında Dostluk ve Saldırmazlık
Antlaşması imzalanması (17 Aralık 1925) herhâlde tesadüf değildi. Bu antlaşma bir yönüyle Milli
Mücadele sırasında imzalanan Moskova Antlaşması’nın devamı sayılabilirdi. Zira karşılıklı gizli
mektuplarla taraflar arası ilişkilerde 1921 yılında imzalanan Moskova Antlaşması’nın esas kabul
edileceği belirtilmişti. 1925 yılında imzalanan Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması ile Türkiye ve
Sovyetler yekdiğerine başka bir devletin saldırısı hâlinde tarafsız kalacaklarına, birbirleri aleyhine
ittifaka girmeyeceklerine dair taahhütte bulunuyorlardı. Sözkonusu antlaşma 3 yıllık bir süre için
imzalanmıştı. Ancak tarafların altı ay önceden itiraz etmemesi hâlinde antlaşma bir yıl
uzayabilecekti. 1928 yılına gelindiğinde bu antlaşma otomatik olarak uzar. 1929 yılında antlaşma 2
yıl daha uzatılırken antlaşmaya ilave edilen bir protokol ile tarafların denizden ve karadan
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komşularıyla birbirlerine haber vermeden siyasi antlaşmalar yapmamaları kararlaştırılır. 1931 yılına
gelindiğinde bu kez antlaşma beş yıllığına uzatılır ve yine ilave edilen bir protokol ile tarafların
Karadeniz ya da bitişik denizde yeni bir savaş gemisi tezgaha koymaları hâlinde birbirleri haberdar
etmeleri üzerinde mutabakata varılır. 1935 yılında ise söz konusu antlaşma 10 yıllığına (1945 yılına
kadar) uzatılacaktır.
Türkiye, Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması sırasında teati edilen gizli mektuplara istinaden
dış politikada Sovyetlerden yardım bekleyecektir. Her ne kadar Sovyet yönetimi içinde bulunduğı
vaziyet dolayısıyla bu yardımı sağlayamadıysa da 1925-1933 yılları arasında Türkiye ile Sovyetler
arasındaki ilişkilerde bir kez daha “bahar havası” estiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte her iki taraf
birbirlerine karşı temkinli yaklaşmaya devam edecektir.
Bu arada Musul meselesini aleyhine sonuçlansa da kapatan Türkiye’nin bundan sonraki
dönemde Avrupalı devletlerle sorunlarını çözerek normal ilişkiler kurması Sovyet yönetimini yine
tedirgin edecektir. Misal olarak 1928 yılında Osmanlı borçlarının ödenmesi hakkında İtalya ile
temaslarını sürdüren Türkiye’ye Rus yarı resmi yayın organlarında eleştiriler yöneltilecektir. Yayın
organları Sovyet yönetimi, Çarlık Rusya’ya ait eski borçları reddettiği hâlde TBMM’nin Osmanlı
Devleti’ne ait borçları ödemeyi kabul etmesini emperyalizm ya da büyük sermaye karşısında yenilgi
olarak nitelendirirler.
1927 ve 1929 yıllarında Türkiye’de yürütülen komünist tahkikatı da Sovyet yayın
organlarında ciddi eleştiri ve tepkilere yol açar. Ancak resmi kanaldan Türkiye’ye ciddi bir tepki
gösterilemez.
Avrupa’da yaşanan gelişmeler ise Sovyet yönetimini, Türkiye ile birlikte hareket etmeye
zorlamaktadır. 1928 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Almanya, Japonya,
Belçika, Çekoslovakya ve Romanya arasında imzalanan Birand-Kellog Paktı ile taraflar, birbirleri ile
sorunlarını barışçı yollardan çözme ve çözüme ulaşmama hâlinde Milletler Cemiyeti’nin hakemliğini
kabul etme noktasında uzlaşmaya varırlar. Her ne kadar bu atlaşmaya daha sonradan hem Sovyetler
hem de Türkiye imza atacaklarsa da bu paktı yetersiz bulduğunu açıklayan Sovyetler açısından
durum tehlike arz etmektedir. Nedeni de ABD’nin Avrupalı devletlerle birlikte hareket etmeye ve
gruplaşmaya başlamasıdır ki, bu durum Sovyet dış politikası açısından sakıncalı bulunmaktadır.
Birand-Kellog Paktı’nın ardından Sovyetler Birliği hemen harekete geçecek ve Litvinov
Protokolü ile Sovyetler Doğu Avrupa’daki komşularıyla bölgesel bir barış için dayanışma projesini
geliştirecektir. Bu protokole Sovyetler Birliği, komşuları Romanya, Estonya, Letonya ve Polonya ile
birlikte Türkiye de imza atacaktır.
Bu sıralarda milletler arası sorunları çözebilmek ve dünya barışına katkı sağlamak amacıyla
arayışlar hızlanmıştır. 1928 yılından toplanacak Silahsızlanma Konferansı da bu arayışların bir ürünü
olarak kabul edilebilir. İşte bu konferansın toplanma aşamasında Sovyet Dışişleri Bakanı Litvinov,
dünya siyasetindeki önemli rolü ve stratejik konumundan dolayı Türkiye’nin konferansa davetini
teklif ederek görüşmelerde ortak bir cephe kurmak ister. Ki, Litvinov amacına ulaşacak ve sunduğu
teklifler konferansa katılan Türk heyeti tarafından desteklenecektir.
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12 Ekim 1929 tarihinde F. Field komutasında bir İngiliz filosunun İstanbul’a gelişi ve
Mustafa Kemal Paşa tarafından karşılanışı Sovyetler tarafından endişeyle takip edilir. Sovyetler,
Türkiye’nin İngiltere ile ilişkilerini normalleştirmesini istememektedir. Ancak gidişat bu yöndedir.
Aynı yıl içerisinde Yunanistan’ın, Romanya’nın da dahil olacağı bir Balkan Antantı önerisi
Sovyet yönetimini huzursuz eder. Sovyetler, I. Dünya Savaşı sonunda Romanya’ya bırakılan
Beserabya üzerinde hak iddia etmektedir ve bu sorun iki taraf arasında gerginliğe yol açmaktadır.
Sovyet yönetimi her ne kadar Yunanistan’ın teklifi ile Balkan Antantı gündeme gelse de perde
arkasında Beserabya meselesinde Romanya’dan yana bir tutum sergileyen İngiltere’nin bulunduğunu
düşünmektedir. Öte yandan Balkan Antantı düşüncesi henüz olgunlaşmadığı için bu aşamada ciddi
bir sorun yaşanmayacak yaklaşık 5 yıl sonra mesele yeniden gündeme gelecektir.

68

Uygulamalar
1)

1923-1930 yılları arasında Türk-Sovyet ilişkilerini etkileyen faktörleri yazınız.

2)
Kamuran Gürün Tarafından kaleme alınan Türk-Sovyet İlişkileri (1923-1953) adlı
eseri inceleyerek 1923-1930 yılları arasında Türk-Sovyet ilişkileri ile ilgili kısmını okuyunuz.
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Uygulama Soruları
1)

1923-1930 yılları arasında Türk-Sovyet ilişkilerini etkileyen faktörler nelerdir?

2)
1923-1930 yılları arasında Türk-Sovyet ilişkilerini Türkiye’de yaşanan iç gelişmeleri
göz önünde bulundurarak değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Milli Mücadele döneminde imzalanan Moskova Antlaşması ile Türkiye ile Sovyet-Rusya
arasında stratejik ortaklık ve işbirliği başlamıştı. Bununla birlikte Sovyet Rusya’nın TBMM’ni
yönlendirme çabası bağımsız hareket etme düşüncesindeki TBMM’ni rahatsız ediyordu. Bilhassa
Boğazların yeni statüsünün belirlenmesi sırasında Sovyet-Rusya Türkiye ile birlikte İtilaf
Devletlerine karşı bir cephe kurmayı düşünüyor, Türkiye ile ilgili bütün görüşmelere katılmak
istiyordu. Türkiye Boğazlar meselesi görüşmelerine Sovyetlerin katılmasını onaylarken diğer
meselelerde kendi haklarını tek başına koruyabileceğini vurguluyordu.
Boğazlar Mukavelesi metnine Sovyet-Rusya tepki göstererek Lozan’da ikinci dönem
müzakerelere katılmadı. Bilhassa Boğazlar bölgesinin askerden arındırılması ve geçişlerin
uluslararası kontrol altında gerçekleşmesine karşı Türk ve Sovyet heyetleri tepki gösterdiler. Ancak
Türk Hükûmeti neticede Boğazlar Mukavelesi’ni kabul etti
Boğazların savaş gemilerine kapalı olmasını savunan Sovyet-Rusya gönülsüz de olsa
Boğazlar Mukavelesi’ni imzaladı ancak onaylamadı.
Lozan Konferansı’ndan itibaren Türkiye ile Sovyet-Rusya dış politikada ayrılığa düştü.
Sovyetlerin, Türkiye’de komünist propaganda yaptıklarına dair iddialar ve Rus ticaret temsilciliğinin
eski teşkilatıyla devamı için sarf edilen çabalar Türkiye’yi endişelendiriyordu.
Sovyetler 1927 yılında sağlanan uzlaşma neticesinde imzalanan Ticaret ve Seyri Sefain
Antlaşması ile ticari temsilciliklerin sefaretin bir parçası olduğu kabul ettiler.
1925 yılına doğru İngiltere ile Musul, İtalya ile muhacirlerin Batı Anadolu’ya yerleştirilmesi
ve Fransa ile Sancak meselelerindeki sorunlar ile İran’ın hudud ihlâlleri Türkiye’yi Sovyetlere
yakınlaştırdı. Locarno Antlaşması ile Avrupalıların, Almanya’nın doğudaki sınırların revizyona tabi
tutulmasına göz yumacakları düşüncesi Sovyetleri de Türkiye ile yeniden yakınlaşmaya itti.
17 Aralık 1925 tarihinde Türkiye ile Sovyetler arasında 1921 yılında imzalanan Moskova
Antlaşması esas alınarak bir Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması imzalandı. buna göre Türkiye ve
Sovyetler yekdiğerine başka bir devletin saldırısı hâlinde tarafsız kalacaklarına, birbirleri aleyhine
ittifaka girmeyeceklerine dair taahhütte bulundular. 3 yıl süreli bu antlaşma 1945 yılına kadar
uzatılarak yürürlükte kaldı.
1925-1933 yılları arasında Türkiye ile Sovyetler arasındaki ilişkiler yeniden düzeldi. Fakat
Türkiye’nin Musul meselesinden sonra Avrupalı devletlerle normal ilişkiler kurması Sovyet
yönetimini yine tedirgin etti.
1927 ve 1929 yıllarında Türkiye’de yürütülen komünist tahkikatına ise Sovyet yönetimi ciddi
bir tepki göstermedi.
1928 yılında Birand-Kellog Paktı’na imza atan Sovyetler ve Türkiye bu paktı yetersiz
buluyorlar, birlikte hareket ediyorlardı. Türkiye’nin Litvinov Protokolü’ne imza atması bunun
göstergesidir.
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1928 yılından toplanan Silahsızlanma Konferansı’nda Sovyet teklifleri Türk heyeti tarafından
desteklendi. Ancak 12 Ekim 1929 tarihinde F. Field komutasında bir İngiliz filosunun İstanbul’a
gelişi Sovyetleri rahatsız etti. Balkan Antantı önerisi Sovyet yönetimini daha da huzursuz edecek ve
Sovyetler, bu fikrin arkasında İngiltere’nin bulunduğunu düşünecektir.
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Bölüm Soruları
1)
Sovyet-Rusya’nın Mudanya Mütarekesi için müzakerelere başlandığı tarihlerde
Türkiye’ye yönelik eleştirilerinin temel sebebi ne idi?
a)
girmesi

Türkiye’nin Sovyet yönetimine bilgi vermeden İtilaf Devletleri ile uzlaşma arayışına

b)

Türkiye’deki komünist tahkikatı

c)

Türkiye’nin, Sovyet rejimini benimsememesi

d)

Türkiye’nin, Sovyet Rusya’ya karşı İtilaf Devletleri ile işbirliği yapması

e)

Türkiye’nin, Sancak (Hatay) ve Musul’dan vazgeçmesi

2)
17 Aralık 1925 tarihinde Türkiye ile Sovyetler arasında imzalanan Dostluk ve
Saldırmazlık Antlaşması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)

Akit devletler yekdiğerine başka bir devletin saldırısı hâlinde tarafsız kalacaklardı.

b)

Musul meselesi sırasında Sovyetler Türkiye’ye yardımda bulunacaktı.

c)

Akit devletler birbirleri aleyhine ittifaka girmeyeceklerdi.

d)

Sözkonusu antlaşma 3 yıllık bir süre için imzalanmıştı.

e)

Milletler Cemiyeti’nin Musul hakkındaki kararından bir gün sonra imzalanmıştır.

3)

Balkan Antantı için görüşmelere aşağıdakilerden hangisinin teklifi ile başlanmıştır?

a)

Türkiye

b)

Bulgaristan

c)

Yunanistan

d)

Yugoslavya

e)

Romanya
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II. Dünya Savaşı öncesinde Sovyetler Birliği Beserabya meselesi nedeniyle aşağıdakilerden
hangisi ile sorun yaşamaktaydı?
a)

Arnavutluk

b)

Bulgaristan

c)

Yunanistan

d)

Romanya

e)

Yugoslavya

4)
Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele döneminin sonlarına doğru Sovyetlerin,
TBMM yönetimini rahatsız eden talep ya da uygulamalarından biri değildir?
a)

Sovyetlerin Boğazlar meselesi ile ilgili dayatmacı tavrı

b)

Türkiye’de yapılan komünist propaganda

c)

Kafkasya’da Türklere yönelik kötü muameleler

d)
Osmanlı Devleti’nin Çarlık Rusya’ya tanımak zorunda kaldığı kapitülasyonlardan
yararlanarak elde ettikleri çıkarları sürdürmek istemeleri
e)

Sovyetlerin Türkiye ile yeni bir antlaşma imzalamak istemeleri

5)
17 Aralık 1925 tarihinde Türkiye ile Sovyetler arasında imzalanan Dostluk ve
Saldırmazlık Antlaşması’nı Türkiye’nin iç ve dış politikasını gözönünde bulundurarak
değerlendiriniz.
6)

Locarno Antlaşması’ndan Sovyetler Birliği neden rahatsız olmuştur?

7)

Birand-Kellog Paktı hangi amaçla kurulmuştur?

8)
Birand-Kellog Paktı karşısında Türkiye ve Sovyetler Birliği nasıl bir politika
izlemişlerdir?
9)

Sovyetler Birliği’nin Balkan Antantı’na karşı olmasının sebepleri nelerdir?

Cevaplar
1)a, 2)b, 3)c, 4)d, 5)e.
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4. TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİ (1930-1945)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Türk-Sovyet İlişkileri (1930-1939)
4.2. Türk-Sovyet İlişkileri (1939-1945)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Milli Mücadele döneminde gayet iyi olan Türk-Sovyet ilişkileri hangi olaydan sonra
sarsılmaya başlamıştır?
2)
nelerdir?
3)

II. Dünya Savaşı sırasında Türk-Sovyet ilişkilerinin bozulmasına neden olan faktörler
II. Dünya Savaşı sonrasında Sovyetlerin Türkiye’den taleplerini biliyor musunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Türk-Sovyet İlişkileri (1930- 1930-1945 yılları arasında
1945)
gelişen Türk-Sovyet
İlişkileri hakkında bilgi
sahibi olur.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihî terminolojiyi doğru
ve yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
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Anahtar Kavramlar


Balkan Antantı



Truman Doktrini



Marshall Planı



NATO
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Giriş
1930’ların başlarında Türkiye iktisadi alanda izlediği politikalarda değişime gitme ihtiyacı
hisseder. Bununla birlikte Türkiye izlediği dış politikada da değişime giderek Milletler
Cemiyeti’nden gelen üyelik tekliflerine sıcak bakmaya başlamıştır. Bu şartlar altında Türk-Sovyet
ilişkilerinde değişim kaçınılmaz hâle gelecektir.
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4.1. Türk-Sovyet İlişkileri (1930-1939)
1930’ların başlarında dünya çapında yaşanan değişim Türk dış politikasında da zorunlu bir
değişimi beraberinde getirmişti. Bununla birlikte Türkiye henüz Sovyetler Birliği ile temas
hâlindeydi. 25 Nisan-10 Mayıs 1932 tarihleri arasında Başbakan İsmet Paşa siyasi ve mali destek
sağlamak üzere Moskova’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Gezi neticesinde İsmet Paşa Türkiye’nin
Milletler Cemiyeti’ne üyeliği konusunda Sovyetleri ikna etti. Hatta iki yıl sonra Sovyetler de
Milletler Cemiyeti’ne katıldı. Mali desteğe gelince; Sanayi alanında kayda değer bir atılım
gerçekleştiren Sovyetler, Türkiye’ye 8 milyon dolar (yaklaşık 16 milyon lira) kredi taahhüdünde
bulunmuştu.
İsmet Paşa ziyareti sırasında Dünya Ekonomik Bunalım’ından fazla etkilenmeyen Sovyetler
Birliği’nde sanayi alanındaki gelişmelerden ve yapılan plânlı çalışmalardan müteessir olmuş, bu
ülkeden uzmanlar Türkiye’de incelemelerde bulunmak üzere davet edilmiş, onlardan alınan
tavsiyelerin de etkisiyle 1933 yılında Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı hazırlanmış, Sovyet kredisi
ile sanayi tesisleri kurulmuştur.
Türkiye ile Sovyetler arasındaki iyi ilişkiler Balkan Antantı meselesi 1933 yılında yeniden
gündeme geldiğinde bir sarsıntı geçirir. Daha önce de belirtildiği gibi Beserabya meselesinden dolayı
Sovyetler, Romanya’nın antanta dahil olmasını istememektedir. Üstelik antantın arkasında
İngiltere’nin kontrolündeki Milletler Cemiyeti bulunmaktadır. Dolayısıyla antantı İngiltere’nin
istediği Sovyetler tarafından gayet iyi bilinmektedir. Türkiye ise kredi de temin ettiği Sovyetlerle
ilişkilerini bozmak niyetinde değildir. Bu nedenle Türkiye, Moskova’ya Sovyetler Birliği aleyhine
bir ittifaka girmeme taahhüdünde bulunur. Ancak Sovyetlerin bu taahhütten çok da memnun olduğu
söylenemez. Herşeye rağmen Sovyetler Balkan Antantı’nı da sineye çektiler. Ancak Türkiye’nin,
Lozan’da imzalanan Boğazlar Mukavelesi’nin değiştirilmesine yönelik talepleri iki taraf arasında
derin ayrılıklara neden olacaktı.
Montreux Antlaşması ile ilgili bölümde bu konudan daha detaylı olarak bahsedeceğiz ancak
şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki taraflar arası ilişkiler Montreux Antlaşması ile “ciddi bir yara”
aldı. Sovyetlerin Boğazları birlikte ya da Karadeniz devletleri ile beraber tahkim etme teklifini kabul
etmeyen Türkiye, egemenliğin gereği bu bölgeyi tek başına tahkim etmeyi talep etti ve bu talebini
meşrulaştırmayı bildi. Boğazlardan geçiş rejimi konusunda Sovyet taleplerinin büyük bir kısmı kabul
edilse de Sovyet yönetimi yine de Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nden memnun kalmayacaktır.
Boğazlar meselesinden sonra Türk dış politikasını fazlasıyla meşgul eden diğer bir mesele de
Sancak meselesi idi. Bu meseleye Sovyetler müdahil olmaktan kaçındılar.
1937 yılından itibaren Akdeniz’de ticaret gemilerinin kimliği belirsiz savaş gemileri ve
denizaltıları tarafından batırılması bütün dünyada alarma neden olmuştu. İngiltere ve Fransa güvenlik
konferansları toplayarak bu meseleye çözüm arıyorlardı. İşte bu sıralarda Çanakkale Boğazı
çevresinde iki İspanyol ticaret gemisinin batırılması ve Türk basınında Avrupa gazetelerine atfen bu
gemileri Rusların batırdıklarına dair haberlerin yer alması Rus yayın organları Izvestia ve Pravda’da
tepkiyle karşılandı. Bu şartlar altında 10-14 Eylül 1937 tarihleri arasında toplanan Nyon
Konferansı’nda Akdeniz’in güvenlik bölgelerine ayrılarak karakollar kurulması teklif edildiğinde
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Sovyetlere verilmek istenen rol başta Atatürk olmak üzere Türk yetkililer tarafından sakıncalı
bulundu. Çünkü Sovyetlere Ege Denizi’nin kuzeyinin savunması öneriliyordu. Sovyetlerle İtalya
arasında olası bir gerginlik ve çatışma durumunda Türkiye’nin arada kalması söz konusuydu.
Neticede diğer Balkan devletleri de bu durumdan rahatsızlıklarını dile getirdiler ve bahsedilen
bölgenin öncelikli olarak İngiltere ve Fransa daha sonra küçük Balkan devletleri ihtiyaç duyulması
hâlinde Sovyetler tarafından savunulması kararlaştırıldı. İtalya’ya da Akdeniz savunması için bir rol
verildi ve böylece saldırılar sona erdi. Nyon Konferansı sırasında Türkiye’nin İngilizlerle
yakınlaşarak birlikte hareket etmesi Sovyetlerden kopmaya başladığını gösteriyordu.
1937-1938 yılları II. Dünya Savaşı’nın ayak seslerinin duyulduğu tarihlerdir. Bu süreçte
gerek Türkiye gerekse Sovyetler Avrupalı devletlerle temasa geçerek ülkelerinin güvenliklerini
sağlama arayışı içerisindeydi. Avrupa’da Almanya’nın karşısında I. Dünya Savaşı öncesinde olduğu
gibi yine İngiltere ve Fransa vardı. Sovyetler ve Türkiye hem İngiltere ve Fransa ile hem de Almanya
ile müzakereler yürütüyordu. İşte bu nokta da Türkiye yürüttüğü müzakereler hakkında Sovyetlere
bilgi verirken Sovyetler müzakereleri hakkında Türkiye’yi bilgilendirmekten kaçınıyordu. Oysa 1929
yılında Türkiye ve Sovyetler arasında yenilenen antlaşmaya ilave edilen bir protokol ile tarafların
denizden ve karadan komşularıyla birbirlerine haber vermeden siyasi antlaşmalar yapmamaları
kararlaştırılmıştı. Dolayısıyla Sovyetler Birliği imzaladığı anlaşmanın gereğini yapmıyor, Türk
yetkililer bu görüşmeleri İngiltere’den öğreniyorlardı.

4.2. Türk-Sovyet İlişkileri (1939-1945)
Savaş başladığında elbette Sovyetlerle Türkiye arasında temaslar başlar. Türkiye, her iki
devlete Balkanlar ve Akdeniz üzerinden İngiltere ve Fransa dışında herhangi bir devletten saldırı
gelmesi hâlinde iş birliğine gitmeyi teklif eder. Bu teklif üzerine Sovyet yetkililer İngiltere ve Fransa
ile anlaşan Türkiye’nin kendilerini Almanya ve İtalya ile karşı karşıya getirmek istediğini düşünürler.
Neticede taraflar arasında yeni bir antlaşma yapılmaz ancak 1935 yılında imzaladıkları antlaşma
hâlihazırda yürürlüktedir. Belki de buna güvenerek Stalin, Moskova’da temaslarda bulunan Türkiye
Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu’na Montreux Antlaşması’nda değişiklik teklifinde bulunur.
Stalin’in teklifi kendi içerisinde çelişiyor, Boğazlar üzerinde Türkiye’nin hakimiyetini
“zedelemeden” Türkiye ile Sovyetlere eşit haklar tanımayı ancak Boğazların savunulması noktasında
sorumluluğu tamamen Türkiye’ye bırakmayı içeriyordu. Açıkça görüleceği üzere Sovyetlere,
Türkiye ile eşit haklar verilmesi hâlinde hem Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki hakimiyeti
zedelenecek hem de olası bir saldırı hâlinde Türkiye yalnız kalacaktı. Bu teklifin Türkiye tarafından
kabul edilmemesiyle Türkiye ile Sovyetler arasındaki müzakereler “zihinlerde” sona erdi. İşin aslı
Türkiye Montreux’den memnundur ve değişiklik yapmaya hiç de niyeti yoktur. Bu durumda
Türkiye, İngiltere ve Fransa ile yürütülen görüşmelere ağırlık verir.
Diğer yandan Türkiye, İngiltere ve Fransa ile temaslarını sürdürmektedir ve 19 Ekim 1939
tarihinde bu üç devlet arasında Ankara’da karşılıklı yardım antlaşması imzalanır. Bu antlaşmanın
imzalanması, Sovyet yayın organlarının yeniden harekete geçerek propaganda ve manipülasyon
yapmalarına neden olur. Her iki gazete bir yandan İngiltere ve Fransa’nın Türkiye’yi savaşa
sürüklediklerini ileri sürerken diğer yandan bu devletlerin Türkiye ile Sovyetlerin arasını açmak
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istediklerini iddia eder. Türkiye dış politikasına yönelik bu iddialar olumsuz olarak algılansa da
Sovyetlerin henüz Türkiye’nin dostluğunu kaybetmek istemediğinin göstergesidir.
1939 yılına kadar Türk yetkililer dış politikada Sovyet gerçeğini hiç bir zaman gözden ırak
tutmamış, Sovyetlere bilgi vererek yürüttükleri temaslarda kendi menfaatleriyle birlikte eski
müttefiklerinin menfaatlerini de gündeme getirmiş, Sovyetler aleyhine herhangi bir ittifaka
girmemişlerdi. Yapılan ahde vefa gereği izlenen bu politika Sovyetlerde memnuniyet yaratacağına
aksine onların her istediklerini Türklere yaptırabileceklerini düşünmelerine neden olmuştu. İşte
Saraçoğlu Moskova’daki ziyaretinde bunu yakından hissetmişti. Bu nedenle Saraçoğlu’nun
Moskova’daki temasları Türk-Sovyet ilişkilerindeki “samimiyetin” kaybolması ile sonuçlanmıştı.
II. Dünya Savaşı’nın başlarında Sovyetler, Almanya ile temaslarına devam ediyor, bu
temaslarında Türkiye’nin menfaatlerine zarar verecek tekliflerde bulunmaktan kaçınmıyordu. Diğer
yandan İngiltere, Almanya’ya karşı hem Sovyetleri hem de Türkiye’yi kazanarak birlikte ortak bir
cephe kurmaya çalışıyordu.
Almanlar, Fransa’yı işgal ederek Fransız belgelerini ele geçirdiklerinde bu belgeleri tahrif
ederek yayınladılar. Bu şekilde Almanlar, Türkiye’nin Sovyetlere karşı Fransa ile işbirliğine dair bir
antlaşma yaptığını ileri sürdüler. Bu açıklamalar kısa süreli bir gerginliğe neden olduysa da 25 Mart
1941 tarihinde Sovyetler bir deklarasyon yayınlayarak savaşın bundan sonraki aşamasında tarafsız
bir tutum sergileyerek Türk toprakları ile ilgilenmediğini açıklar. Bir kaç ay sonra Sovyetler Birliği
ile İngiltere arasında karşılıklı yardım antlaşması imzalanır.
Her ne kadar tarafsız kalacağını açıklamış olsa da Sovyetler Birliği 1941 yılı içerisinde
İngilizlerle bir antlaşma yaparak Almanya’ya meyilli olan İran’ı birlikte işgal etti. Bu işgal sırasında
Sovyetler ve İngiltere, Türkiye’nin toprak bütünlüğüne saygı göstereceklerini açıklama ihtiyacı
hissetmişlerdi.
7 Temmuz 1942 tarihinde Stalingrad’ın Alman ve Macar kuvvetleri tarafından ele
geçirilmesiyle Sovyetler Birliği zor durumda kaldı. Bu durumda başta İngiltere olmak üzere müttefik
devletler Türkiye’nin savaşa katılması ve Balkanlarda yeni bir cephe açması için yoğun temaslarda
bulunurlar. Türkiye ise müttefiklere yakın durmak ve onlarla anlaşmalar yapmakla birlikte savaştan
uzak durmak niyetindedir. Ordusunun taarruz kapasitesine sahip olmadığını ve hazırlıksız bir taarruz
hâlinde Alman karşı taarruzu ile başa çıkamayacağını düşünen Türkiye ancak yeterli silah ve
cephane yardımı yapılması hâlinde savaşa girebileceğini müttefiklere bildirir. Neticede müttefikler
Türkiye’ye istediği yardımı yapamazlar, Türkiye de savaşa fiilen girmez. Bu duruma en çok
içerleyen zor günler geçiren Sovyetler Birliği olur.
Diğer yandan silahlı Alman gemilerinin ticaret gemisi kisvesi ile Boğazlardan geçerek
Karadeniz’e geçmeleri Sovyetleri tedirgin etmektedir. Türkiye başlangıçta Montreux Antlaşması
gereği ticaret gemilerine Boğazlarda sınırlandırma getiremeyeceğini bildirse de müttefik devletlerle
imzaladığı antlaşmalar sonrasında gerekli tedbirleri almak üzere harekete geçer. Boğazlarda yapılan
denetimler neticesinde Alman ticaret gemilerinin zırhlı ve silahlı olduğu tespit edilir. Almanlar,
ticaret gemilerinin kendilerini korumak amacıyla bu şekilde donatıldıkları şeklinde savunma
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yaparlar. Krizi yönetemeyen ve iki taraftan yöneltilen siyasi baskılar arasında kalan Türkiye Dışişleri
Bakanı Numan Menemencioğlu 15 Haziran 1944 tarihinde istifa etmek zorunda kalır.
2 Ağustos 1944 tarihinde Türkiye Almanya ile 3 Ocak 1945 tarihinde ise Japonya ile
diplomatik ilişkilerini kesme kararı alır. Sovyetler Birliği, Türkiye’nin bu tutumunu yeterli
bulmayarak Türkiye’nin savaş öncesinde kendileriyle savaş sırasında müttefikleriyle yaptıkları
anlaşmaların gereğini yerine getirmediğini ileri sürer.
İngiltere, ABD ve Sovyetler Birliği devlet başkanları 4-11 Şubat 1945 tarihleri arasında
Yalta’da II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulacak düzeni görüşmek üzere bir araya gelir. Bu
görüşmeler sırasında Sovyetleri temsil eden Stalin, artık Japonya’nın Milletler Cemiyeti’nden
ayrıldığını ve genel olarak şartların değiştiğini ifade ederek Boğazların da statüsünün değişmesi
gerektiğini gündeme taşır. İngiltere ve ABD bunu müzakereye hazır olduklarını bildirseler de bu
öneriye sıcak bakmazlar. II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulacak düzene yeni şeklin verileceği ve
Birleşmiş Milletlerin kurulacağı San Francisco Konferansı’na İngiltere ve ABD Türkiye’nin davet
edilmesinden yana bir tavır sergilerken Sovyetler Türkiye’nin yenilen Almanya’ya savaş açması
hâlinde davet edilmesini önerir. Neticede bu önerinin sunulduğu Türkiye 23 Şubat 1945 tarihinde
fiilen savaşmadığı Almanya’ya resmen savaş açacaktır.
Türkiye Almanya’ya savaş açsa da Sovyetler kırgındır. 19 Mart 1945 tarihinde Sovyetler
Birliği, 1935 yılında Türkiye ile yeniledikleri ve 10 yıl geçtiği için süresi dolan antlaşmanın II.
Dünya Savaşı sırasında yaşanan hadiseler ve ortaya çıkan yeni koşullar nedeniyle uzatmayacağını
açıklar. Türkiye ile yeni bir antlaşma yapma şartını ise Sovyetler Boğazların statüsünde değişikliğin
kabul etmesine bağlarlar. Türkiye ise Montreux Antlaşması’nın iki devlet arasında değil ancak
antlaşmaya imza koyan devletler arasında görüşülerek değiştirilebileceğini vurgular ancak savaş
zamanında Sovyetlerin düşmanlarının geçemeyeceğine dair bir ittifak yapabileceğini bildirir. Fakat
bu öneriyi Sovyetler gündeme dahi almazlar.
Bilindiği üzere Sovyetler, 1921 yılından beri Türkiye ile antlaşmalar yaparak ve yaptığı
antlaşmaları uzatarak birlikte hareket etmekteydi. Sovyetlerin açıklamaları stratejik ortaklık ve
işbirliğinin sona erdiği anlamına gelmekteydi.
19 Mart 1945 tarihinde Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov, Moskova’da bulunan Türk
Büyükelçisi Selim Sarper’e 1921 yılında imzalanan Moskova Antlaşması’nın Sovyetlerin zayıf
olduğu bir döneme denk geldiğini ve bu şekilde arazi değişiklikleri meydana geldiğini belirterek bu
meselenin tamir edilmesi gerektiğini belirtti. Burada meselenin daha iyi anlaşılması açısından
geçmişe dönerek kısa bir izahat yapmak gerekiyor; I. Dünya Savaşı’nın sonlarında otorite
boşluğunun yaşandığı Kars, Ardahan ve Batum TBMM kuvvetleri tarafından geri alınmış ve
Sovyetler Batum’un kendi kontrolleri altındaki Gürcistan’a bırakılması şartıyla Kars ve Ardahan’ın
Türkiye’ye iadesini kabul etmişlerdi. İşte Molotov bu durumu çarpıtarak anlatıyor, Sovyetlerin zayıf
olduğu bir dönemde onlara Moskova Antlaşması’nın zorla imzalatıldığını ileri sürüyordu. Oysa o
günkü reelpolitik ve karşılıklı uzlaşma sonrasında iki taraf gönüllü olarak bu antlaşmayı
imzalamışlar, 1945 yılına kadar da hiç bir sorun yapmadan yaptıkları antlaşmaları uzatmışlardı. İşte
Molotov açıkça dile getirmese de üstü kapalı olarak Kars ve Ardahan’ın kendilerine verilmesini
istiyordu. Molotov’un istekleri bununla sınırlı değildi. Molotov, Boğazların savunmasına Sovyetler
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Birliği’nin de ortak olabilmesi amacıyla Sovyetler Birliği’ne Boğazlar’da deniz ve kara üslerinin
verilmesini, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında ikili bir antlaşma yapılarak Montreux Antlaşması
ile belirlenen Boğazlar rejiminin değiştirilmesini teklif ediyordu. Türkiye Büyükelçisi Ankara’ya
danışma gereği dahi duymadan bu teklifleri reddeti.
Güçlü komşusu ile karşı karşıya kalan Türkiye hemen uluslararası destek arayışına başladı.
Montreux Antlaşması imzalandığı sırada en güçlü devlet olan İngiltere, Türkiye’nin ilk müracaat
ettiği ülke oldu. Ancak İngiltere savaş öncesindeki kadar güçlü değildi ve Türkiye’ye gereken desteği
sağlayamayacağı anlaşılıyordu.
Türkiye’nin İngiltere’den destek sağlayamayacağını bilen Molotov, 18 Haziran 1945
tarihinde Selim Sarper’e bir kez daha benzer teklifler sundu. Ancak Sarper bir kez daha bu teklifleri
reddetti.
Sovyetler sadece Türkiye ile temaslarında Boğazların statüsünde değişiklik teklifinde
bulunmuyor, uluslararası konferanslarda da artık bu dileğini açık açık ifade ediyordu. 17 Temmuz-2
Ağustos 1945 tarihleri arasında düzenlenen Postdam Konferansı’nda Sovyetler Birliği, Boğazların
statüsünde değişiklik teklifini bir kez daha gündeme getirdi. İngiltere ve ABD de değişen koşullar
gereği Montreux Antlaşması’nda değişikliğe gidilebileceğini ancak bunun uluslararası müzakerelerle
gerçekleşebileceğini bildirdiler. Neticede konferans bu konuda bir karar almadan dağıldı.
Postdam Konferansı’nın ardından ABD Devlet Başkanı Truman, Sovyetlerin istediği kadar
değilse de Montreux Antlaşması’na göre savaş sırasında Sovyetleri gözeten bazı değişiklikler
yapılmasına taraftar bir tutum sergiliyordu. Ancak Sovyetlerin II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere ile
birlikte işgal ettiği İran’dan çekilmek istememesi, bu bölgedeki petrol yataklarına sahip olarak
Türkiye’ye baskı yaparak yayılma eğiliminde olması Truman’ın adeta gözlerini açtı. Sovyetlerin
Boğazlarla ilgili taleplerine kısmen de olsa olumlu ve ılımlı yaklaşan Truman’ın politikaları
değişmeye ve sertleşmeye başladı. Sovyet yayılmasını onu çevreleyerek engellemeyi planlayan ABD
açısından Türkiye’nin jeopolitik konumu büyük önem arz ediyordu. Bu nedenle ABD bundan
sonraki süreçte Türkiye’yi ve Sovyet yayılma sahası içerisine giren devletleri destekleme esaslı
politikalar izleyecektir. ABD’nde görev başında vefat eden Türkiye Büyükelçisi Münir Ertegün’ün
cenazesini 5 Nisan 1946 tarihinde İstanbul’a getiren ve ABD’nin en büyük savaş gemilerinden
Missouri zırhlısının ziyareti Türk-ABD ilişkileri açısından yeni bir başlangıç olarak kabul edilirken
Sovyetlere, ABD’nin Türkiye’nin yanında olduğuna dair bir mesaj verildiği noktasında otoriteler
hemfikirdir.
8 Ağustos 1946 tarihinde Sovyetler Birliği, Türkiye’ye bir nota vererek savaş sırasında
Alman savaş gemilerinin muhtelif tarihlerde Boğazlardan geçerek kendi güvenliklerini tehdit ettiğini
ileri sürdü. Buna göre 1941 yılında Seefalke adlı bir Alman sahil muhafaza gemisinin, 1942 yılında
ise toplam 140,000 tona ulaşan Alman Savaş ve yardımcı gemilerinin Boğazlardan Karadeniz’e
geçerek Sovyetlerin güvenliğini tehdit etmiş 1945 yılı Haziran ayı içerisinde de bunların bakiyesi
olmak üzere toplam 13 Alman savaş ve yardımcı gemisi Karadeniz’den yine Boğazlar yoluyla geri
dönmüşlerdi. Buna istinaden Sovyetler Montreux ile belirlenen Boğazlar rejiminde değişiklik talep
ediyordu. Sözkonusu talepler Boğazların Karadeniz’e kıyısı olan devletlerin savaş gemilerine savaşta
ve barışta açık olmasını, Boğazların özel olarak belirlenecek hâller dışında Karadeniz’e sahili
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olmayan devletlerin savaş gemilerine kapalı tutulmasını, Boğazlardan geçiş rejiminin Türkiye ile
birlikte Karadeniz’e kıyısı olan devletler tarafından belirlenmesini, Boğazların Türkiye ve Sovyetler
Birliği tarafından müştereken savunulmasını içeriyordu. Sovyetler Birliği bu notayı ABD ve
İngiltere’ye de sunmuştu.
TBMM 14 Ağustos 1946 tarihli oturumunda Sovyet taleplerini müzakere etti. Neticede
Türkiye’nin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne aykırı bu taleplerin reddedilmesine karar verildi.
Ancak bu kararın Sovyetlere tebliği için ABD ve İngiltere’nin vereceği cevap beklenecekti.
ABD yönetimi Sovyetlerin Boğazlarla ilgili talepleri titizlikle inceledi ve bu taleplerin
yayılmacı politikaların bir ürünü olduğu yönünde kanaate vardı. 18 Ağustos 1946 tarihinde
Akdeniz’e bir filo gönderme kararı alan ABD, 19 Ağustos 1946 tarihinde Sovyetlere bir nota vererek
cevabını iletti. Buna göre ABD, Boğazların Karadeniz’e kıyısı olan devletlerin savaş gemilerine
savaşta ve barışta açık olması ve Boğazların özel olarak belirlenecek hâller dışında Karadeniz’e
sahili olmayan devletlerin savaş gemilerine kapalı tutulması konusundaki Sovyet taleplerine
katıldığını ancak bunun dışındaki talepleri kabul etmediğini açıkladı. İngiltere de ABD’den iki gün
sonra benzer bir cevap verdi.
ABD ve İngiltere’nin resmi cevabını öğrenerek rahatlayan Türkiye Sovyet talepleri hakkında
aldığı kararı 22 Ağustos 1946 tarihinde Sovyet yetkililere iletti.
Sovyetler Birliği kolay kolay vazgeçmeye yanaşmıyordu. 24 Eylül 1946 tarihinde bu kez
sadece Türkiye’ye bir nota veren Sovyetler Birliği taleplerini tekrarladı. Bu notayı Türkiye ABD ve
İngiltere’ye iletti. Kendilerine Sovyetler Birliği tarafından bir nota sunulmadığı hâlde 9 Ekim 1946
tarihinde ABD ve İngiltere Sovyetlere bir nota vererek Boğazlar rejiminin Karadeniz’e sahili olan
devletler tarafından belirlenmesi ve Boğazların Türkiye ile Sovyetler Birliği tarafından müştereken
savunulması fikrine karşı çıktılar. Bu desteği arkasına alan Türkiye 18 Ekim 1946 tarihinde Sovyet
taleplerini bir kez daha reddetti.
Boğazlarla ilgili talepleri karşısında uluslararası camiadan tepki gören Sovyetler 1945
yılından itibaren Ermenilerin Türkiye’ye yönelik taleplerini gündeme getirerek yeni bir günden
oluşturmaya ve destek sağlamaya çalışacak, fakat umduğunu bulamayacaktır.
1947 yılında Truman Doktrini, 1948 Marshall Planı ile 1949 yılında Sovyetlere karşı
NATO’nun kuruluşuna önderlik yaparak Sovyet yayılmacılığını engellemeye çalışan ABD, bundan
sonraki süreçte bölgeye yönelik karar ve eylemeleriyle yeni tartışmalara yol açacaktır.
Diğer yandan 1953 yılında Stalin ölür. Ondan sonra Sovyetler Birliği Türkiye’ye yönelik
toprak taleplerini geri çektiğini açıklar ancak Montreux Antlaşması yokmuş gibi davranmaya devam
eder. Türkiye ise bu açıklamaya pek önem vermez. Bir kaç ay sonra Sovyetler Birliği’ne verdiği
cevapta Türkiye, toprak taleplerinin geri çekilmesi ile ilgili açıklamalardan memnuniyet duyduğunu
ancak Boğazlar rejiminin Montreux Antlaşması’na tabi olduğunu hatırlatır. Bundan sonra TürkSovyet ilişkileri 1920-45 yılları arasındaki yakınlıktan çok daha farklı gelişecektir.
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Uygulamalar
1)

1930-1945 yılları arasında Türk-Sovyet ilişkilerini etkileyen faktörleri yazınız.

2)
Kamuran Gürün Tarafından kaleme alınan Türk-Sovyet İlişkileri (1923-1953) adlı
eseri inceleyerek 1930-1945 yılları arasında Türk-Sovyet ilişkileri ile ilgili kısmını okuyunuz.
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Uygulama Soruları
1)

1930-1945 yılları arasında Türk-Sovyet ilişkilerini etkileyen faktörler nelerdir?

2)
1930-1945 yılları arasında Türk-Sovyet ilişkilerini Türkiye’de yaşanan iç gelişmeleri
göz önünde bulundurarak değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1930’ların başlarında dünya çapında yaşanan değişim Türk dış politikasında zorunlu bir
değişimi beraberinde getirse de ilk etapta Türk-Sovyet ilişkilerinde sorun yaşanmaz. 1932 yılında
İsmet Paşa, Moskova’yı ziyaret ederek Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üyeliği konusunda
Sovyetleri ikna eder. Akabinde Sovyetler de Milletler Cemiyeti’ne katılır. Ayrıca Sovyetler
Türkiye’ye sanayi alanında kullanılacak bir miktar kredi açar.
Sovyetlerden davet edilen uzmanların etkisiyle Türkiye’de Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
uygulanır Sovyet kredisi ile sanayi tesisleri kurulur.
Türkiye ile Sovyetler arasındaki iyi ilişkiler 1933 yılından itibaren Balkan Antantı
düşüncesinin hayata geçirilmek istenmesiyle sarsılmaya başlar. Antantın arkasında İngiltere’nin
kontrolündeki Milletler Cemiyeti’nin olduğunu düşünen Sovyetler aralarındaki sorunlardan dolayı
Romanya’nın pakta dahil olmasını istemiyordu.
Montreux Konferansı sırasında Sovyetlerin Boğazları birlikte ya da Karadeniz devletleri ile
beraber tahkim etme teklifini kabul etmeyen Türkiye, egemenliğin gereği bu bölgeyi tek başına
tahkim etmeyi istedi ve bunu başardı.
Boğazlardan geçiş rejimi konusundaki taleplerinin büyük bir kısmı kabul edilse de Sovyet
yönetimi Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nden memnun kalmadı.
Boğazlar meselesinden sonra Türk dış politikasını fazlasıyla meşgul eden diğer bir mesele de
Sancak meselesi idi. Bu meseleye Sovyetler müdahil olmaktan kaçındılar.
Nyon Konferansı’nda Akdeniz’in güvenlik bölgelerine ayrılarak karakollar kurulması
noktasında Sovyetlere verilmek istenen rol Türkiye tarafından sakıncalı bulundu. Zira Sovyetlerle
İtalya arasında olası çatışma durumunda Türkiye arada kalabilirdi. Bu konferans sırasında İngiltere
ile birlikte hareket eden Türkiye, Sovyetlerden kopmaya başladı.
II. Dünya Savaşı öncesinde Sovyetler ve Türkiye hem İngiltere ve Fransa ile hem de
Almanya ile müzakereler yürüttüler. Türkiye daha önceki sözü gereği bu konuda Sovyetlere
bilgilendirirken Sovyetler bundan kaçınıyordu.
Savaş başladığında elbette Türkiye, Sovyetler Birliğine üstü kapalı olarak İtalya ve Almanya
dışındaki bir devletten saldırı gelmesi hâlinde işbirliği teklif eder. Sovyet yetkililer ise buna karşı
İngiltere ve Fransa ile anlaşan Türkiye’nin kendilerini Almanya ve İtalya ile karşı karşıya getirmek
istediğini düşünürler. Bunun üstüne Sovyetlerin Montreux Antlaşması’nda Türkiye’nin hakimiyetini
“zedelemeden”, Boğazların savunmasını Türkiye’ye bırakan ve Türkiye ile Sovyetlere eşit haklar
tanımayı öngören bir değişiklik teklifinde bulunması bozulacak ilişkilerin habercisiydi. Türkiye
bundan sonra önceliği İngiltere ve Fransa ile yürütülen görüşmelere verecektir.
19 Ekim 1939 tarihinde Türkiye, İngiltere ve Fransa arasında Ankara’da karşılıklı yardım
antlaşması imzalanması Sovyet basınında tenkit edilirken Sovyet yönetimi ise sessiz kalmayı tercih
eder.
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Almanlar, Fransız belgelerini tahrif ederek; Türkiye’nin Sovyetlere karşı Fransa ile işbirliğine
dair bir antlaşma yaptığını ileri sürseler de 1939 yılına kadar hatta savaş boyunca Türkiye Sovyetler
aleyhine herhangi bir ittifaka girmedi. Oysa Sovyetler, Almanya’ya Türkiye’nin menfaatlerine zarar
verecek tekliflerde bulunuyordu.
Sovyetler ancak Almanya ile ilişkileri bozulduğunda Türk toprakları ile ilgilenmediğini
açıkladı. Ancak bu kez de İngilizlerle anlaşan Sovyetlerin İran’ı müştereken işgal etmeleri Türkiye’yi
rahatsız eder. Bu rahatsızlık Sovyetler ve İngiltere’nin Türkiye’nin toprak bütünlüğüne saygı
göstereceklerini açıklamalarıyla ortadan kalkar.
7 Temmuz 1942 tarihinde Stalingrad’ın düşmesi üzerine başta İngiltere olmak üzere müttefik
devletler Türkiye’nin savaşa katılması için yoğun temaslarda bulundular. Türkiye taarruz
yapabilecek yeterli silah ve cephane yardımı yapılması hâlinde savaşa girerek Balkanlarda bir cephe
açabileceğini müttefiklere bildirir. Müttefiklerin talep edilen yardımı yapamaması üzerine Türkiye
savaş dışında kalmaya devam eder. Bu politikayı Sovyetler Birliği savaşta ve sonrasında oldukça sert
bir şekilde eleştireceklerdir.
Alman savaş gemilerinin ticaret gemisi kisvesi altında Boğazlarda geçmelerinden de
Sovyetler şikâyetçidir. Türkiye ise haklı olarak Montreux Antlaşması gereği ticaret gemilerine
Boğazlarda sınırlandırma getiremeyeceğini bildirir. Müttefiklerin ısrarları talepleri karşısında
Türkiye Montreux Antlaşması’nın sağlık kontrolü ile ilgili maddelerini zorlayarak istenen tedbirleri
alır.
Türkiye’nin Almanya ve Japonya ile diplomatik ilişkilerini kesmesi de Sovyetler Birliği
tarafından yeterli bulunmaz.
4-11 Şubat 1945 tarihleri arasında Yalta’da toplanan konferansta Sovyetler Boğazların
statüsünde değişiklik teklif eder. İngiltere ve ABD bu teklifi müzakereye hazır olduklarını bildirseler
de sonradan reddederler.
Türkiye Almanya’ya savaş açsa da kırgın olan Sovyetler, 19 Mart 1945 tarihinde 1935 yılında
yaptıkları ve süresi dolan antlaşmayı uzatmayacaklarını açıklar; 1921 yılından beri devam eden
stratejik ortaklık ve işbirliği sona erer. Sovyetlerin Türkiye’den toprak, Türk Boğazlarından üs
talepleri ise iki taraf arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirir. Buna karşılık Türkiye yönünü önce
İngiltere’ye arkasından ABD’ne çevirmek zorunda kalır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki devletlerden hangisi, Dünya Ekonomik Bunalım’ında fazla etkilenmeyerek,
sanayi alanındaki plânlı çalışmalarıyla Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı için Türkiye’ye model
olmuştur?
a)

Almanya

b)

İtalya

c)

Sovyetler Birliği

d)

Fransa

e)

İngiltere

2)

Sovyetler Birliği Sancak meselesi karşısında nasıl bir tutum sergilemiştir?

a)

Türkiye’yi desteklemiştir

b)

Fransa’yı desteklemiştir

c)

Sancak’ın Suriye’den ayrılarak bağımsız olmasını savunmuştur

d)

Sancak’ta uluslararası bir idare kurulmasını savunmuştur

e)

Sancak meselesine müdahil olmaktan kaçınmıştır

3)
Truman Doktrini ve Marshall Planı aşağıdaki devletlerden hangisine karşı
uygulanmıştır?
a)

Türkiye

b)

Sovyetler Birliği

c)

İtalya

d)

Yunanistan

e)

İngiltere
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4)
Türkiye
II. Dünya Savaşı sonrasında Sovyet talepleri karşısında aşağıdaki
devletlerden hangisinden destek istemiştir?
a)

İngiltere-ABD

b)

Yunanistan-Romanya

c)

İngiltere-Yunanistan

d)

Yunanistan-Yugoslavya

e)

ABD, Romanya

5)
Türkiye’nin Milli Mücadele döneminden itibaren Sovyet-Rusya (Sovyetler Birliği) ile
yaptığı antlaşmalar hangi tarihte sona ermiştir?
a)

1925

b)

1929

c)

1933

d)

1935

e)

1945

6)
nelerdir?

II. Dünya Savaşı sonrasında Sovyetlerin Türkiye’den taleplerinin sebep ve gerekçeleri

7)
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üyeliği karşısında Sovyetler Birliği nasıl bir
politika izlemiştir?
8)

Montreux Antlaşması Türk-Sovyet ilişkilerini nasıl etkilemiştir?

9)
Nyon Konferansı öncesinde ve sonrasında Sovyetler Birliği Türkiye’ye karşı nasıl
tavır sergilemiştir
10)
II. Dünya Savaşı başladığı sıralarda Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki
görüşmeler neden başarısızlıkla sonuçlanmıştır?

Cevaplar
1)c, 2)e, 3)b, 4)a, 5)e.
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5. TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ (1923-1939)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında İmzalanan Ancak Onaylanmayan
Lozan Antlaşması (Türkiye ile Amerika Düvel-i Müttehidesi Beyninde Mün’akit Mu’ahedename ve
İade-i Mücriminin [Suçluların İadesi] Mu’ahedenamesi)
5.2. Türkiye-ABD Arasında Diplomatik İlişkilerin Başlaması
5.3. Türkiye’deki Amerikan Okulları ile İlgili Tartışmalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Amerika Birleşik Devletleri neden Lozan’da Türkiye ile İtilaf Devletlerinden ayrı bir
antlaşma imzalamak istemiştir?
2)
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında Lozan’da imzalanan antlaşma
Amerika Birleşik Devletleri tarafından neden onaylanmamıştır?
3)
Türkiye’deki Amerikan okulları Lozan Antlaşması’ndan sonra çıkarılan kanunlara
riayet etmişler midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Türk-Amerikan İlişkileri
(1923-1939)

1923-1939 yılları arasında
gelişen Türk-Amerikan
İlişkileri hakkında bilgi
sahibi olur.

Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihî terminolojiyi doğru
ve yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
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Anahtar Kavramlar


Chester Projesi



Geçici Antlaşma (Modus Vivendi)



Clearing/Kriling (Takas) Antlaşmaları



Tevhid-i Tedrisat kanunu



Özel Okullar (Mekatib-i Hususiye) Talimatnamesi



BOARD
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Giriş
Lozan Konferansı’na Amerika Birleşik Devletleri Bern Büyükelçisi Joseph C. Grew
başkanlığındaki bir heyetle gözlemci statüsünde katılmıştı. İtilaf Devletleri ile yürütülen görüşmeler
dışında İsmet Paşa başkanlığındaki Türk heyeti ile Amerikan heyeti arasında da temaslar başlamıştı.
İlk temaslardan itibaren Türk ve Amerikan heyetleri İtilaf Devletlerinden ayrı bir antlaşma yapmayı
gündemlerine almışlardı. Amerika ile yapacağı antlaşmayı İtilaf Devletlerine karşı koz olarak
kullanmak isteyen TBMM bu uğurda Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ABD’li Chester
kardeşlere tanınan imtiyazları gözden geçirmiş, siyasi ve iktisadi kaygılarla yeniden şekillenen
Chester projesini 9 Nisan 1923 tarihinde onaylanmıştı. Chester projesinin onaylanması da Lozan’da
bulunan ABD heyetini tatmin etmemişti. Lozan’da bulunan ABD heyeti Türkiye ile kapitüler hakları
esas alan ayrı bir antlaşma yapmak istiyordu. Başka bir deyişle Amerikalılar kapitülasyonlar
temelinde Türkiye’deki misyonerlik kurumlarını ve ticari menfaatlerini korumayı planlıyorlardı.
Türk heyetinin ise kesinlikle taviz veremeyeceği iki meseleden biri kapitülasyonlar idi. Bu nedenle
taraflar arasındaki görüşmeler son derece ağır ilerliyordu.
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5.1. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında İmzalanan Ancak
Onaylanmayan Lozan Antlaşması (Türkiye ile Amerika Düvel-i Müttehidesi
Beyninde Mün’akit Mu’ahedename ve İade-i Mücriminin [Suçluların İadesi]
Mu’ahedenamesi)
İtilaf Devletleri ile Türkiye arasında 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Antlaşması’nın
imzalanmasından yaklaşık iki hafta sonra; 6 Ağustos 1923 tarihinde yine Lozan’da Türkiye ile ABD
arasında “Türkiye ile Amerika Düvel-i Müttehidesi Beyninde Mün’akit Mu’ahedename ve İade-i
Mücriminin (Suçluların) Mu’ahedenamesi” adlı iki antlaşma imzalandı. Bu antlaşmalardan ilki
kapitülasyonlar hariç tutulmak şartıyla iki taraf arasında resmi ilişkilerin başlatılmasını içeren bir
dostluk ve ticaret antlaşması iken diğeri suçluların iadesini kapsıyordu. İlk antlaşmaya göre Türkiye
ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devletler arası kaidelere uygun olarak diplomatik ilişkiler
kurulacak, tüm kapitülasyonlar kaldırılacak, Türk ve Amerikan vatandaşlarının karşılıklı yerleşme,
oturma, çalışma hakları ve şirketlerin durumları düzenlenecek ve taraflar birbirlerine ticarette “en
çok gözetilen ülke” muamelesi uygulayacaklardı. İkinci antlaşma ise karşılıklı olarak suçluların
iadesi ile ilgili düzenlemeleri içeriyordu. Bu iki antlaşma Türkiye-ABD Lozan Antlaşması olarak
bilinmekte olup antlaşmalar ABD’deki Ermeni ve Rum lobileri tarafından tepkiyle karşılanacak ve
antlaşmanın onaylanmaması amacıyla Rumlar özellikle Ermeniler bir kampanya başlatacaklardır.
Milli Mücadele döneminde Türk karşıtı faaliyetleri ile bilinen Ermenistan Bağımsızlığı İçin
Amerikan Komitesi; Lozan Antlaşması’na Karşı Amerikan Komitesi’ni alarak “Lozan Antlaşması’na
Hayır” kampanyasını yönlendirdi. Bu komitenin başında Osmanlı Devleti’nin eski bir vatandaşı olan
Vahan Cardashian (Kardaşyan) bulunuyordu. Zaten misyonerlerin yıllardır süren aleyhte
çalışmalarıyla Amerikan kamuoyunda “kötü Türk imajı” zemin bulmuştu. Lozan Antlaşması’na
Karşı Amerikan Komitesi rehberliğinde gazetelere verilen demeçler, düzenlenen konferanslar,
konuşmalar, başta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmak üzere üst düzey senatör, memur ve
yetkililere gönderilen mektuplar, broşür ve kitaplarla Türk aleyhtarı kampanya destekleniyor,
Amerika’nın Lozan’da imzaladığı antlaşmaların onayına karşı çıkılıyordu. Komitenin çeşitli kanallar
aracılığıyla verdiği yanlış ve eksik bilgiler Amerika’da Türk aleyhtarı düşüncelerin hızla yayılmasına
neden oluyordu. Buna karşılık Türkiye Cumhuriyeti de Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan az
sayıda Türk vatandaşı aracılığıyla doğruları izah etmeyi ve “Lozan Antlaşması’na Evet” kampanyası
yürütmeyi tasarladı. Bu amaçla Milli Mücadele döneminde Türk yetimler ve savaş mağduru Türkler
için maddi yardım kampanyası gerçekleştiren Türk Teavün Cemiyeti ile temasa geçildi. Türk Teavün
Cemiyeti ve cemiyetin yayın organı Birlik gazetesi Ermeni ve Rumların manipülasyonlarına karşı
kısıtlı imkanlarıyla karşılık vermeye çalışıyordu. Fakat sınırlı imkanlara sahip Türk Teavün
Cemiyeti’nin faaliyetleri ile Ermenilerin, Rumların ve bazı misyonerlerin Türkiye aleyhindeki
faaliyetleri sonucunda oluşan algıyı ortadan kaldırması mümkün görünmüyordu. Bu durumda
devreye Türkiye’deki Amerikan menfaatlerinin bilincinde olan Amerikalılar girerek Türkiye ile
Antlaşmanın Onaylanmasından Yana Olan Amerikan Kurumlarıyla Derneklerinin Genel Komitesi
adlı bir örgüt kurdular ve “Lozan Antlaşması’na Evet” kampanyası başlattılar. Bu arada Türkiye’de
faaliyette bulunan Amerikalı bazı misyonerler, okul idarecileri ve tüccarlar Amerika Birleşik
Devletlerinin menfaatleri gereği antlaşmanın onaylanması gerektiğini somut verilerle kanıtlama
arayışına girmişlerdi. Antlaşmanın onaylanmadığı her gün Amerika aleyhine geçiyor; Türkiye’de
Amerikan ticaret hacmi küçülüyordu. Oysa antlaşmanın onaylanması hâlinde Türkiye Amerika’ya
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ticarette en çok gözetilen ulus muamelesi yapacak aksi takdirde Amerikalı tüccarlar daha yüksek
gümrük vergisi ödemek zorunda kalacaklardı. Nitekim Türkiye ile antlaşması olmayan devlet
tüccarlarından antlaşması olanlara oranla %60’a yakın fazla gümrük vergisi tahsil ediliyordu. Bu
durumda taraflar arasında ticari ilişkiler zedelenebilir, hatta bozulabilirdi. Antlaşmasının onayının
sürüncemede kalması nedeniyle ortaya çıkan bu durum Amerika Birleşik Devletlerinin, Türkiye’de
bulunan mümessili Mark Bristol ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü (Aras)
arasında imzalanan ve 6 ay geçerli Geçici Antlaşma (Modus Vivendi) ile bir nebze olsun telafi
edilebildi. Adından anlaşılacağı üzere bu antlaşma muayyen bir süre için geçerli olup Lozan’da
imzalanan antlaşmanın kısa bir süre içerisinde onaylanmaması hâlinde hükmünü yitirecekti. Onay
sürecindeki gecikme üzerine Türkiye bu konuda esneklik göstererek geçici antlaşmayı altı aylık
periyotlar hâlinde uzatacaktır. Ama takdir hakkı Türkiye’dedir ve her an bu antlaşmanın sona
erdirilmesi mümkündür. Amerikan ticari kuruluşları temsilcileri bunun farkında olduklarından
“Evet” kampanyalarına hız verdiler. Ancak Ermeniler de aynı şekilde mukabelede bulundular. Hatta
Ermeni lobileri maddi güçlerini de kullanarak seçim kampanyalarına yaptıkları bağışlarla bazı
senatörleri kazandılar.
Amerika’da Türkiye ile yapılan Lozan Antlaşması’na karşı çıkılmasının tek sebebi elbette
aleyhte kampanyalar değildi. Siyasetçilerin büyük bir kısmı “Türkiye gibi yeni kurulan zayıf ve
güçsüz bir ülkenin Amerika’ya dikte eder gibi” siyasi bir antlaşma ile taleplerini kabul ettirmesinden
rahatsızlardı. Bu şekilde düşünenler eskiye oranla Türkiye’deki Amerikan menfaatlerinin zarar
gördüğünü, İtilaf Devletlerinin I. Dünya Savaşı’ndan toprak kazanarak çıktıklarını, savaşın
kazanılmasına “büyük katkı” sağlayan Amerika Birleşik Devletlerinin ise herhangi bir kazanım elde
edemediğini düşünüyorlardı. Yine onlara göre Türkiye’deki Amerikan dini ve eğitim kurumları
serbest bir şekilde Hıristiyanlık propagandası yapamayacak, azınlık hakları teminat altına
alınmayacaksa antlaşma yapmanın ne önemi vardı. Bu şekilde düşünenler “Türkiye’nin ekonomik
açıdan en üretken ve verimli kesimi olan Ermenileri ve Rumları ülkeden çıkardığını, bu nedenle er
geç ekonomik bakımdan zor durumda kalacağını ve diğer devletlere ayrıcalıklar vererek yeniden
bağımlı hâle geleceğini” savunuyor, bu durumda kendilerinin daha önce kazandıkları haklardan
resmi bir antlaşma ile vazgeçmelerine anlam veremiyorlardı. Ki, kendi açılarından bakıldığında haklı
sayılabilirlerdi. Ancak böyle düşünenler Türkiye’nin bir varlık savaşından çıkarak siyasi ve iktisadi
bağımsızlığını kazandığını göz ardı ediyorlardı.
İşte bu şartlar altında Lozan’da yapılan antlaşma Amerikan Senatosu’na sunuldu. Senato’da
18 Ocak 1927 tarihinde yapılan oylamada 34 aleyhte 50 lehte oy çıkmış olsa da senato mevzuatı
gereği bu sayı yeterli olmadığı için antlaşmanın onaylanmamasına dair bir karar çıktı. Senato’nun bu
kararına karşın Amerikan üst yönetimi Türkiye ile ilişkilerin bir an önce başlamasını istiyordu.
Türkiye tarafından onaylanan bir antlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri tarafından
onaylanmaması Türkiye tarafından fazla tepkiyle karşılanmadı. Çünkü Türk yönetimi, Amerikan
yönetiminin antlaşmanın onayından yana olduğunu ancak Senato’daki iç çekişmeler nedeniyle
antlaşmanın onaylanmadığını biliyordu. Ayrıca antlaşmanın onaylanmaması Türkiye’ye ciddi bir
zarar vermemekteydi. Lozan’da başlangıçta Türk heyeti İtilaf Devletlerine karşı koz olarak
kullanmak niyetiyle Amerika ile antlaşma imzalamaya niyetlenmiş ancak İtilaf Devletleri ile
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anlaşılması üzerine Amerikalılarla anlaşma ısrarından vazgeçmiş aksine Amerikalılar Türkiye ile
anlaşmak için daha fazla ısrarcı olmuşlardı.
Hatta Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü (Aras), Amerika Birleşik
Devletlerinin antlaşmayı onaylamamasının Türkiye adına “daha iyi” olduğunu ve ikili anlaşmaların
Türk dış politikasına zarar vereceğini diğer devletlerin de Amerika ile yapılan antlaşmayı emsal
göstererek yeni antlaşma talep edebileceklerini savunuyordu.

5.2. Türkiye-ABD Arasında Diplomatik İlişkilerin Başlaması
Lozan’da imzalanan antlaşmanın onaylanmaması Türk-Amerikan diplomatik ilişkilerinin
başlamasını engelliyordu. Neticede Amerikan yönetimi ara bir formül geliştirerek Senato’nun
onayına gerek kalmaksızın Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin karşılıklı
mektup/nota teatisi yoluyla başlatılması teklifinde bulundu. Türkiye’nin bu teklifi kabul etmesi
üzerine Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri 17 Şubat 1927 tarihinde karşılıklı notalarla resmi
ilişkileri yeniden başlattılar.
Amerika Birleşik Devletlerinde Lozan Antlaşması’nın onaylanması aleyhinde kampanya
yürütenler Türkiye ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasına karşı da yoğun propaganda
çalışmaları yaptılar. Ermeniler bir yandan mitingler, muhtelif yayın ve mektuplarla Amerikan
kamuoyu ve yönetiminin dikkatini çekmeye çalışırken diğer yandan antlaşmaya taraftar olanları
tehdit ettiler. Öyle ki, Amerika tarafından Türkiye’ye atanan Büyükelçi Grew öldürmekle tehdit
ediliyor ve Türkiye’nin atadığı Büyükelçi Ahmet Muhtar Bey’i öldürmeye yönelik planlar
yapılıyordu.
Lozan Antlaşması ile antlaşmayı imzalayan devlet vatandaşlarının Türkiye’de yapmış
oldukları hususi sözleşmeleri çözüme kavuşturmak amacıyla Karma Hakem Mahkemeleri kurulması
kararlaştırılmıştı. Diplomatik ilişkilerin başlamasından sonra Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye
arasında aynı şekilde bir hakemlik ve uzlaşma anlaşması yapılması için görüşmeler başlatıldı. Ancak
Grew’ın bu antlaşmada Osmanlı/Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olup Amerika Birleşik
Devletleri ya da başka bir devletin vatandaşlığını kabul eden Ermenilerin talepleri için bir dayanak
oluşturmak istemesi üzerine bu görüşmelerden herhangi bir sonuç alınamadı.
Amerika Birleşik Devletlerinin 1928 yılında imzalanan Briand-Kellog Paktı’nı imzalamaya
Türkiye’yi davet etmesi bundan sonraki süreçte iki ülke arasında olumlu ilişkiler kurulacağını
gösteriyordu.
1 Ekim 1929 tarihinde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Ticaret ve Seyrü
Sefain (Denizcilik) Antlaşması imzalanarak yürürlüğe girdi. Bu antlaşma ile taraflar karşılıklı olarak
mali ve ticari hususlarda birbirlerine en fazla müsaadeye mazhar millet statüsü tanıyor, yine karşılıklı
olarak Türk ve Amerikan gemilerinin yekdiğerinin denizlerinde -kabotaj, ticaret gemileri için teşvik
pirimi, balıkçılık, kılavuzluk, dalgıçlık hizmetleri vs dışında- milli gemilere yapılan muamelelerden
yararlanmaları öngörülüyordu.

101

Türk sularında Amerikan ticaret gemilerine bazı istisnalar dışında Türk gemileriyle aynı
hakları tanıyordu.
Amerikan sermayesi Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında diplomatik ilişkilerin
bir an önce başlamasını istiyordu. Amerikalı Ulen Corporation, Kuhn Loeb & Co ve The Fox
Corporation adlı ticari kuruluşlar daha antlaşma onaylanmadan Türk yetkililerle bir dizi görüşme
yapmışlardı. Özellikle Ulen Corporation Henry Ford’a serbest bölgede liman inşaatı için mali destek
sağlanması için çaba sarfediyor; bu serbest bölgede kurulacak Ford otomobil fabrikasının üreteceği
otomobillerin orta, yakın ve Uzakdoğu’ya ihracı için planlar yapıyordu. Bu çabalar neticesinde
Henry Ford’a İstanbul Galata’da serbest bölge ve bu bölgede otomobil montaj fabrikası inşa garantisi
verildi. Türkiye, çalışanlarının ilk iki yıl %60 arkasından %75 oranında Türk olması koşuluyla
Ford’un serbest bölgeye gümrük vergisi ödemeden otomobil yedek parçası getirmesine ve
montaj/üretim yapmasına izin vermişti. Hemen çalışmalara başlayan Ford, 1930 yılında günde 8
otomobil montajı/üretimi yapıyor ve bunları Uzakdoğu’ya ihraç ediyordu. Ancak kısa bir süre sonra
komşu ülkelerin ithalata yaptıkları sınırlamalar ve develüasyon akabinde gümrük idaresi ile yaşanan
sorunlar nedeniyle Ford, yatırımlarını Mısır’da İskenderiye’ye kaydıracaktır.
1931 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında kuruluş ve ikâmet antlaşması
imzalanırken 1934 yılında suçluların iadesi meselesi çözüme kavuşturuldu. 11 yıl önce Lozan’da
imzalanan antlaşma Amerika tarafından onaylanmış oluyordu.
Aynı yıl içerisinde Türkiye’den Şükrü Saraçoğlu başkanlığındaki bir heyet Amerikan finans
ve sermaye çevreleri ile temaslarda bulunmak üzere Amerika’ya gitti. Bu heyetin ziyaretinden somut
bir netice alınamamışsa da taraflar birbirlerini tanıma fırsatı buldular. Öte yandan Sovyetler
Türkiye’nin Batı sermayesi ile yakın ilişkiler kurmasını, kendi menfaatleri açısından zararlı
görüyordu. Yine aynı yıl içerisinde Sovyet Dışişleri Bakanı Litvinov’un Türkiye’yi ziyareti ve daha
önce bahsedildiği üzere 1932 yılında Sovyetlerin Türkiye’ye 8 milyon dolar kredi açması bu
bağlamda değerlendirilebilir.
1932 yılında Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Douglas Mac Arthur’un
Romanya, Polonya ve Çekoslovakya’nın ardından Türkiye’yi ziyareti Sovyetler Birliği tarafından
kuşkuyla izlendi. Sovyetler bu ziyaretin kendilerine karşı bir cephe kurulması amacıyla
gerçekleştiğini düşünüyorlardı.
Türkiye Cumhuriyeti’nde de Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde olduğu gibi bazı
alanlarda yabancı uzman/danışmanlar istihdam ediliyordu. 1933 yılından itibaren havacılık, başta
altın olmak üzere madencilik, maliye, gümrük, sağlık ve ulaşım alanlarında Amerika’dan
uzman/danışmanlar Türkiye’ye davet edildi.
1934 yılı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti ve Amerikan vatandaşlarının I. Dünya Savaşı
sırasında maruz kaldıkları zararlara dair talepleri konusunda görüşmelere başlanır ve uzlaşmaya
varılır. Türkiye zarar gören Amerikalı şahıs ve şirketlere 13 yıl/taksitle toplam 1.300.000 dolar
tazminat ödemeyi kabul eder. Aynı şekilde 1934 yılında Mütekabil Taleplerin Tesviyesine Mütedair
İtilafname (Karşılıklı Taleplerin Düzenlenmesine/Ödenmesine Dair Antlaşma) ile Türk hak
sahiplerinin de zararlarını tazmin etmeleri sağlanır. Söz konusu talepler karşılanır; Amerika’nın
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Türkiye’ye 400.000 dolar ödemesi gerekir ve bu miktar Türkiye’nin ödeyeceği meblağdan düşülür.
Böylece bu mesele de çözüme kavuşturulmuş olur.
1930’larda Türk-Amerikan ilişkilerini etkileyen diğer bir husus da “afyon üretimi”
meselesidir. Türk kökenli iki afyon kaçakçısının New-York’ta yakalanması üzerine Amerika’dan
Türkiye’ye baskılar yönelir. Türkiye’nin “Afyon merkezi” olduğu şeklinde ithamlar üzerine Atatürk
Türkiye’nin imajının zedelendiğini düşünür ve 1931 yılında afyon fabrikası kapatılır. 1933 yılında
afyon ihracı devlet tekeli altına alınır ve mesele bu şekilde kapatılır. Ancak bu mesele 1960’ların
sonundan itibaren yeniden gündeme gelecek ve iki ülkenin izlediği dış politikayı etkileyecektir.
II. Dünya Savaşı’nın belirtilerinin ortaya çıkarken Türkiye’nin ithalat ve ihracatının yaklaşık
% 45’ini Almanya ile yapması Türk yöneticiler tarafından tehlikeli ve sakıncalı bulunmaya başlandı.
1938 yılına gelindiğinde Türkiye ihracatının %43’ünü ithalatının %47’sini Almanya’dan
gerçekleştiriyordu. Bu durum Türkiye’nin ticari alanda Almanya’ya bağlılığı ile sonuçlanabilirdi.
Geç de olsa bu durumu fark eden Türk yönetimi 1937’den itibaren Amerikalılarla görüşmelere
başlayacaktır. Ancak Amerika ile yapılan clearing/kriling (takas) antlaşmaları Türkiye’nin bu ülke ile
ticaretinde açık vermesi ile sonuçlanıyor, Amerika’dan ithal edilen ürünlerin bedelinin ödenmesi
noktasında sıkıntılar yaşanıyordu. Türkiye’nin serzenişleri üzerine Amerika bu antlaşmaları gözden
geçireceğini açıkladı. Atatürk’ün vefatından sonra 8 Aralık 1938 tarihinde Türkiye ile Amerika
Birleşik Devletleri arasında imzalanan Ticaret Antlaşması ile gümrük tarifeleri mümkün olan en
düşük seviyeye çekilirken Türkiye’nin Amerika’dan ithal edeceği ürünlerin bedelini serbest dövizle
ödemesi kararlaştırıldı. Fakat çözüm beklenen bu antlaşma Türk-Amerikan dış ticaretinde Türkiye
aleyhine daha büyük açıkların ortaya çıkmasına neden olacaktır.
II. Dünya Savaşı öncesi Türkiye’nin Balkanlarda bilhassa Ortadoğu’da barışı temin etmek
amacıyla katıldığı ittifaklar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı T. Roosevelt tarafından takdirle
karşılanacak ve iki ülke ilişkileri savaş öncesi iyi bir mecraya girecektir.

5.3. Türkiye’deki Amerikan Okulları ile İlgili Tartışmalar
Türk topraklarında Amerika Birleşik Devletleri’nin yarı resmi misyoner kuruluşu BOARD’un
çabalarıyla kurulan eğitim kurumlarının büyük bir kısmı gayri Müslimleri ayrılığa sürükleyen
programları ve kışkırtıcı faaliyetleri nedeniyle I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele döneminde
kapanmış ya da kapatılmışlardı. 1921 yılında Merzifon’daki Amerikan koleji Pontusçuluk örgütüne
ait gizli belgeler bulunduğu, arkasından Talas’taki Amerikan koleji ise mühimmat tespit edildiği için
kapatılmıştı. Buna rağmen Amerikalılar okullarının açılması için müracaatta bulunmuşlar ancak
TBMM Hükûmeti’nin kararlı tutumuyla karşılaşmışlardı.
Amerika’nın Lozan Antlaşması’nı onaylamadığı ve Türk-Amerikan diplomatik ilişkilerinin
resmen başlamadığı tarihlerde Türkiye’deki Amerikan eğitim kurumları ile Türk yönetimi arasında
bazı sıkıntılar yaşandı.
İlk olarak 1924 yılında Robert Koleji Müdürü J. Fisher Türkleri rencide edici sözlerinden
dolayı Türk Hükûmeti’nin baskısıyla görevden alındı. Amerikan temsilcisi Bristol’ün araya girmesi
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ile görevine dönen Fisher 1934 yılında Amerika’da yayınlanan bir dergideki yazısında aynı kabahati
işleyince görevine dönmemek üzere azledildi.
Tarsus’taki St Paul Erkek Koleji de lisansını yenilememesi, okul kadrosundaki Arap kökenli
bir öğretmenin Türkleri tahkir edici sözleri ve binalarını Yunan bayrağı renginde boyamasından
dolayı 1924 yılında Türk Hükûmeti tarafından bir yıllığına kapatıldı.
1925 yılında İstanbul Arnavutköy Kız Koleji kadrosundan bir öğretmen bir eşeğe fes
giydirdiği için Türk yetkililerin ısrarıyla görevden alındı.
Robert Kolej’e de Paskalya yortusu için hazırlanan piyeslere Türk öğrencileri almadığı için
ikazda bulunuldu.
Öte yandan Türkiye, Lozan Antlaşması’na uygun yasal düzenlemelerle yabancı okulları
denetim altına almaya gayret ediyordu. 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu
kapsamında düzenlemelere gidildi. Daha önce de bahsedildiği üzere Tevhid-i Tedrisat Kanunu
sadece eğitim öğretim kurumlarını bir çatı altında toplayarak eğitim öğretimde birliği sağlamakla
kalmıyor, Türk eğitim sistemini laik ilkeler doğrultusunda yeniden yapılandırıyordu. İşte bu kanun,
merkezin denetimi altına girmek istemeyen ve din eğitimi adı altında Türkiye’de misyonerlik
faaliyetlerini yürüten yabancı kuruluşların hiç de hoşuna gitmedi. Bu düzenlemelere Fransızlar gibi
Amerikan kurumları da uymamakta ısrar ettiler. Dini mahiyete sahip Amerikan okulları dini eğitim
programlarını uygulamakta ısrar ediyor, dini sembol ve resimler bulunduruyorlardı. Türkiye
Cumhuriyeti’nde kurulmak istenen sisteme aykırı ve zarar verici bu tür eylemleri önlemek amacıyla
26 Eylül 1925 tarihinde yayınlanan genelge ile;
Hiçbir okulda Türk ve Türk Devleti aleyhine, derslerde veya ders dışında bir ifade
kullanılmaması, Türklerin bugününü ve geçmişini kötüleyen Türk ve Türk Devleti aleyhine yazılmış
kitaplar bulundurulmaması, Türk topraklarının hiç bir ülkenin parçası olarak gösterilmemesi, ders
kitaplarında hiçbir ülkenin propagandasının yapılmaması, tüm yabancı okullarda haftada beş saat
Türk dili, Türk Tarihi ve Coğrafyası okutulması, bu dersleri verecek öğretmenlerin Türk olması ve
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından seçilmesi, okullarda her türlü dini propagandanın yasaklanması ve
dini semboller bulundurulmaması istenmiştir.
Öyle ki aynı yıl içerisinde yabancı okullarda Türkçe ders veren öğretmenler sınava tabi
tutularak yeterliliğe sahip olmayanlar görevden alınmış, bu dersleri kasıtlı olarak ihmal eden okullar
kapatılmıştır.
Yabancı devletler ve Türkiye’deki okullar bu kararlara direnirken Türkiye 7 Şubat 1926
tarihlerinde yeni bir genelge daha yayınlayarak kararlılığını gösterdi. Buna göre yabancı okulların
ruhsatlarında yer almayan alanlarda faaliyet göstermelerine izin verilmeyeceği, sahip oldukları
ruhsatlarla da Özel Okullar (Mekatib-i Hususiye) Talimatnamesi’nin müsaade ettiği çerçevede
çalışabilecekleri, yabancı okulların Türk Dili, Türk Tarihi ve Coğrafyası derslerini verecek
öğretmenlerin isimlerini Bakanlığa tavsiye edebilecekleri ancak bunların Türk ve milli duygu sahibi
olmaları, okul kayıtlarının Türkçe tutulacağı ve buna uymayanların kapatılacağı, bütün okullara
muayyen ebadlarda Atatürk fotoğrafı asılacağı ve okul kiliselerine ibadet için de olsa yabancıların
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girmesine izin verilmeyeceği, ders kitaplarındaki aziz resimlerinin çıkarılacağı, haçların kiliselerden
başka yerlere takılamayacağı, aksi hareket edeceklerin görevlerine son verileceği, yabancı okulların
Bakanlık programı doğrultusunda teftiş edileceği, gizli faaliyetlere taviz verilmeyeceği bildirilmişti.
İtalyan okulları bu kararlara uyacaklarını bildirirken İngiliz Kız Ortaokulu Türkçe öğretmeni
kabul etmek istemediği için kapatılmış, geri adım atınca açılmasına müsaade edilmiş, Musevi
okulları da kısa bir süre direndikten sonra alınan kararları kabul etmişlerdir. Bazı Amerikan okulları
ve Fransız okulları alınan kararlara uymamakta ısrar etmişlerdir.
Lozan’da imzalanan antlaşma onaylanmadığı için diplomatik ilişkiler başlamadığı hâlde
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesininin ardından Türkiye’deki Amerika Birleşik
Devletleri mümessili 3 Kasım 1925 tarihinde bir müracaatta bulunarak Türkiye’de kapatılan eğitim
kurumlarının yeniden açılmasını talep etti.
Ara not: I. Dünya Savaşı öncesinde varlığı tanınan ve sonradan kapatılan Türkiye’deki
Amerikan okulları şunlardı;
Sivas Amerikan Kız Lisesi
Sivas Amerikan Erkek Koleji
Gaziantep Amerikan Kız Lisesi
Gaziantep Amerikan Erkek Koleji
Talas Amerikan Kız Lisesi
Talas Amerikan Erkek Lisesi
Maraş Amerikan Kız Lisesi
Amerikalılar özellikle kadroları hazır olan Talas Amerikan Erkek Lisesi ve Maraş Amerikan
Kız Lisesi’nin hemen açılması için ısrar ediyorlardı.
Ancak merkezden aldığı talimat gereği Amerikalı temsilciler müracaatlarına resmi bir
mahiyet kazandırmıyor, gayri resmi olarak bu taleplerini dile getiriyorlardı. Buna rağmen resmi
müracaat yapılmış gibi Türk yetkililere baskı yapılmaya çalışılıyordu. Şunu izah etmekte fayda var
ki; Tevhid-i Tedrisat Kanunu sadece eğitim öğretim kurumlarını bir çatı altında toplayarak eğitim
öğretimde birliği sağlamakla kalmıyor, Türk eğitim sistemini laik ilkeler doğrultusunda yeniden
yapılandırıyordu. İşte bu kanun, merkezin denetimi altına girmek istemeyen ve din eğitimi adı altında
Türkiye’de misyonerlik faaliyetlerini yürüten yabancı kuruluşların hiç de hoşuna gitmedi.
Karşılıklı notalarla diplomatik ilişkilerin başlamasının ardından Türkiye’deki Amerikan
Büyükelçiliği bir muhtıra ile Amerikan BOARD’a bağlı okulların yeniden açılmasını istedi (3 Kasım
1927). Türk Dışişleri Bakanlığı bu muhtıraya verdiği cevabında Türk kanunları gereği okulların
ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın izniyle açılabileceğini vurguluyor, istenmesi hâlinde Anadolu’da
Amerikan okullarına ait gayrimenkullerin satın alınabileceğini ifade ediyordu. İşin aslı Türk Dışişleri
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Bakanı ancak Türk kanunlarına tabi olmayı kabul etmeleri hâlinde Amerikan okullarının
açılabileceğini bunu kabul etmeyenlerin ise gayri menkullarını Hükûmete satarak gidebileceklerini
anlatmak istiyordu.
1927 yılına gelindiğinde Amerikalıların İzmir’de International College (Ulusarası
Kolej/Yüksek Öğretim Enstitüsü) adlı bir yüksek okulları ile Adana, Merzifon, İzmir, Tarsus ve
Bursa’da birer, İstanbul’da üç adet olmak üzere toplam sekiz adet ilk ve orta okul düzeyinde okulları
bulunuyordu.
Amerikan okullarının açılmasına yönelik müracaatların tartışıldığı sıralarda Bursa Amerikan
Kız Koleji’nde yaşanan bir hadise Türkiye’de adeta infiale neden oldu. İddiaya göre Bursa Amerikan
Kız Koleji’nde eğitim gören üç Türk kız öğrenci Amerikalı öğretmenlerinin telkin ve
yönlendirmeleriyle Hıristiyan olmuşlardı. Hakikaten de bu öğrencilere ait anı defterleri arkadaşları
tarafından gizlice ele geçirilmiş ve bu iddiaların doğru olduğu ortaya çıkmıştı. Hadisenin gazetelerde
yayınlanması Türk kamuoyunun tepkisini artırırken Milli Eğitim Bakanlığı derhâl konu ile ilgili
inceleme başlattı. İnceleme sonucunda öğretmenler de yaptıklarını gizlememişler hatta
öğretmenlerden Bayan Sanderson sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu beyan ederek
kurumun ceza almasını engellemeye çalışmıştır. Türk kanunlarına göre bu şekilde dini propaganda
yasaktı ve buna göre okulun kapatılması gerekiyordu. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığı 30 Ocak 1928
tarihinde Bursa Kız Koleji’nin kapatılmasına karar vermiş, bu arada hukuki süreç işlemiş suçlu
bulunan üç Amerikalı öğretmene 3’er lira para cezası ve ikametgahlarında (okulda) geçirmek üzere 3
gün hapis cezası verilmiş, öğretmenlerin avukatları bu kararı temyize götürmüş ve Yargıtay kararı
bozmuştu. Bursa’da yerel mahkeme kararında ısrar ederken avukatlarının tavsiyesiyle, daha önce
sorumluluğu kabul eden öğretmenlerden Sanderson Türkiye’yi terk etmiş geriye kanaların cezaları 5
Mart 1929 tarihinde onaylanmıştır.
Bursa Kız Koleji’nin kapatılmasının üzerinden henüz iki hafta dahi geçmemişti ki bu kez
Merzifon’daki Amerikan okulunda başka bir hadise yaşandı. Okulu denetleyen Türk müfettişler Türk
bayrağı ile birlikte Amerikan bayrağının okula asıldığını, pazar günleri okulda ders yapılmadığını (o
dönemde Cuma günleri resmi tatil idi), Pazartesi ve Perşembe günleri öğleden sonra tatil yapılması
gerekirken bunun uygulanmadığını tespit etmişlerdi. Bunun üstüne öğretmenler odasında Türkçe bir
İncil bulunması müfettişlerin daha sert tepki göstermelerine neden oldu. Neticede müfettişler okul
yönetiminin Türk yasalarına göre hareket etmelerine dair uyarılarda bulunmuşlar mesele uzlaşma ile
çözülmüştü.
Bir diğer hadise de Robert Koleji’nde yaklaşık on yaşlarında Rum kökenli ve Maltalı iki
çocuğun Türkiye haritasına iki delik açarak harita üzerine Türkiye hakkında olumsuz işaretler
yapmaları ile ortaya çıktı. Suçu işleyenlerin çocuk olması polis soruşturması neticesinde ağır
müeyyideler uygulanmasını engelledi. Ancak Türkiye bu konularda taviz vermeyeceğini bir kez daha
göstermiş oldu.
Bu meselelerde Türkiye’nin kararlılığı Amerikalıların bundan sonraki taleplerinde fazla
ısrarcı olamamalarına neden olacaktır.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin bu tavrı “hangi din olursa olsun, hangi mezhep olursa olsun, ister
İslâm ister Hıristiyanlık olsun, Devlet’in siyasal ve eğitim yapısına din faktörünün egemen olmasını
önleme amacını gütmektedir”.
Türkiye ise kanunlarına tabi olmak koşuluyla yabancı eğitim kurumlarının faaliyetlerine itiraz
etmeyeceğini gösteriyordu. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı Talas’taki okulun açılmasına izin
verilmiştir. 1930’lardan itibaren Amerikan okullarının Türk yasalarına uymada hassas davranmaya
başlamaları Türkiye’de de bu okullara sempati duyulmasına neden olacaktır. Öyle ki, Türk
çocuklarının Amerikan okullarına gönderilmesi için basında yönlendirmeler dahi yapıldığı
görülecektir. Bu noktada 1930’lu yıllarda mali kriz nedeniyle ülkelerinden yardım alamayan bazı
Amerikan okulları faaliyetlerini durdururken ayakta kalmayı başaran Robert Kolej ve Amerikan Kız
Koleji’ne Türk öğrenciler; bilhassa yöneticilerin çocukları fazlasıyla ilgi göstereceklerdir. Elbette
bunda Türkiye’nin Anglo-Saxon eğitim sistemini tercih etmesi de son derece etkili idi. Bu durum da
iç politikada Amerikan ve İngiliz hayranlığını ön plana çıkaracaktır.
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Uygulamalar
1)

1923-1939 yılları arasında Türk-Amerikan ilişkilerini etkileyen faktörleri yazınız.

2)
Semih Bulut tarafından kaleme alınan Atatürk Dönemi Türk-ABD İlişkileri (19231938) adlı eseri okuyunuz.

108

Uygulama Soruları
1)

1923-1939 yılları arasında Türk-Amerikan ilişkilerini etkileyen faktörler nelerdir?

2)

Türkiye Cumhuriyeti ile ABD arasındaki resmi ilişkiler nasıl başlamıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Lozan Konferansı’na gözlemci statüsünde katılan ABD heyeti, Türk heyeti ile İtilaf
Devletlerinden ayrı bir antlaşma imzalamak istiyordu. Türk heyeti de bir koz olarak kullanmak üzere
bu teklife sıcak bakıyordu. Hatta bu uğurda TBMM, ABD’li Chester şirketi ile demiryolu ve petrol
imtiyazlarını içeren bir sözleşmeyi onayladı. Belki de bundan cesaret alan ABD heyeti Türkiye ile
kapitüler hakları esas alan ayrı bir antlaşma yapmak isteyince görüşmeler yavaşladı ve Türkiye İtilaf
Devletleri ile 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Antlaşması’nı imzaladı.
Ancak bundan iki hafta sonra; 6 Ağustos 1923 tarihinde Lozan’da Türkiye ile ABD arasında
“Türkiye ile Amerika Düvel-i Müttehidesi Beyninde Mün’akit Mu’ahedename ve İade-i Mücriminin
(Suçluların) Mu’ahedenamesi” adlı iki antlaşma imzalandı.
Buna göre kapitülasyonlar kaldırılarak iki taraf arasında resmi ilişkiler başlatılacak ve
suçlular karşılıklı olarak iadesini edilecekti. Fakat bu antlaşmaya karşı ABD’deki Ermeni ve Rum
lobileri bir kampanya başlattılar. Misyonerlerin Türkiye aleyhinde yapmış oldukları kara
propagandanın etkisiyle Amerikan kamuoyu Lozan’da Türkiye ile imzalanan antlaşmaya tepki
göstermeye başladı. Buna karşı Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan az sayıda Türk vatandaşı ve
Türkiye’de menfaatleri bulunan Amerikalı vatandaşların Türk Teavün Cemiyeti aracılığıyla
yürüttükleri mücadele başarılı olamadı.
Lozan’da yapılan antlaşma, Amerika’ya Türkiye’de ticarette en çok gözetilen ulus muamelesi
yapılmasını öngörüyordu. Dolayısıyla antlaşmanın onaylanmadığı her an Türkiye’deki Amerikan
ticaret hacmi küçülüyordu. Bu durum taraflar arasında resmi ilişkiler başlatılana kadar yenilenen
Geçici Antlaşma (Modus Vivendi) ile bir nebze olsun telafi edilebildi.
Lozan’da yapılan antlaşmaya Amerika’da karşı çıkılmasının asıl sebebi Türkiye gibi “zayıf
ve yeni” bir devletin ABD’ye “dikte ettirircesine” bir antlaşma imzalatması ve eskiye oranla
Türkiye’deki Amerikan menfaatlerinin zarar gördüğünün düşünülmesiydi. Bu gibi nedenlerle
Amerikan Senatosu Lozan’da Türkiye ile yapılan antlaşmayı onaylamadı. Buna rağmen Türkiye bu
kararı soğukkanlı bir şekilde karşıladı.
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri 17 Şubat 1927 tarihinde karşılıklı notalarla resmi
ilişkileri yeniden başlattılar.
Amerikan sermayesi Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında diplomatik ilişkilerin
bir an önce başlamasını istiyordu. Özellikle İstanbul serbest bölgede Ford’un otomobil yedek parçası
getirmesi ve montaj/üretim yapması, bunları Uzakdoğu’ya ihraç etmesi Amerikalıları
heyecanlandırıyordu. Kısa bir süre sonra komşu ülkelerin ithalata yaptıkları sınırlamalar ve
develüasyon akabinde gümrük idaresi ile yaşanan sorunlar nedeniyle Ford’un yatırımlarını Mısır’a
kaydırması dahi bu heyecanı azaltmadı.
1928 yılında imzalanan Briand-Kellog Paktı Türkiye ile ABD arasında olumlu ilişkiler
kurulacağını gösteriyordu.
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1 Ekim 1929 tarihinde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Ticaret ve Seyrü
Sefain (Denizcilik) Antlaşması imzalandı ve taraflar karşılıklı olarak birbirlerine mali ve ticari
hususlarda birbirlerine en fazla müsaadeye mazhar millet statüsü tanıdılar.
1931 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında kuruluş ve ikâmet 1934 yılında
suçluların iadesi meselesine dair antlaşma yürürlüğe girdi.
1931 yılında Türkiye’den Şükrü Saraçoğlu başkanlığındaki bir heyetin finans ve sermaye
çevreleri ile temaslarda bulunmak üzere Amerika’ya gitmesi ertesi yıl Amerika Birleşik Devletleri
Genelkurmay Başkanı Douglas Mac Arthur’un Türkiye ziyaretini Sovyetler Birliği yakın takibe
almıştı.
Türkiye’ye 1933 yılından itibaren havacılık, başta altın olmak üzere madencilik, maliye,
gümrük, sağlık ve ulaşım alanlarında Amerika’dan uzman/danışmanlar davet edildi.
1934 yılı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti ve Amerikan vatandaşlarının I. Dünya Savaşı
sırasında maruz kaldıkları zararlara dair talepleri konusunda uzlaşma sağlandı.
1930’larda “afyon üretimi” meselesi Türkiye ile ABD’ni karşı karşıya getirdiyse de
Türkiye’nin aldığı tedbirler sayesinde mesele çözüme kavuşturuldu.
Türkiye’nin, ülkede Almanya’nın iktisadi ağırlığını azaltmak amacıyla Atatürk’ün vefatından
yaklaşık bir ay sonra Amerika Birleşik Devletleri ile bir Ticaret Antlaşması imzalar. Buna göre
Türkiye, Amerika’dan ithal edeceği ürünlerin bedelini takasla değil serbest dövizle ödemeyecektir..
Fakat bu da çözüm getirmez.
Türkiye’de BOARD’un çabalarıyla kurulan eğitim kurumlarının büyük bir kısmı gayri
Müslimleri ayrılığa sürükleyen programları ve kışkırtıcı faaliyetleri nedeniyle I. Dünya Savaşı ve
Milli Mücadele döneminde kapanmış ya da kapatılmışlardı.
Türk kanunlarına uymamakta ısrar eden Amerikalı eğitimciler görevden alındılar ya da
aldırıldılar.
Eğitim öğretim kurumlarını bir çatı altında toplayan Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Türk eğitim
sistemini laik ilkeler doğrultusunda yeniden yapılandırıyordu. Din eğitimi adı altında Türkiye’de
misyonerlik faaliyetlerini yürüten Amerikan kurumları da bu düzenlemelere uymamakta ısrar ettiler.
Yabancı okulları denetim altına alma konusunda kararlı olan Türk Hükûmeti’nin arka arkaya yasalar
çıkarması üzerine Amerikalıların ısrarlarından vazgeçtiler.
Bu tartışmalar arasında Bursa Amerikan Kız Koleji’nde Müslüman çocukları
Hıristiyanlaştırmaya yönelik teşebbüsler, Merzifon’daki Amerikan okuluna Türk bayrağı ile birlikte
Amerikan bayrağının asılması ve dini kurallar doğrultusunda eğitim yapılmak istenmesi, Robert
Koleji’nde iki çocuğun Türkiye haritasını tahrip ederek hakarette bulunmaları gibi hadiseler Türk
Hükûmeti’nin kararlı tutumu sayesinde yaygınlaşmadan sert tepki gösterilmek suretiyle bertaraf
edildi.
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Amerikan okulları ancak 1930’lardan itibaren Türk yasalarına uymada hassas davranmaya
başladılar. Buna Türkiye’nin Anglo-Saxon eğitim sistemini tercih etmesi de eklenince ülkede
Amerikan okullarına ilgi duyulacak, sempati ile artacaktır.
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Bölüm Soruları
1)
TBMM, Lozan Konferansı sırasında Chester kardeşlere tanınan imtiyazları
onaylayarak hangi devletle bir antlaşma imzalamak istemiştir?
a)

Japonya

b)

ABD

c)

Sovyetler Birliği

d)

Almanya

e)

İngiltere

2)
Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’na Karşı Amerikan Komitesi’ni kurarak
“Lozan Antlaşması’na Hayır” kampanyasını yönlendirmiştir?
a)

Vahan Cardashian (Kardaşyan)

b)

Henry Ford

c)

J. Fisher

d)

W. Wilson

e)

Mark Bristol

3)

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında resmi ilişkiler ne zaman başlamıştır?

a)

1920

b)

1923

c)

1927

d)

1928

e)

1930
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4)
1930’lu yıllarda afyon üretimi Türkiye ile hangi devletin karşı karşıya gelmesine
neden olmuştur?
a)

Almanya

b)

Fransa

c)

İtalya

d)

ABD

e)

İngiltere

5)
Yarı resmi bir misyoner kuruluşu olan BOARD, aşağıdaki devletlerden hangisi adına
Türkiye’de okullar açmıştır?
a)

Sovyetler Birliği

b)

Fransa

c)

Japonya

d)

İngiltere

e)

ABD

6)
Bursa Amerikan Kız Koleji’nde eğitim gören üç Türk kız öğrencinin Amerikalı
öğretmenlerinin telkin ve yönlendirmeleriyle Hıristiyan olması karşısında Türkiye nasıl bir tepki
göstermiştir?
7)
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında ülkedeki Amerikan Okulları neden sorun
çıkarmışlardır?
8)

ABD, Lozan’da Türkiye ile imzalanan antlaşmayı neden onaylamamıştır?

9)
Türkiye, Lozan’da ABD ile imzaladığı antlaşmanın onaylanmamasına karşı nasıl bir
tepki göstermiştir?
10)
Henry Ford’un İstanbul Galata’da serbest bölge ve bu bölgede otomobil montaj
fabrikası kurma amacı nedir? Bu teşebbüs neden başarısızlıkla sonuçlanmıştır?

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)c, 4)d, 5)e.
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6. TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ (1923-1939)

115

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Türk-Alman Dostluk Antlaşması ve Türkiye ile Almanya Arasında Diplomatik İlişkilerin
Başlaması
6.2. Türkiye-Almanya Arasındaki Ticaret Hacminin Artması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi (TOMTAŞ) hangi amaçla kurulmuştur?

2)
Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin, İngiltere ve Fransa ile yaşadığı Musul ve Sancak
meseleleri karşısında Almanların tutumu ne olmuştur?
3)
1923-1939 yılları arasında Türkiye’nin dış ticaretinin Almanlara bağlı hâle gelmesine
neden olan faktörler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Türk-Alman İlişkileri (19231939)

1923-1939 yılları arasında
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
gelişen Türk-Alman ilişkileri
Kronolojik düşünme
hakkında bilgi sahibi olur.
Tarihî terminolojiyi doğru ve
yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
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Anahtar Kavramlar


(Dersaadet) Murahhaslığı (Temsilciliği)



Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi (TOMTAŞ)



Deutsche Bank



Junkers Firması



Krupp Firması



Lobi
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Giriş
Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nda birlikte savaştığı Almanya ile diplomatik ilişkilerini 30
Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi ile kesmek zorunda kalmış, mütarekede
Türkiye’deki Alman askerlerle birlikte sivillerin de memleketlerine iadesi şart koşulmuştu. Mütareke
döneminde Osmanlı Hükûmetleri bu hükümlerin gereğini yerine getirmek zorunda kalmışlar,
Ankara’da kurulan TBMM ile Almanya arasında ise iki tarafın içinde bulunduğu koşullar nedeniyle
olağan ilişkiler başlatılamamıştı. Lozan Antlaşması’nın imzalanması ve Türkiye’de cumhuriyetin
ilânı ile birlikte bağımsız ve kendinden emin hareket eden Türkiye ve Almanya arasında 1924 yılı
Şubat ayı sonlarına doğru diplomatik ilişkilerin başlatılması amacıyla temaslar gerçekleşecekti.
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6.1. Türk-Alman Dostluk Antlaşması ve Türkiye ile Almanya Arasında
Diplomatik İlişkilerin Başlaması
3 Mart 1924 tarihinde imzalanan Dostluk Antlaşması ile Türkiye ile Almanya arasında resmi
ilişkiler başlatıldı. Ankara’nın başkent ilan edildiği ilk dönemlerde İngiltere, Fransa, İtalya ve
Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çok sayıda devlet Ankara’da büyükelçilik binası inşa
etmekten imtina ediyor, İstanbul’daki büyükelçilik binalarını muhafaza ederek Türkiye ile
diplomatik ilişkilerini sürdürmeyi planlıyorlardı (Bahsedilen devletlerle ilişkilerini keserek
TBMM’ni tanıyan Sovyet-Rusya ise Ankara’da büyükelçilik tesis etmişti). Buna karşılık Türkiye
Cumhuriyeti bir müeyyide uygulayamadığı için İstanbul’da Hariciye (Dışişleri) Vekaleti
(Bakanlığı)’na bağlı İstanbul (Dersaadet) Murahhaslığı (Temsilciliği) aracılığıyla diplomatik
ilişkilerini sürdürmek zorunda kalıyordu. İlgili devletler 1920’li yılların sonlarına kadar da bu
konudaki ısrarlarını sürdürdüler. Ankara’nın başkent ilân edilmesinden sonra Türkiye ile yaptığı
anlaşma doğrultusunda Ankara’da büyükelçilik inşa etme kararı alan ilk devlet Almanya oldu. Bu
karar taraflar arasında geliştirilecek iyi ilişkilerin göstergesiydi. Almanya’nın Milli Mücadele
döneminde Türkiye’nin işbirliği yaptığı Sovyet-Rusya ile diplomatik ilişkiler başlatarak tarafsızlık ve
saldırmazlık anlaşması yapması da ayrı bir avantaj olarak değerlendirilebilir.
13 Aralık 1925 tarihinde de Almanya ve Türkiye arasında karşılıklı nota teatisi yoluyla
taraflar birbirlerine en ziyade müsaadeye mazhar millet şeklinde muamele edeceklerini bildirdiler.
Almanya, Türkiye ve Sovyetler Birliği arasındaki yakınlaşma 1926 yılında Almanya’nın
Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam)’a üye olması ile bir an için yavaşladı. Almanya’nın, Milletler
Cemiyeti’ne üye olduktan sonra Türkiye’nin de bu cemiyete üyeliği için talep ve telkinlerde
bulunması o dönemde henüz Türkiye’nin bu cemiyete üyeliğine sıcak bakmayan Sovyetler
Birliği’nde huzursuzluğa yol açmaktaydı.
Alman diplomatik temsilcilerinin Türkiye’deki gümrük muamelelerinden şikayetleri ve
Alman vatandaşlarının seyahatlerini kısıtlandığına dair iddiaları da taraflar arasında temel sorunların
çözüm beklediğini ve siyasi düzenlemelere ihtiyaç bulunduğunu göstermekteydi. Nitekim 1927
yılında Almanya ile Türkiye arasında imzalanan İkâmetgah ve Ticaret Antlaşması, 1929 yılında
yürürlüğe giren Türk-Alman Uzlaştırma, Yargısal Çözüm ve Hakemlik Antlaşması ile aynı yıl
imzalanan Türk-Alman Konsolosluk Antlaşması ile gerekli düzenlemeler yapıldı.
Bu arada Türkiye’de, Mondros Mütarekesi’nden sonra İtilaf Devletlerinin baskılarıyla
kapatılan Alman okulları 1924 yılından itibaren yeniden eğitim-öğretime başladılar.
Türkiye, cumhuriyetin ilk yıllarında ihtiyaç duyduğu yabancı uzman/danışman ihtiyacının
önemli bir bölümünü Almanya’dan temin etmeye çalıştı. Bu maksatla Dahiliye Vekaleti (İçişleri
Bakanlığı), Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı), Ziraat
Vekaleti (Bakanlığı), Yüksek Ziraat Okulu, muhtelif devlet fabrikaları gibi pek çok kurumla birlikte
asayiş, ormancılık ve ulaşım hizmetleri gibi alanlarda Almanya’dan uzman/danışmanlar Türkiye’ye
davet edildi. Çok sayıda Türk öğrenci de Almanya’ya gönderilerek eğitim almaları sağlandı.
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Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun ilk yıllarından itibaren başta başkent olmak üzere bir çok
şehrin imar planlarını da yabancı uzmanlara yaptırma ihtiyacı hissetti. Bu maksatla başkent Ankara
ile birlikte İzmit, Tarsus, Mersin, Gaziantep, Ceyhan ve Niğde gibi pek çok şehrin imar plânları
Alman uzmanlar tarafından hazırlandı.
Yıldız Harp Akademisi ve Denizcilik alanlarında Alman uzmanlara müracaat edilmesi
bilhassa bu alanlarda Türkiye’ye hizmet sunma düşüncesi olan Fransızları rahatsız etmekteydi.
Alman Junkers firmasının Türkiye’ye bağımsız silah sanayi kurmak üzere yardımda bulunma teklifi
Fransa ve İngiltere’nin açık tepkisine yol açtı. Junkers firmasının Kayseri’de bir uçak fabrikası
kurulması için antlaşma yaparak uçak motoru üretme kararı Almanya ve Türkiye’nin rakiplerinin
yeniden müşterek karşı cephe kurmalarıyla sonuçlanabilirdi. Açıkçası Türkiye Cumhuriyeti o
yıllarda bu devletlerin tepkisinden çekinmiyordu ama Almanya hâlâ İngiltere ve Fransa’nın
tepkisinden çekiniyordu. Türkiye’nin çekinmemesi ve bağımsız hareket etmesi plân için harekete
geçilmesini sağladı. Türkiye’de kurulacak Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi (TOMTAŞ)
tarafından yürütülecek plân Türkiye açısından umut vericiydi. Junkers firmasının desteğiyle
Kayseri’de kurulacak fabrika 1926 yılında tamir işlerine başlayacak ertesi yıl fabrikada uçak
imalatı/montajı gerçekleştirilecek, bir kaç yıl içerisinde de uçak motoru yapılacaktı. Başarı
sağlanması hâlinde Eskişehir ve başka bir vilayette de fabrikalar kurulacaktı. Ne yazık ki, bu
antlaşmanın yapıldığı tarihlerde Junkers firması ve fabrikası ekonomik sıkıntı içerisindeydi. Buna
rağmen Alman iktisadi uzmanlar, Türkiye’de Alman sermayesine duyulan güvenin azalmaması
amacıyla Alman Hükûmeti’nin desteğiyle Junkers’ı iflastan kurtarmaya çalışıyorlardı. Fransızlar ise
firmanın batmak üzere olduğunu bildiklerinden aleyhte kampanya yürütüyorlardı. Neticede Alman
Hükûmeti ve Deutsche Bank, Junkers’ı destekleyerek iflastan kurtardı ve Türkiye’deki projenin ilk
etabı tamamlandı. 6 Ekim 1926 tarihinde Kayseri Uçak Fabrikası tamir yapabilecek şekilde kuruldu.
Aynı yıl Eskişehir’de Uçak Bakım Tesislerinin açılışı yapıldı. Milli Mücadele döneminin kahraman
pilotlarından Vecihi Hürkuş tarafından bu fabrikada geliştirilen ve Vecihi 14 adı verilen uçak
maalesef lisans alamadı. Alman Hükûmeti ve sermayesi tarafından desteklenmesine rağmen Versay
Antlaşması’nın havacılıkla ilgili sınırlamaları nedeniyle ayakta kalmakta zorlanan Junkers’ın iflası
1928 yılında Türkiye’de TOMTAŞ’ın lağvıyla sonuçlandı. TOMTAŞ lağvedilse de Kayseri Uçak
Fabrikası’nda 1928-1932 yılları arasında üretime devam edilecek ve 15 adet Junkers A-20 uçağı imal
edilecektir. Fransa’da eğitimini tamamlayarak Türkiye’ye dönen Selahattin Reşit (Alan) Bey’in
çabalarıyla hazırlanan MMW-1 adlı uçak projesi ise o tarihlerde uçak üretimi yerine “ithalinin daha
avantajlı” görülmesi nedeniyle Ankara’dan yeterli desteği bulmayacak ve sona erecektir. Bundan
sonra Amerikalı Curtis-Wright grubu ile bir anlaşma yapılacak ve bu gruba ait uçakların montajının
Kayseri’de yapılması kararlaştırılacaktır.

6.2. Türkiye-Almanya Arasındaki Ticaret Hacminin Artması
Alman sermayesi Türk şirketlerle ortaklıklar kurarak su, elektrik, havagazı, madencilik,
tarım, inşaat ve muhtelif ticaret alanlarında faaliyetlerini her geçen gün artırıyordu.
Almanlar Osmanlı Devleti’nin ardından Türkiye Cumhuriyeti’nde de demiryolu yapımı ile
yakından ilgilendiler. Almanlar, Osmanlı döneminde İngilizlerin menfaatlerine aykırı olduğu için
yoğun tepki gösterdikleri Berlin Bağdat Demiryolu’nu tamamlayamamış olsalar da bu yolu
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cumhuriyet döneminde en azından Mardin’e kadar götürmeyi plânlamaktadırlar. Buna karşılık yeni
Türkiye devleti gerilim istememektedir. Bir yandan Türkiye Berlin-Bağdat hattı üzerinde Türkiye’de
yapılan hatları millileştirmeye çalışırken diğer yandan Almanlara Kayseri-Ulukışla ve krom madeni
bulunmasıyla değer kazanan Kütahya-Balıkesir hatlarının yapımını teklif eder.
Türkiye’nin Almanya ile bu şekilde yakınlaşması ve bir yönüyle Türk sanayine Almanya’nın
rehberlik yapması sadece İngiltere ve Fransa’yı değil müttefik Sovyetler Birliği’ni de rahatsız
etmekteydi.
Her ne kadar sanayi alanında Türkiye’ye rehberlik yapmaktaysa da Almanlar ticaret
konusunda Türkiye ile ilişkilerinde son derece temkinli hareket ediyorlardı. Bunda Osmanlı
Devleti’nden kalan borçların ödenmemiş olması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali durumunun pek de
iç açıcı olmaması etkiliydi. Bu nedenle Almanlar, Türkiye Cumhuriyeti ile ticari ilişkilerini
clearing/kriling (takas) sistemi ile yürütmeyi tercih ediyorlardı. Sömürgelerinin tamamının I. Dünya
Savaşı sonucunda kaybeden ve donanmasının da büyük bir kısmını kaybettiği için yeni sömürgeler
bulamayan Almanlar gelişen sanayileri için oldukça fazla miktarda hammaddeye ve pazara ihtiyaç
duyuyorlardı. Bu nedenle Almanlar hammaddeye dünya piyasalarının üzerinde ödeme yapıyor,
ancak geliştirdikleri clearing/kriling (takas) sistemi aracılığıyla hammadde satın aldıkları ülkelerin
kendilerinden yine dünya piyasalarından yüksek fiyatla mamul madde almalarını sağlıyorlardı.
Üstelik Almanlar ithal ettikleri ürünlere kontenjan uyguluyor, başlangıçta kur garantisi verdikleri
hâlde sonradan uygulamaya koydukları dalgalı kur sayesinde kazançlarını artırıyorlardı. Bu şekilde
Almanlar etki alanlarında bulunan Doğu Avrupa piyasalarını hedef almışlar; Yugoslavya,
Macaristan, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya ile birlikte Türkiye pazarlarının neredeyse yarısına
hakim olmuşlardı. Almanya’nın rakibi İngiltere ise hammadde ihtiyacının büyük bir kısmını
sömürgelerinden temin ettiği için böyle bir yönteme müracaat edemiyordu. Almanya ile ticaret yapan
Türkiye bir nevi zorunluluktan dolayı bu yönteme razı olmuştu. Yeni kurulmuş, İngiltere ve Fransa
ile arasındaki sorunları tam olarak çözememiş Türkiye’nin, sahip olduğu hammaddeyi elden
çıkarmaktan başka seçeneği yoktu. Ayrıca yeni kurulan devletin döviz rezervleri yok denecek kadar
sınırlıydı. Bu durumda clearing/kriling (takas) sistemi cazip geliyordu. Tüm bu nedenlerle 1930’lu
yıllardan itibaren Almanya Türkiye’nin dış ticaret gerçekleştirdiği ülkeler arasında ilk sıraya oturdu.
1930’lu yılların sonlarına doğru daha önce de ifade edildiği üzere Türkiye’nin Almanya ile ticareti
dış ticaretinin yaklaşık %45’ine denk geliyordu. Bu durum doğru bir tespitle ticari olarak
Almanya’ya bağlılık olarak yorumlanıyordu. Oysa Almanya’nın topram ihracatında Türkiye’nin payı
binde beş gibi önemsiz bir rakama tekabül ediyordu. Dolayısıyla dış ticaret açısından bakıldığında
Türkiye Almanya için çok önemli değildi belki ama Türkiye için Almanya son derece önemli bir
yere sahipti. Barış zamanında çok fazla sorun yaratmayan bu durumun Türkiyenin “hem iktisadi hem
de siyasi alanda manevra kabiliyetini kaybetmesine” yol açması kaçınılmazdı.
Ancak 1930’lu yılların ortalarına doğru yaşanan siyasi gelişmeler esnasında Türk yetkililer,
Almanya ile yapılan ticaretin sakıncalı olduğunu ve ileride ciddi sıkıntılarına yol açacağını
hissedeceklerdir. 1936 yılında Alman firması Krupp’a yaptırılması beklenen Karabük demir çelik
fabrikasının İngiliz Brassert firmasına yaptırılmasının sebeplerinden bir tanesi de budur. Bu hamle
ile Almanya’nın iktisadi baskısını daha da artırması engellenmek istenmekteydi. Aynı yıl içerisinde
Türk yetkililer, Türkiye’nin artık yeterli döviz rezervine sahip olduğunu; ihtiyaç duyduğu ürünleri
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doğrudan satın alabileceğini ifade ederek clearing/kriling (takas) sistemini de sorgulamaya başladılar.
Elbette Almanlar bunu kabul etmediler.
1930’lu yıllar dünyada iktisadi değişikliklerle birlikte köklü siyasi değişimlerin başladığı
yıllardır. Bu dönemden itibaren Almanya güç gösterisi yaparak ve revizyonist bir politika izleyerek
Versay Antlaşması ile getirilen sınırlamaları ortadan kaldırmaya çalışırken Türkiye diplomatik
kanallardan bilhassa Lozan’da Boğazlar Sözleşmesi ile getirilen sınırlamalardan kurtulmaya
çalışacaktır.
Almanya’nın 1933 yılından itibaren izlediği politikalar Türkiye’yi dahi rahatsız edecektir.
Oysa bu tarihe kadar İngiltere ve Fransa ile sorunlar yaşayan ve bu devletlerle mesafeli bir ilişki
içerisinde olan Türkiye ile Almanya arasında iktisadi ve siyasi ilişkiler son derece olumlu bir seyir
izlemişti. 1933 yılı içerisinde Almanya’da yönetimi ele geçiren Hitler’in; Balkanlar, Anadolu,
Ortadoğu ve Afganistan üzerinde iktisadi ve siyasi bir nüfuz kurmak istemesi Çekoslovakya, Polonya
ve Avusturya ile sorunlarını güç gösterisi ile çözmeye kalkışması üzerine Türk-Alman ilişkilerinde
durağan bir dönem yaşanır. Öyle ki, 1931-33 yılları arasında Türkiye’nin Alman Büyükelçiliği’ne
atama yapılmaz. Alman-İngiliz nüfuz mücadelesi ön plana çıkar ve bundan Türkiye olumsuz
etkilenir.
1933 yılından itibaren Almanya’nın Sovyetlerle ilişkileri de bozulur. Almanlar o dönemlerde
Sovyetlerle iyi ilişkiler içerisinde olan Türkiye’nin Sovyetlerden bağımsız hareket etmediğini hatta
ona bağlı olduğunu ileri sürerler. Oysa Türkiye 1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne girerek bağımsız
hareket edebildiğini göstermiş bunu da Sovyetlere kabul ettirmişti. Şu da bir hakikattir ki; Türkiye
ortak çıkarlar doğrultusunda Sovyetlerle ortak hareket ediyordu. Almanya’nın bu şekilde beyanları
Türk-Alman ilişkilerinin de bozulduğunun açık bir delili idi. Herşeye rağmen Türkiye Dışişleri
Bakanı Tevfik Rüştü (Aras) Bey, Almanları Sovyetleri rahatsız etmeyecek bir politika izlemesi
hususunda ikaz etme ihtiyacı duymuştu. Buna karşın Almanlar geri adım atmayacak Sovyetlerle
aralarına mesafe koyacaklar Türkiye’yi de siyasi ve iktisadi nüfuz altına almak isteyecekler,
Boğazlar ve Sancak meselelerinin Türkiye lehine çözülmesi için hiç bir çaba sarf etmeyeceklerdir.
Almanya, İngiltere’nin desteğiyle Balkanlarda Türkiye’nin de içerisinde olduğu bir pakt
kurma fikrine de karşı çıkıyorlardı. Kendi açılarından Almanlar haklıydı. Zira siyasi ve iktisadi nüfuz
alanları içerisinde gördükleri Balkan devletlerinin bir araya gelmesi Alman emellerinin hayata
geçmemesi demekti. Almanya Türkiye’nin bu yöndeki çabalarına tepki koyarak Dışişleri
Bakanlarının Ankara ziyaretini erteleyecek kadar ileri gideceklerdir.
1933 yılında Cenevre Silahsızlanma Konferansı’ndan ayrılan Almanya, 1935 yılında Versay
Antlaşması’na rağmen zorunlu askerlik sistemini yeniden tatbik etmeye başlarken, 1936 yılından
itibaren Ren bölgesinin askersizleştirilmesini tanımadığını açıkladı. Bu nedenle Milletler
Cemiyeti’nin Almanya’yı kınayan kararına Türkiye’de katıldı.
5 Ekim 1935 tarihinde Habeşistan’a saldıran İtalya, Almanya tarafından desteklenirken
Türkiye Milletler Cemiyeti’nin İtalya’ya yönelik iktisadi müeyyidelerine katılmayı tercih ediyor ve
bu tercih Türkiye Almanya ilişkilerinin de bozulmasına neden oluyordu.
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Türkiye’nin Boğazlar Mukavelesi’nde tadilat talepleri de Almanya tarafından desteklenmedi.
Almanlar Montreux Antlaşması ile yapılan değişiklikleri sorguladılar. Özellikle Sovyet savaş
gemilerinin Boğazlardan sınırlandırılmadan geçişi Almanların tepki gösterme sebepleri arasında yer
alıyordu. Ancak İspanya iç savaşından sonra Almanlar Montreux Antlaşması’na karşı itirazlarından
vazgeçeceklerdi.
Gerçi Montreux Antlaşması Türk-Sovyet ilişkilerinde de soğumaya neden olmuştu. Ama
henüz bir kopma söz konusu değildi.
Almanya’daki faşist rejim ile Sovyetlerdeki komünist rejim arasında da bir rekabet söz
konusu idi. Bu rekabet Türkiye’de de kendine göre taraftar topluyordu. Cumhuriyet gazetesinden
faşist fikirlere sempati ile bakan Yunus Nadi ile Tan gazetesinden komünizme sempati ile bakan
Zekeriya Sertel arasında atışmalar ve tartışmalar başlamış 1938 yılında bu tartışmalar Atatürk’ün
talimatı Falih Rıfkı Atay’ın araya girmesi ile sona erdirilmiştir.
1938 yılında Almanya’nın Avusturya’yı işgaline karşı Türkiye tepkisiz kalırken Türkiye’nin
Fransa ile dostluk antlaşması Almanya’yı rahatsız etmişti.
Almanya’nın 15 Mart 1939 tarihinde Çekoslovakya’yı işgal ederek Romanya’ya zorla bir
ticaret antlaşması imzalatması ve bu ülkeyi iktisadi vesayeti altına almaya çalışması, ayrıca 7 Nisan
1939 tarihinde Arnavutluk’u işgal ederek Balkanlarda yayılmak isteyen İtalya’yı desteklemesi
Türkiye’nin Almanya’dan uzaklaşmasına neden oldu. Çünkü Almanlar müttefikleri İtalyanlarla
birlikte Türkiye’nin güvenlik bölgesi olarak gördüğü Balkanlara el atıyorlardı. Gerçi Balkan Antantı
gereği Türkiye, Romanya’ya herhangi bir Balkan devletinin saldırması hâlinde yardım etme, değilse
tarafsız kalma sözü vermişti. Ancak zor durumda kalan Romanya Türkiye’den yardım bekliyordu.
Almanya ve İtalya’nın II. Dünya Savaşı öncesindeki ve savaş sırasındaki tavırları Türkiye’yi
adeta İngiltere’nin yanına itti. İngiltere ile anlaşan Türkiye Akdeniz’de iki devlete karşı bir saldırı
gerçekleşmesi hâlinde ittifak yapma kararı aldılar. 12 Mayıs 1939 tarihinde yayınlanan Türk-İngiliz
Deklerasyonu’na karşı Almanlar, Türkiye’ye yaptıkları ihracatı keseceklerini ve her türlü ekonomik
ve kültürel işbirliğini durduracaklarını beyan ederek “aba altından sopa göstermişlerdir”.
Savaş başladığında Almanya Ankara’daki Büyükelçisi Von Papen aracılığıyla Türkiye’yi
kendi safına çekmek bunu başaramazsa Türkiye’nin kendisine karşı savaşa girmemesini temin etmek
amacıyla çaba sarf etmiştir. Bu uğurda Von Papen Lozan Antlaşması ile kaybedilen Türk sahillerine
yakın bir kaç küçük adanın hatta müttefik İtalya’nın ikna edilmesi hâlinde On İki Ada’nın savaşa
girmeyi taahhüt etmesi karşılığında Türkiye’ye vaat edilmesini önermiş, bu şekilde bir jest
yapılacağını savunmuştur. Bu teklifi resmen Türk yetkililere de önerdiğine dair kesin belgeler şu ana
kadar tespit edilememiş olsa da gayri resmi temaslarında sık sık dile getirdiği bilinmektedir. Bu
adaların İngiltere’nin Karadeniz’e, Sovyetler Birliği’nin Akdeniz’e geçişine engel olacağını düşünen
Von Papen bu şekilde Yunanistan’da üssü bulunan İngilizlerin de etki alanının daralacağını
düşünüyordu. Almanya’nın komünist partisini kapatmasını ve akabinde İtalya’nın Habeşistan’ı
işgalini desteklemesini Sovyetler kendilerine karşı bir tutum olarak algılamışlardı. Bu düşünce
Sovyetlerin kuşkularında haklı olduğunu göstermektedir.
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Savaş başladığında Türk basınında her iki taraf aleyhine ya da lehine yazılar yayınlanmaya
başladı. Savaş ilerledikçe Almanya aleyhine yazıların sayısında artış gözlemleniyor, doğal olarak
Almanya bundan rahatsızlığını dile getiriyordu. Almanya’nın bu konudaki tepkileri karşısında Türk
temsilciler ülkede basın özgürlüğü bulunduğunu ve Almanya aleyhinde yayınların sayısının az
olduğunu savunacaklardır. Doğrusunu söylemek gerekirse savaş boyunca Türkiye’de basına
doğrudan sansür uygulanmıyordu, gazeteler yayın öncesinde denetime tabi tutulmuyordu. Lakin
gazeteler üzerinde sıkı bir oto kontrol sistemi mevcut olup yönetimin memnun olmadığı yayınları
yapan gazeteler kapatılıyordu. Dolayısıyla ne Almanya ne de İngiltere aleyhindeki yayınlar Türk
yetkilileri rahatsız ediyordu.
Zamanında Türkiye’nin Musul ve Sancak’a yönelik talepleri karşısında sessiz kalan Almanlar
II. Dünya Savaşı başladığında Türkiye’nin Sancak’ı ilhakını desteklediklerini açıklıyor, hatta
Musul’un dahi Türkiye’ye katılması gerektiğini ifade ediyorlardı. Ancak çoğunluğu Milli Mücadele
dönemini hatta öncesini yaşamış olan Türk yetkililer savaş ortamında bu ifadelerin, Türkiye’nin
İngiltere ve Fransa ile arasını açmak için yapılan manevralar olduğunu bilecek kadar tecrübeye
sahiplerdi.
II. Dünya Savaşı yaklaşırken Türkiye’nin Almanya ile çok sıkı bağları vardı. Cumhuriyetin
ilk dönemlerinden itibaren Türkiye uzmanlaşmak üzere Almanya’ya çok sayıda öğrenci göndermiş
(yurtdışına gönderilen Türk öğrencilerin neredeyse %70’i Almanya’ya gönderilmiş), daha önce
belirtildiği üzere Almanya’dan çok sayıda uzman Türkiye’ye davet edilmiş, muhtelif alanlarda hatta
Türk ordu ve donanmasında dahi Alman uzmanlardan istifade edilmişti. Ayrıca savaş başladığında
Türk dış ticaretinin %45’e yakını Almanya ile gerçekleşiyor, Almanya’dan Türkiye askeri malzeme
ve mühimmat satın alıyordu. Savaşta Türkiye tarafsız kalsa dahi ister istemez Almanya ile bu
bağlarından dolayı zarar görecekti. En iyi ihtimalle bile dış ticaretin sekteye uğraması ve
Almanya’dan askeri malzeme akışı sorunlara yol açacaktı.
Türkiye savaş öncesi siyasi ortamdan istifade ederek iktisadi alandaki taleplerini Almanya’ya
kabul ettirme arayışına girdi. 1938 yılında Almanya ile imzalanan Ticaret Antlaşması ile Türk
ürünlerinin Almanya’ya kontenjana tabi tutulmadan girişi ve kur garantisi ilkesi kabul edildi.
Almanya iktisadi ve siyasi açıdan Türkiye’yi kaybetmek istemiyordu. Açıkçası Almanya’nın
Türkiye’den temin ettiği hammaddelerin büyük bir kısmını çevre ülkelerden temin etme imkanı
vardı. Ancak başta metalürji, uçak, gemi ve kimya sanayisi olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılan
krom için Almanya Türkiye’ye tabiri caizse muhtaç olup krom ithalatının yarısına yakınını
Türkiye’den yapıyordu. Almanya savaş başladığında savaş malzemelerinin ihracını durdurduğunda
ya da azalttığında Türkiye’de krom ithalini aynı şekilde durduracak ya da azaltacaktı. Almanlar savaş
başladığında iktisadi açıdan Türkiye’yi kazanmak hiç değilse kaybetmemek için fazlasıyla efor
sarfedeceklerdir.
1938 yılında İngiltere’nin Türkiye’ye %6 faizle toplam 16 milyon sterlin kredi açması üzerine
Almanya’nın 16 Ocak 1939 tarihinde yapılan anlaşma ile Türkiye’ye daha %5 faizle 150 milyon
mark kredi açmayı kabul etmesi de bu bağlamda değerlendirilebilir. Gerçi siyasi ve iktisadi koşullar
dolayısıyla Almanya bu antlaşmayı onaylamayacaktır ama bu hamle elinden geleni yapmaya
çalıştığının göstergesidir.
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Uygulamalar
1)
2)
okuyunuz.

1923-1939 yılları arasında Türk-Alman ilişkilerini etkileyen faktörleri yazınız.
Cemil Koçak tarafından kaleme alınan Türk-Alman İlişkileri (1923-1939) adlı eseri
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Uygulama Soruları
1)

1923-1939 yılları arasında Türk-Alman ilişkilerini etkileyen faktörler nelerdir?

2)
1923-1939 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasındaki iktisadi
ilişkiler Türk dış politikasını nasıl etkilemiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
3 Mart 1924 tarihinde imzalanan Türk-Alman Dostluk Antlaşması ile taraflar arasındaki
resmi ilişkiler başladı.
Almanlar Ankara’da büyükelçilik binası açarak bir jest yaptılar.
13 Aralık 1925 tarihinde Almanya ve Türkiye arasında karşılıklı nota teatisi yoluyla tarafların
birbirlerine en ziyade müsaadeye mazhar millet şeklinde muamele etmeleri de dikkat çekicidir.
1926 yılında Milletler Cemiyeti’ne üye olan Almanya, Türkiye’nin de bu cemiyete üyeliği
için talep ve telkinlerde bulunması Sovyetler Birliği’nde huzursuzluğa yol açtı.
1927 yılında Almanya ile Türkiye arasında imzalanan İkâmetgah ve Ticaret Antlaşması, 1929
yılında yürürlüğe giren Türk-Alman Uzlaştırma, Yargısal Çözüm ve Hakemlik Antlaşması ile aynı
yıl imzalanan Türk-Alman Konsolosluk Antlaşması ile Türk ve Alman vatandaşlarının karşılıklı
olarak gümrük, ikâmet ve seyahat ile ilgili sorunları ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
İtilaf Devletlerinin baskılarıyla kapatılan Alman okulları 1924 yılından itibaren Türkiye’de
yeniden eğitim-öğretime başladılar.
Türkiye’ye çeşitli alanlarda uzman/danışman Alman vatandaşı davet edilirken çok sayıda
Türk öğrenci eğitim amacıyla Almanya’ya gönderildi.
Başta başkent olmak üzere bir çok şehrin imar planları Alman uzmanlar tarafından hazırlandı.
Junkers firmasının Türkiye’ye bağımsız silah sanayi kurmak üzere yardımda bulunma teklifi
ve Kayseri’de bir uçak fabrikası kurulması için antlaşma yaparak uçak motoru üretme kararı Fransa
ve İngiltere’nin açık tepkisine yol açtı. Bilhassa Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi (TOMTAŞ)
tarafından yürütülecek plân Türkiye açısından umut vericiydi.
Junkers firmasının çok yönlü planı sayesinde önce Kayseri’de kurulacak fabrikada tamir
işlerine başlanacak ertesi yıl fabrikada uçak imalatı/montajı gerçekleştirilecek, bir kaç yıl içerisinde
de uçak motoru yapılacaktı. Başarı sağlanması hâlinde Eskişehir ve başka bir vilayette de fabrikalar
kurulacaktı. Alman Hükûmeti’nin sağladığı destekle iktisadi sıkıntıdan bir nebze kurtulabilen
Junkers, Türkiye’deki projenin ilk etabı tamamladı. 1926 yılında Kayseri Uçak Fabrikası tamir
yapabilecek şekilde kurulurken Eskişehir’de Uçak Bakım Tesislerinin açılışı yapıldı.
Vecihi Hürkuş tarafından geliştirilen Vecihi 14 adlı uçak lisans alamadıysa da umut vericiydi.
Fakat Alman Hükûmeti ve sermayesinin ilerleyen yıllarda desteğini kesmesi ve Versay
Antlaşması’nın havacılıkla ilgili sınırlamaları nedeniyle Junkers’ın iflası 1928 yılında Türkiye’de
TOMTAŞ’ın sonu oldu. Buna rağmen 1928-1932 yılları arasında Kayseri Uçak Fabrikası’nda 15
adet Junkers A-20 uçağı imal edildi.
Selahattin Reşit (Alan) Bey’in çabalarıyla hazırlanan MMW-1 adlı uçak projesi ise o
tarihlerde uçak üretimi yerine “ithalinin daha avantajlı” görülmesi nedeniyle desteklenmeyince
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tamamlanamadı. Amerikalı Curtis-Wright grubu ile yapılan bir anlaşma ile bu gruba ait uçakların
Kayseri’de montajı yapıldı.
Alman sermayesi Türk şirketlerle kurduğu ortaklıklarla su, elektrik, havagazı, madencilik,
tarım, inşaat ve muhtelif ticaret alanlarında faaliyetlerini artırıyor, diğer devletler bu durumdan kaygı
duyuyorlardı. Almanların Kayseri-Ulukışla ve krom madeni bulunmasıyla değer kazanan KütahyaBalıkesir hatlarına ilgisi de bu kaygıyı artırmaktaydı.
Almanların Türkiye Cumhuriyeti ile ticari ilişkilerinde tercih ettikleri clearing/kriling (takas)
sistemi uzun vadede Türkiye’nin zararına yol açıyordu. Türkiye de ilerleyen yıllarda bunu anlayacak
ve ülkenin iktisadi açıdan Almanya’ya bağlanmasını engellemeye yönelik tedbirler almaya
çalışacaktır. 1936 yılında Alman firması Krupp’a yaptırılması beklenen Karabük demir çelik
fabrikasının İngiliz Brassert firmasına yaptırılması bu tedbirler arasındadır.
1930’lu yıllarda Almanya, revizyonist bir politika izleyerek Versay Antlaşması ile getirilen
sınırlamaları ortadan kaldırmaya çalışırken Türkiye diplomatik kanallardan, Boğazlarla ilgili
sınırlamaları kaldırmak istemekteydi.
Hitler’in başa geçmesinden sonra izlediği politikalar nedeniyle Türk-Alman ilişkilerinde
durağan bir dönem yaşanırken Alman-Sovyet ilişkileri bozulmaya başladı. Bu Türk-Alman
ilişkilerinin de bozulacağı anlamına gelmekteydi.
Almanya da arkasında İngiltere olduğu düşüncesiyle Balkan Antantı’na itiraz ediyordu.
1920’li yılların ortalarında Milletler Cemiyeti’ne girerek uluslararası konferanslara katılan
Almanya, 1930’lardan itibaren önce Cenevre Silahsızlanma Konferansı’ndan ayrıldı. Ardından
Versay Antlaşması’na rağmen zorunlu askerlik sistemini uyguladı, Ren bölgesini silahlandırdı.
Milletler Cemiyeti’nin Almanya’yı kınayan kararına Türkiye katılsa da Almanya ile ilişkileri normal
akışında devam ediyordu.
Almanya; İtalya’nın Habeşistan’ı işgalini desteklerken Türkiye Türkiye Milletler Cemiyeti ile
birlikte iktisadi müeyyidelerine katılmayı tercih ediyordu. Türkiye’nin Boğazlar rejiminde tadilat
teklifini Almanlar desteklememekle birlikte karşı da çıkmıyor ancak Sovyet savaş gemilerinin
Boğazlardan sınırlandırılmadan geçişine itiraz ediyorlardı. İşte bu noktadan itibaren Türkiye ile
Almanya arasındaki ilişkiler bozulmaya başladı.
Almanya ile Sovyetler arasındaki rekabet Türk basınında da taraftar topluyor, Cumhuriyet
gazetesinde faşist fikirlere sempati ile bakan Yunus Nadi ile Tan gazetesinde komünizme sempati ile
bakan Zekeriya Sertel arasında atışmalar ve tartışmalar yaşanıyordu.
1938 yılında Almanya’nın Avusturya’yı işgaline karşı Türkiye tepkisiz kaldığı hâlde
Almanya Türk-Fransız dostluk antlaşmasından rahatsız olmuştu.
Almanya’nın Çekoslovakya’yı işgal ederek Romanya’ya iktisaden vesayeti altına alması ve
Balkanlarda yayılmak amacıyla Arnavutluk’u işgal eden İtalya’yı desteklemesi Türk-Alman
ilişkilerinin kopma noktasına geleceğini gösteriyordu.
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Almanya ve İtalya’nın II. Dünya Savaşı öncesindeki ve savaş sırasındaki tavırları Türkiye’yi
adeta İngiltere’nin yanına itti. İngiltere ile anlaşan Türkiye Akdeniz’de iki devlete karşı bir saldırı
gerçekleşmesi hâlinde ittifak yapma kararı aldılar. 12 Mayıs 1939 tarihinde yayınlanan Türk-İngiliz
Deklerasyonu’na karşı Almanlar, Türkiye’ye yaptıkları ihracatı keseceklerini ve her türlü ekonomik
ve kültürel işbirliğini durduracaklarını beyan ederek “aba altından sopa göstermişlerdir”.
Savaş başladığında Almanya Ankara’daki Büyükelçisi Von Papen aracılığıyla Türkiye’yi
kendi safına çekmek için vaatlerde bulunduysa da hedefine ulaşamadı.
Oto kontrol altındaki Türk basının tavrı Türkiye’nin II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’ye
bakışını yansıtıyordu. Savaşın başlarında İngilizlerle Almanlara karşı dengeli bir yaklaşım söz
konusu iken savaşın ilerleyen yıllarında Almanya’ya sempati azalacaktır.
Savaş öncesinde Türkiye’nin Sancak’ı ilhakına tepkisiz kalan Almanlar, savaş başladığında
bu kararı hararetle desteklediklerini açıklayacaklardır. Türkiye ise bu açıklamaların taktik gereği
yapıldığının farkındaydı.
II. Dünya Savaşı yaklaşırken Türkiye’nin Almanya ile çok yönlü ilişkileri ve bağları vardı.
Almanya’dan Türkiye’ye davet edilen uzmanlar ve Almanya’ya gönderilen Türk öğrenciler iki ülke
arasında ister istemez bir bağ oluşmasını sağlamış, bu durum ticarette Almanya lehine sürekli
gelişme göstermişti. Ticari malzemeler arasında askeri mühimmatın da bulunması savaş döneminde
gerek iktisadi açıdan gerekse ülkenin savunması açısından sıkıntılara yol açacaktı.
Türkiye savaş öncesinde Almanya’ya kontenjana tabi tutulmadan ve kur garantili bir ticaret
antlaşması yaparak iktisadi bağımlılığını azaltmaya çalışmıştı. Almanya’nın ise Türkiye’den ithal
ettiği hammaddeler içerisinde en çok ihtiyaç duyduğu madde krom idi. Almanya’nın savaşta askeri
malzeme sevkiyatını sınırlandırması ya da durdurması hâlinde Türkiye sadece krom ithaline aynı
sınırlandırmaları uygulayacaktı.
Savaş öncesinde Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu krediyi verme konusunda Almanya ile İngiltere
arasında rekabet yaşanacak ancak Almanya, Türkiye ile bir kredi anlaşması yapsa da savaş
ekonomisi nedeniyle bu taahhüdünü yerine getiremeyecektir.
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Bölüm Soruları
1)
Ankara’nın başkent ilân edilmesinden sonra bu şehirde ilk büyükelçilik binasını
açarak Türkiye ile diplomatik ilişkiler kuran ilk Batılı devlet aşağıdakilerden hangisidir?
a)

İngiltere

b)

Fransa

c)

İtalya

d)

Amerika Birleşik Devletleri

e)

Almanya

2)
Alman Junkers firmasının teşebbüsü ile Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi
(TOMTAŞ) tarafından yürütülecek plân gereği açılan uçak fabrikası hangi ilde bulunmaktaydı?
a)

Kayseri

b)

Sivas

c)

Merzifon

d)

İstanbul

e)

İzmir

3)
Clearing/kriling (takas) sistemini uygulayarak 1930-1939 yılları arasında Türkiye’nin
dış ticaretinde ilk ilk sırada bulunan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
a)

İngiltere

b)

Almanya

c)

Fransa

d)

İtalya

e)

Amerika Birleşik Devletleri
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4)
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı öncesinde Türkiye’nin Almanya’dan
uzaklaşmasına neden olmamıştır?
a)

Almanya’nın, Çekoslovakya’yı işgali

b)

Almanya’nın, Romanya’ya zorla bir ticaret antlaşması imzalatması

c)

Romanya’yı iktisadi vesayeti altına almaya çalışması

d)

Almanya’nın Türkiye’den toprak talepleri

e)

Arnavutluk’u işgal ederek Balkanlarda yayılmak isteyen İtalya’yı desteklemesi

5)

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasında resmi ilişkiler hangi tarihte başlamıştır?

a)

1923

b)

1927

c)

1924

d)

1930

e)

1933

6)
Türkiye Cumhuriyeti ilk yıllarında dış ticarette Clearing/kriling (takas) sistemini
neden kabul etmiştir?
7)
II. Dünya Savaşı öncesinde Almanya’nın revizyonist talepleri Türkiye ile ilişkilerini
nasıl etkilemiştir?
8)
Türkiye’nin Boğazlar Mukavelesi’nde tadilat talepleri Almanya tarafından nasıl
karşılanmıştır?
9)
II. DÜnya Savaşı öncesinde ve savaş sırasında Türk-Alman ticaretinde krom neden
büyük öneme sahipti?
10)
Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun ilk yıllarında Almanya’dan hangi alanlarda
uzmanlar davet etmiştir?

Cevaplar
1)e, 2)a, 3)b, 4)d, 5)c.
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7. MUSUL MESELESİ VE TÜRK-İNGİLİZ İLİŞKİLERİNDE BUNALIM
DÖNEMİ

134

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Lozan Konferansı’nın Ardından Musul Meselesi Hakkında Türk-İngiliz Görüşmeleri
7.2. Türkiye’nin Musul’u Kaybetmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Milli Mücadele döneminde Musul’da başlatılmak istenen direniş neden başarılı
olamamıştır?
2)

1924 yılında Türkiye’de çıkan Nasturi İsyanı’nın etkileri nelerdir?

3)

Türkiye, Musul’u nasıl ve neden kaybetmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Musul Meselesi ve Türk
İngiliz İlişkilerinde Bunalım
Dönemi

Musul Meselesi’nin Türk
İngiliz ilişkilerinde meydana
getidiği bunalım hakkında
bilgi sahibi olur.

Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihî terminolojiyi doğru
ve yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
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Anahtar Kavramlar


Referandum (Halk oylaması)



Nasturi İsyanı



Şeyh Said İsyanı

138

Giriş
Musul meselesini idrak edebilmek için Milli Mücadele döneminde ve sonrasında yaşanan
hadiseleri çok iyi tahlil etmek gereklidir. Şöyle ki; Osmanlı kuvvetleri 1918 yılı içerisinde Kerkük’ü
kaybetmişler, kısa bir süre sonra geri almışlar ama 25 Ekim 1918 tarihinde gerçekleşen İngiliz
saldırıları karşısında dayanamayarak Kerkük’ten çekilmişlerdi. Bundan sonra İngiliz kuvvetleri
Musul’a doğru harekete geçmiş, işte bu esnada Osmanlı Hükûmeti’nin talebi ile Mondros Mütarekesi
imzalanmıştı. Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı sıralarda Ali İhsan (Sabis) Paşa’nın başında
bulunduğu Osmanlı kuvvetleri Musul’un yaklaşık 120 kilometre güneyinde savunma pozisyonu
almışlardı.
Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra İngiliz kuvvetleri mütarekeye ve
uluslararası hukuka aykırı olarak harekete geçerek gerek Hindistan yolunun güvenliği açısından
gerekse petrol kaynakları bakımından stratejik öneme sahip Musul’u işgal etmişlerdi. Bölgede
bulunan Osmanlı kuvvetlerinin kumandanı Ali İhsan (Sabis) Paşa, yapılması gerekenler hakkında
İstanbul’a müracaat etmiş ancak Osmanlı Hükûmeti İngilizlerle yeniden çatışmaya girmekten
kaçındığı için 10 Kasım 1918 tarihinde Musul kaybedilmiştir.
İngilizler Musul’da kalıcı olabilmek amacıyla düzenlemeler yapıyorlar, Kürt kökenli Şeyh
Mahmut’un idaresi altında bölgede bir idari yapı tesis etmeye çalışıyorlardı. Bölgeyi iyi tanıyan ve
Kürt aşiretleri ile kolaylıkla temasa geçebilen Binbaşı Noel ve ekibi de istihbarat teşkilatını
geliştirme çabası içerisindeydi.
İngilizlerin çabalarına rağmen Cemiyet-i Hilaliye adlı teşkilat önde gelen din adamlarının da
desteği ile Musul ahalisini İngilizlerin emperyalist politikalarına karşı bilgilendirmeye yönelik
propaganda faaliyetleri yürütüyor, Osmanlı yönetimini yeniden tesis etmeye çalışıyordu. Uceymi
Sadun Paşa da bu teşkilatla birlikte faaliyetlerini sürdürecektir.
Umut bağladıkları Şeyh Mahmut’un isyanı sonrasında İngilizler yerel yönetimde Kürtlere
önemli görevler vermekten kaçınacaklardır. Öte yandan İngiltere ve Fransa büyük devletlerin petrol
politikaları esas alınarak belirlenecektir.
Dünyadaki petrol sahalarının paylaşılması ve kullanılması konusunda Fransızlarla uzlaşmaya
varan İngilizler, Suriye’de Fransızlarla çatışma yaşayan Şerif Hüseyin’in oğlu Faysal’ı Irak Kralı
olarak ilân ederler. Bölgede bulunan aşiretler bu kararı tanımayarak Osmanlı idaresini talep etseler
de başkenti işgal altında olan Osmanlı Hükûmeti’nin bu talebi karşılaması mümkün değildir. Bunun
üzerine aşiretler Türk kuvvetleri ile temas kurmak ve gerekli yardımı almak üzere Ahmet Taki’yi
Van’a gönderirler. Bu arayışlar El-Cezire’de bulunan zayıf bir bölük sayesinde irtibatı sürdüren
TBMM’ni bölge ile daha yakından ilgilenmeye iter.
Musul’da Müslümanlar arasında Osmanlı taraftarlarının sayısı oldukça fazladır. Ancak
İngilizler izledikleri politikalarla bölgede hakim güç hâline gelirler. TBMM bölgeye 9 Ağustos 1921
tarihinde Şevki Bey akabinde Antep savunması ile şöhret kazanan Özdemir Bey’i göndererek milli
teşkilat kurmaya çalışır. Ancak İngilizler bu kez Irak’ta Kral ilan ettikleri Faysal aracılığıyla bölgeye
hakim olmak için ellerinden geleni yaparlar. Özdemir Bey sürecin TBMM aleyhine işlediğini görür,
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Ankara’dan destek ister. Musul meselesi Lozan Konferansı sırasında TBMM’yi en çok uğraştıran ve
konferansın kesilmesine neden olan sorunlardan biriydi. Türklere karşı Kürt, Ermeni, Nasturi ve
Arap halkını kışkırtan İngilizler Özdemir Bey’in harekat alanını daraltır. Buna rağmen Özdemir Bey
İngiliz kuvvetlerine büyük darbeler indirmeyi başarır. TBMM Özdemir Bey’den faaliyetlerini daha
da yoğunlaştırması ister. Ancak bu sıralarda İngiltere, TBMM ile müzakere niyetinde olduğu için
Özdemir Bey’in faaliyetlerinin TBMM’nden bağımsız geliştiği ve hususi bir mahiyet taşıdığı ilan
edilir.
Özdemir Bey sürecin İngiltere lehine geliştiğinin TBMM aleyhine işlediğinin farkındaydı. Bu
nedenle bir an evvel harekete geçebilmek amacıyla Diyarbakır’da bulunan Cevad Paşa ile temasa
geçer. Bu temas neticesinde ancak 100 kişilik bir müfreze kurularak Özdemir Bey’in emrine verilir.
Özdemir Bey, bu müfreze ile Revandiz’i merkez hâline getirerek Misak-ı Milli dahilindeki sınırları
müdafaa etmeye çalışacaktır. Objektif değerlendirecek olursak; Özdemir Bey ne kadar başarılı ve
tecrübeli olursa olsun, sınırlı maddi olanaklarla küçük bir müfrezenin İngilizlerin büyük önem
verdikleri bir bölgeyi elde tutmaları neredeyse imkânsızdı. Üstelik İngilizler bir koz daha oynayarak
işgal altındaki İstanbul’da, “Ermeni tehciri” sırasında usulsüzlük yapanları yargılamak üzere kurulan
Divan-ı Harplerin başına getirdikleri ve kendi amaçlarına hizmet eden Kürt Nemrut Mustafa’yı
bölgede aktif hâle getirmek için bir plân hazırlamışlardı. İngilizlerin desteği sayesinde Nemrut
Mustafa’nın başında bulunduğu cemiyet de milli mukavemeti engellemeye yönelik faaliyetler
yürütmekteydi.
İngilizler bununla da kalmazlar; bölgede Nasturilerden oluşan Şabbane adı verilen ücretli
birlikler kurarlar. İngiliz komutanların başında bulunduğu ve yaklaşık 200 ila 400 kişiden mürekkep
Nasturi birlikleri de milli mukavemete zarar verir. Daha önce bahsedildiği üzere Faysal’ın büyük
çoğunluğunu Araplardan seçerek kurduğu ordusu da bölgede faaliyetlerini sürdürmekteydi.
Dolayısıyla Antep savunmasında büyük başarı elde eden Özdemir Bey’in işi çok zor görünüyordu.
Üstelik Musul harekatına Antep savunması gibi resmi mahiyet verilememesi ciddi bir handikap
oluşturmaktaydı. Coğrafi koşullar ve teknik sıkıntılar da cabasıydı. Revandiz’den Türk birliklerinin
bulunduğu Hakkari’ye posta ancak 10 günde ulaşabiliyordu. Haberleşme ve ulaşımda yaşanan
sorunları bir nebze olsun azaltmak üzere Diyarbakır-Şemdinli hattı kuruldu. Bölgede bulunan
aşiretlerin büyük bir kısmının bağlı olduğu Lazkin Ağa’dan yapılacak Zaho harekatı için söz alındı.
Van Valisi Haydar Bey de kuzeydoğuda bulunan aşiretlerden destek sağlamaya çalıştı. Ancak her
türlü destek sözüne rağmen aşiretleri harekete geçirmenin zor olduğunu bilen Özdemir Bey; Sürücü,
Barzani, Zibarlı ve Balikli aşiretlerinden kuvvet toplayarak bunlardan jandarma birlikleri meydana
getirdi. Özdemir Bey şöhreti ve icraatlarıyla kısa süre içerisinde bölge ahalisinin desteğini kazandı.
Lakin Diyarbakır’da bulunan TBMM kuvvetlerinden yeterince destek alamıyordu. Bu nedenle
Özdemir Bey gittiği yerlerde mahalli kuvvetler vücuda getirmeye çalıştı.
İngilizler ise hem Arap hem Kürt hem de Nasturi aşiretler nezdinde propaganda yapıyor, para
diplomasisini aktif şekilde uyguluyorlardı. Diğer taraftan da bölgeye yönelik hava saldırılarıyla ekili
alanlara zarar vererek kaos yaratıyor, havadan beyannameler atarak bir yandan taraftar topluyor,
diğer yandan milli mukavemet yanlılarını tehdit ediyorlardı. 22 Haziran 1922 tarihinde Revandiz’e
ulaşan Özdemir Bey, Türkiye açısından karamsar bir tablo ile karşılaşsa da 31 Ağustos 1922
tarihinde gerçekleşen Derbend Muharebesi’nde İngilizlere ait 4 uçağı düşürerek onlara ağır kayıplar
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verdirir. Zor durumda kalan İngilizler daha önce kendilerine karşı savaştığı için Kuveyt’e
gönderdikleri Şeyh Mahmut ile yeniden temasa geçerler.
Bu arada Büyük Taarruz başarı ile gerçekleştirilmiş ve Türk ordusu İzmir’i geri almayı
başarmıştır. Kış mevsimine yaklaşılması nedeniyle Fevzi Paşa İmadiye - Süleymaniye hattı
üzerinden Musul ve Kerkük’e yönelik bir harekat düşünür. Bu sıralarda Lozan Konferansı da devam
etmektedir ve TBMM konferansın kesilme ihtimalini göz önünde bulundurarak İngilizlerin kontrolü
altındaki Boğazlar bölgesine ve Musul’a yönelik eş zamanlı bir harekât planını değerlendirir.
Beklendiği gibi Lozan’da görüşmeler kesilir ancak kısa bir süre sonra görüşmelere yeniden
başlanacağı anlaşılır. Görüşmelere başlanmadan bir kaç hafta önce; 5 Nisan 1923 tarihinde Özdemir
Bey’e Musul’daki faaliyetlerine son vermesi emredilir. Bu talimattan anlaşılan şudur ki; artık TBMM
diplomatik teşebbüslerle Musul’u geri almaya çalışacaktır. Özdemir Bey bu harekat tarzını tenkit
eder ancak aldığı talimata uymaktan başka bir çaresi kalmamıştır.
Lozan Konferansı’nda ikinci dönem müzakerelerine başlanacak tarihten bir gün önce; 22
Nisan 1923 tarihinde İngilizler saldırıya geçerek milli mukavemetin merkezi hâline gelen Revandiz’i
kolaylıkla ele geçirirler. TBMM tarafından bölgedeki faaliyetlerine son vermesi istenen Özdemir
Bey daha önce kendisini destekleyen Barzan ve Balikli aşiretlerine bağlı kuvvetlerin İngilizlerin
safına geçtiğine şahit olur. Bu şartlar altında kendisine bağlı kalan az sayıdaki kuvvetiyle İran
sınırına doğru çekilen Özdemir Bey İran’a irtica eder. İran yönetimi Özdemir Bey müfrezesini
silahlarını teslim etmeleri şartıyla sınırdan içeri alır. Bir süre sonra TBMM’nin teşebbüsüyle bu
müfrezenin teslim ettiği silahlar İran’dan geri alınır. Ancak Musul’daki mili mücadele bu şekilde
başarısızlıkla neticelenir. Bundan sonraki aşamada TBMM, Lozan Antlaşması’nda alınan karar
doğrultusunda bir çözüme razı olacaktır.
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7.1. Lozan Konferansı’nın Ardından Musul Meselesi Hakkında Türkİngiliz Görüşmeleri
Lozan Antlaşması’nda Türkiye-Irak sınırı meselesi çözüme kavuşturulamamış ve bu
meselenin antlaşmanın imzalanmasından itibaren dokuz ay içerisinde Türkiye ile İngiltere arasında
dostça çözülmek üzere ertelenmesi kararlaştırılmıştı. Bu süre içinde taraflar arasında bir uzlaşma
sağlanamazsa konu Milletler Cemiyeti’ne havale edilecekti.
Lozan Antlaşması’ndan sonra İngilizler, Irak sınırı hakkında Türkiye ile yapılacak ikili
görüşmelere pek sıcak bakmadılar. Türkiye’nin Lozan’da olduğu gibi Musul’u isteyeceğini bilen
İngilizler meseleyi büyük ölçüde kendi denetimlerindeki Milletler Cemiyeti’ne havale etmeyi ve bu
şekilde kendi lehlerinde bir karar çıkarmayı plânlıyorlardı. Mondros Mütarekesi’nden sonra
mütarekeye ve uluslararası hukuka aykırı olarak Musul’u işgal eden İngilizler hâlihazırda bölgede
bulunuyorlardı. Fiilen İngilizlerin işgali altında olan Musul Irak’ta İngiliz mandasının resmen kabul
edilmesinden sonra her yönüyle İngilizlerin kontrolüne girecekti. Bununla birlikte Lozan Antlaşması
gereği ikili görüşmelerin başlaması gerekiyordu. İşte 19 Mayıs 1924 tarihinde toplanan Haliç
Konferansı’nda Percy Cox’un başkanlığındaki İngiliz heyeti ile TBMM Başkanı Fethi (Okyar)
başkanlığındaki Türk heyeti ikili görüşmelere başladı. Türk heyeti uluslararası hukuka ve Mondros
Mütarekesi’ne aykırı olarak işgal edilen Musul’un tarihi ve coğrafi koşullar ve demogafik yapı gereği
Türkiye’ye katılmasında ısrar ederken İngilizler benzer iddialarla Musul’un Irak’a ait olduğunu
savunuyorlar ve ayrıca Türkiye’nin, Hakkari’yi de Hıristiyan olan ve savaşta “haksızlığa” maruz
kalan Nasturiler için terk etmesini talep ediyorlardı. İngilizler sadece Musul’a karşı pazarlık unsuru
olarak böyle bir talepte bulunmuyor, Nasturiler Hristiyan olduğu için Hrıstiyan dünya kamuoyunun
desteğini arkasına almak istiyor, Türkiye ile manda altına almak istedikleri Irak arasında tampon bir
bölge meydana getirmeyi amaçlıyor ve elbette konferanstaki görüşmelerin kesilmesini sağlayarak
meseleyi Cemiyet-i Akvam’a havale etmeyi plânlıyorlardı. Bunları bildiği hâlde Fethi Bey,
Nasturilerin savaş döneminde dış tahriklere kapılarak yaptıkları hataları vurgulayarak Osmanlı
Devleti’ne karşı ayaklandıklarını hatırlatmış, Hakkari’deki Nasturi nüfusunun son derece az
olduğunu sayısal verilerle kanıtlamış, bunlardan da öte Lozan Antlaşması ile bu meselenin
hallolduğunu ifade etmiştir.
Lozan’da Türk heyetinin savunduğu istatistiklere göre Musul’un nüfusu 263,830 Kürt,
146,960 Türk, 43.210 Arap, 31.000 gayri müslim ve 18,000 Yezidi olmak üzere toplam 503.000 idi.
İngilizler ise Musul’un nüfusunun 452.720 Kürt, 185.763 Arap, 65,895 Türk, 62.225’i Hıristiyan
16.865’i Yahudi olmak üzere 79.090 gayri Müslim toplam 785.468 olduğunu savunuyorlardı. Türk
heyetinin Musul’da Kürt ileri gelenlerinin de ifadelerine dayanarak geliştirdiği temel argüman
Kürtlerin büyük bir kısmının Türklüğü benimsemiş oldukları ve Türk idaresinde yaşamayı arzu
ettikleri yönündeydi. Haliç Konferansı’na katılan Türk heyeti de Musul ileri gelenlerinden aldığı
destekle aynı görüşleri savundu.
Bu şartlar altında 5 Haziran 1924 tarihinde Haliç Konferansı herhangi bir çözüme
varılamadan dağılmış, böylece ikili görüşmelerle halledilemeyen mesele İngilizlerin istediği şekilde
Milletler Cemiyeti’ne havale edilmiştir.
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İngiltere ikili görüşmelerle çözülemeyen Irak sınırı meselesi için (Lozan Antlaşması
doğrultusunda) 6 Ağustos 1924 tarihinde Milletler Cemiyeti Konseyi’ne müracaat etmiştir. Milletler
Cemiyeti’nin büyük olasılıkla kendi lehlerinde karar vereceğini düşünseler de İngilizler tedbiri elden
bırakmıyor, bölgede hakimiyetlerini pekiştirmek amacıyla yeni projeler üzerinde çalışıyorlardı. Bu
nedenle ilk aşamada İngilizler Irak’ta bulunan Nasturi ve Emenileri Kuzey Irak’ta toplayarak
Türkiye’ye karşı yerel bir kuvvet oluşturmayı ve eş zamanlı olarak Türkiye’nin güneydoğusunda
bulunan Nasturilerle de temasa geçerek onları bağlı oldukları devlete karşı kışkırtmayı, son aşamada
ise Irak’ta oluşturdukları yerel Nasturi ve Ermeni kuvvetleri ile Anadolu’daki kuvvetleri bir araya
getirerek Türkiye’yi zor durumda bırakmayı plânlıyorlardı. Bu plân için İngilizlerin Irak sınırı için
Milletler Cemiyeti’ne müracaat ettikleri günün ertesi günü; 7 Ağustos 1924 tarihinde düğmeye
basıldı. Bahsedilen tarihte Çal (Çukurca) Nahiyesi’ne gitmek üzere yola çıkan Hakkari Valisi Halil
Rıfat Bey ve refakatindeki bir gurup jandarma Hangediği denilen yerde Nasturiler tarafından pusuya
düşürülerek kaçırıldı. Hadise esnasında çıkan çatışmada Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Bey
yanındaki üç jandarma eri ile birlikte şehit düşerken 5 jandarma da yaralanmıştı. Vali ve
yanındakileri pusuya düşüren Nasturilerin yanında üniformalı İngilizlerin bulunması, hadise
öncesinde bölgede İngiliz misyonerlerin görülmesi, Bitlis eski milletvekili Yusuf Ziya Bey ile
ayaklanmayı bastırmakla görevli 18. Alay komutanının emir subayı olan kardeşi Teğmen Ali Rıza
arasında yazılan ve ele geçirilen şifreli telgraflar, Teğmen Ali Rıza ile (sonradan İngiliz ajanı olduğu
anlaşılan ve Şeyh Said Ayaklanmaları ile 1930 Ağrı Ayaklanması’nda boy gösteren) Yüzbaşı İhsan
Nuri’nin 351 er ve silahlarıyla birliklerinden kaçarak İngilizlere sığınmaları ve takip harekatı
esnasında İngiliz kuvvetlerinin tavrı olayın arkasında kimlerin olduğunun açık bir göstergesiydi. Öte
yandan bölgedeki Nasturilerin tamamının İngilizlerle işbirliği yaparak isyan başlattıkları
düşünülmemelidir. Nitekim Vali ve refakatindekiler Türk Hükûmeti yanlısı Nasturilerin araya
girmesi ile serbest bırakılmışlardır.
Yaşananlar sonrasında Türk Hükûmeti bir yandan bölgede askeri harekat kararı alırken diğer
yandan Kuzey İran’da bulunan Kürt aşiretlerinin büyük oranda otorite kabul ettikleri Simko ve onun
aracılığı ile Revandiz’de İngilizlere karşı mücadele eden Kürt aşiretlerinin bağlı olduğu Şeyh
Mahmutla temasa geçerek harekatı yerel güçlerle desteklemeyi düşündü.
Öte yandan İngilizler diplomatik manevralar yapmaya da devam ediyorlar, Türk Hükûmeti’ne
müracaat ederek “I. Dünya Savaşı sırasında yurtlarından atılan Nasturilerin eski topraklarında
yaşamalarına ya da bu olmazsa komşu topraklarda İngiliz himayesi altındaki topraklarda
yerleşmelerine izin verilmesini” istediler. Bu şekilde İngilizler Irak sınırının Hakkari’nin kuzeyinden
geçirilmesini talep ediyor aksi takdirde Nasturilere savaşmaktan başka seçenek kalmayacağını
vurguluyorlardı.
İngiliz destekli Nasturi manevralarına karşı askeri tedip harekatı için Genelkurmay
Başkanlığı, 7. Ordu Kumandanı Cafer Tayyar Paşa’yı görevlendirdi. Cafer Tayyar Paşa akıllı ve
sağduyulu bir şekilde davranarak hemen harekete geçmedi. Bölge şartlarını bildiği için öncelikle
emri altındaki birlikleri bir dizi askeri eğitimden geçirdi ve hadiseden bir aydan fazla bir süre sonra
ancak 12 Eylül 1924 tarihinde askeri harekatı başlattı.
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Türkiye sadece askeri harekat başlatmakla kalmamış 17 Eylül 1924 tarihinde Milletler
Cemiyeti’ne bir nota vererek “İngilizlerin, Nasturileri kullanarak Türk topraklarına tecavüz
ettiklerini” açıklamıştır. Bundan dört gün sonra İngiltere’ye de bir nota veren Türkiye saldırıların
devam etmesi hâlinde “statükoya uyma mecburiyetinin ortadan kalkacağını” bildirmişti. Türkiye’nin
İngiltere’ye verdiği nota gayet açıktı; İngilizlerin, Nasturileri desteklemeye/kışkırtmaya devam
etmesi hâlinde Türk ordusu Lozan’da belirlenen statükoyu ve sınırı geçerek Irak’taki İngiliz
birliklerinin karşısına dikilecekti.
Diğer yandan Türk ordusunun tedip harekatı devam etmiş ve yaklaşık yirmi gün içerisinde
isyancı Nasturi çeteleri Türkiye sınırının ötesine kaçmışlardı. Türk kuvvetleri sınır ötesi takip için
teşebbüste bulunduklarında İngiliz karakollarından ve uçaklarından ateş açılmış ve bu şartlar altında
2 Ekim 1924 tarihinde askeri harekata son verilmişti. Sınırlarının güvenliğini sağlayan Türkiye’nin
her ne kadar Musul’a yönelik bir askeri harekattan yana olduğu ileri sürülse de sınır hattındaki İngiliz
kuvvetleriyle çatışmanın göze alınamadığı anlaşılmaktadır.

7.2. Türkiye’nin Musul’u Kaybetmesi
6 Ağustos 1924 tarihinde Musul meselesinin bir an önce çözümü için Milletler Cemiyeti’ne
müracaat eden İngiltere akabinde cemiyete bir muhtıra vererek Irak sınırının Türkiye’deki idareden
memnun olmayan Nasturileri kapsayacak şekilde çizilmesini istemişti. Milletler Cemiyeti 19 Ağustos
1924 tarihinde bu konuda Türkiye’den açıklama istemiş, Türkiye de 27 Ağustos 1924 tarihinde
verdiği cevapla İngilizlerin gerçek niyetlerini detaylı olarak izah ederek bölgede referandum
(halkoylaması) yapılmasını teklif etmiştir.
Milletler Cemiyeti nezdinde temaslarda bulunmak üzere 14 Eylül 1924 tarihinde Cenevre’ye
giden Türk heyeti, Nasturileri ve Süleymaniye’deki Kürtleri kışkırtan İngilizlere ait uçakların Türk
hava sahasını ihlal ederek hava saldırısı gerçekleştirdiklerini ve 3 Türk vatandaşını şehit ederek 12
askeri yaraladıklarını bildirmiştir. Buna karşın İngilizler sınır ihlâli yapan Türklere ateş ettiklerini
bildirmişler ve mesele yine içinden çıkılamaz bir boyuta ulaşmıştır.
Türkiye’nin Nasturileri tedip harekatı ve İngilizlerle Türkler arasındaki tartışmalar devam
ederken Milletler Cemiyeti Irak sınırı meselesini gündemine almış, 30 Eylül 1924 tarihinde
meselenin tarafsız üç devlet temsilcisinden oluşacak bir komisyon tarafından hâlli yönünde karara
varmıştır. Bu karardan sonra da İngilizler diplomatik manevralarına devam etmişler, Türk ordusunun
Lozan’da belirlenen sınırlara çekilmesini istemişlerdir. Esasında Türk birlikleri söz konusu sınırı
geçmemişlerdi. Bu noktada İngilizler akıllara durgunluk verecek bir teori geliştirerek HakkariBeytüşşebap arasında kalan bölgenin Lozan Antlaşması imzalandığı sırada Türk ve İngiliz
birliklerinin kontrolünde olmadığını, dolayısıyla Türk kuvvetlerinin bu bölgeden çekilmesini talep
ediyorlardı. Türk ordusu belki bölgeye yığınak yapmamıştı ancak burası tamamen Türk ordusunun
kontrolü altındaydı. Bu teori İngilizlerin gerilimi tırmandırarak hedeflerine varmak için her yolu
denediklerini açıkça gösteriyordu.
Türkiye-Irak sınırındaki ihlâl iddialarının gerilimi artırması üzerine Milletler Cemiyeti
Konseyi 27 Ekim 1924 tarihinde Bürüksel’de olağanüstü bir toplantı yapmaya karar verdi. Şu hususu
da hemen belirtmekte yarar vardır ki; 1924 yılında Türkiye Milletler Cemiyeti üyesi değildi. İngiltere
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ise cemiyetin en güçlü üyesi idi. Irak sınırı ile ilgili tartışmalara katılmaması gerektiği hâlde İngiliz
temsilci Milletler Cemiyeti Konseyi’nin söz konusu sınır ile ilgili gizli tartışmalarına katılmış ve
Nasturilerle ilgili iddiaları gündeme getirerek diğer üyeleri de yönlendirmiştir. Sonuçta Musul
İngilizlerin kontrolündeki Irak’ta Hakkari Türkiye’de kalacak şekilde Brüksel Hattı geçici sınır
olarak belirlenerek sınır ihlâli tartışmalarına son verilmiştir.
Bu arada Musul için kurulan komisyon 1924 yılı Kasım ayı ortalarına doğru Musul ve
Bağdat’a giderek incelemelerde bulunur. Komisyona iştirak eden Musullu Türk üyeler Nazım ve
Kerim Fettah Beyler bilhassa Musul’da sevinç gösterileri ve tezahüratla karşılanır. İlk etapta
endişelenen İngiliz üyeler, Türk üyelerin çekilmesini talep ederler. Fakat zamanla İngilizler
komisyonun tarafsız üyelerini kazanmayı bileceklerdir.
Musul için kurulan komisyonun incelemelerini sürdürdüğü sıralarda 13 Şubat 1925 tarihinde
Türkiye’de Şeyh Said İsyanı patlak verir. Yaklaşık iki ay süren ve 15 Nisan 1925 tarihinde bastırılan
Şeyh Said İsyanı ’nın sebep ve sonuçları dış politika bağlamında değerlendirildiğinde yaygın olarak
bu ayaklanmanın İngilizler tarafından desteklendiği savunulur. Şu ana kadar yapılan araştırmalarda
isyancılarla İngilizlerin temaslarının olduğuna ve İngilizlerin desteklediklerine/kışkırttıklarına dair
kesin verilere ulaşılamamıştır. Elbette kesin verilere ulaşılamaması İngilizlerin olayla ilgilerinin
olmadığını da göstermez. Bu tartışma resmi ve güvenilir verilere ulaşıldığında netleşecektir. Öte
yandan özellikle Türkiye’de yaygın olarak kabul gören ve resmi ders kitaplarında da yerini alan
görüşe göre “Türk ordusunun Şeyh Said İsyanı ile meşgul olması ve yıpranması” Musul’a yönelik bir
harekatı engellemiştir. Elbette Türk ordusu isyan bastırmakla uğraşırken yıpranmış ve isyan
bastırıldıktan sonra Musul’a olası bir harekat ihtimali tartışılırken cephe gerisinde başka bir isyan
çıkma ihtimali gözönünde bulundurulmuştur. Ancak şu da unutulmamalıdır ki; Nasturi tedip harekatı
sırasında Türk ordusu sınırı zorlamış ve İngilizlerin açtıkları ateş caydırıcı bir etki yaratmıştır.
İtalyanların 1924 yılından itibaren Rodos’a askeri yığınak yaparak Anadolu sahillerine
çıkarma yapacaklarına dair iddiaların da Musul’a askeri harekat yapmak isteyen Türkiye’nin elini
bağladığı şeklinde görüşler bulunduğunu da belirtmek isterim.
Komisyon raporunu 16 Temmuz 1925 tarihinde Milletler Cemiyeti’ne sunar. Söz konusu
raporda Musul’daki Kürt nüfusunun Arap ve Türk nüfustan fazla olduğu beriltiliyor, Kürtlere idari
ve kültürel haklar verilmek şartıyla İngiliz mandası altında olan Irak’a bırakılması öneriliyor, Brüksel
hattının coğrafi sınır olarak belirlenmesi tavsiye ediliyordu. Komisyonun üzerine vazife olmadığı
hâlde İngiltere’nin Irak’ta 1928 yılında dolacak manda süresinin 25 yıl daha uzatılmasını önermesi
ve Milletler Cemiyeti’nin Irak’ta Kürtlere ayrıcalıklar tanınmak koşuluyla manda yönetiminin
uzatılmasını uygun görmemesi hâlinde Musul’un Türkiye’ye bırakılmasının uygun olacağını ileri
sürmesi gerçek niyeti tartışmaya yer bırakmayacak şekilde gözler önüne sermiştir.
Böylece Musul İngiltere’nin mandası altındaki Irak’a verilecek, Hakkari Türkiye’ye
kalacaktı. Komisyon raporunda Nasturilerin eski yerleşim alanlarına dönmeleri ve Türkiye’nin onları
kapsayacak genel bir af çıkarması fikri tartışmaya açılmakla birlikte Nasturilerin Musul’a
yerleştirilmelerinin önerilmesi dikkat çekici idi. İngilizlerin plân ve taktiklerinin bir ürünü olan bu
öneri Musul’un İngiltere’ye bırakılmasının destekleyici bir argüman olarak kullanılacaktır. Diğer
yandan İngiltere dünya kamuoyunu yanıltmak amacıyla Türkiye’nin Nasturilere kötü muamele ettiği
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şeklinde propaganda faaliyeti yürütmekteydi. Ne yazık ki; sınır ötesi harekatla çatışmaya girme
riskini göze alamayan Türkiye gerek İngiltere’ye gerekse Milletler Cemiyeti’ne sert notalar
göndererek hakikati izah etmekten başka bir seçeneğe sahip değildi. Ayrıca komisyon raporunu
görüşen ve rapordaki önerilerden yana bir karar alacağı anlaşılan Milletler Cemiyeti’ne karşı Türkiye
tepkisini/itirazlarını dile getirmekten geri kalmıyordu. Türkiye’nin komisyon raporuna itiraz etmesi
üzerine Milletler Cemiyeti Konseyi 19 Eylül 1925 tarihinde meseleyi Milletlerarası Adalet Divanı’na
sevk etti.
21 Kasım 1925 tarihinde Milletlerarası Adalet Divanı; mesele hakkında Milletler Cemiyeti
Konseyi’nin oybirliği ile vereceği karar doğrultusunda bağlayıcı bir karar alınmasını önermiştir.
Konseyde İngiltere ve Türkiye’nin temsilcileri bulunarak görüşlerini dile getirecek ancak oylamaya
katılmayacaklardı. Her ne kadar oy birliği ile karar alınması taraf devlet üyelerinin oylamaya
katılmaması gibi ilkesel kararlar kulağa hoş gelmekle birlikte Türkiye’nin üyesi olmadığı
İngiltere’nin ise daimi temsilciye sahip olduğu ve son derece etkili olduğu Milletler Cemiyeti
Konseyi’nin kararı zaten malumdu; Türkiye Musul’u kaybedecekti... Bunun bilincinde olan Türkiye
kararı protesto etse de daha ileriye gidemeyecekti. Nitekim Milletler Cemiyeti Konseyi de 16 Aralık
1925 tarihinde Brüksel Hattı’nı esas alarak Musul’u İngiltere’ye bıraktı.
Milletler Cemiyeti Konseyi’nin Musul hakkındaki kararını protesto etmekle kalmayan
Türkiye de siyasi bir manevra yaparak sözkonusu karardan bir gün sonra Sovyetler Birliği ile
Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması imzalayacaktır (17 Aralık 1925). Bu şekilde Türkiye İngiltere ve
güdümündeki Milletler Cemiyeti’ne karşı, Milli Mücadele döneminde dostluk ve işbirliği yaptığı
Sovyetler Birliği ile birlikte hareket edeceği yönünde bir mesaj verecektir.
Ayrıca 18 Şubat 1926 tarihinde Halep’te parafe edildiği hâlde imzaları 30 Mayıs 1926
tarihinde atılan Türkiye-Fransa Dostluk Antlaşması sayesinde Türkiye ile Fransız mandası altındaki
Suriye’nin sınırları belirlenirken taraflar arasında genel konularda uzlaşma sağlanmıştır.
İngiltere’nin Musul meselesi esnasındaki nahoş tavır ve eylemleri Türkiye’de İngiliz ticari
kuruluşlarına karşı bir tepkiyi de beraberinde getirecektir. Bu tepkiyi gören İngiliz şirketlerinin bir
kısmı Türkiye’deki faaliyetlerine son vereceklerdir.
Neticede 5 Haziran 1926 tarihinde İngiltere’nin mandası altındaki Irak ile Türkiye arasında
yapılan Ankara Antlaşması ile Musul’un Irak’a bırakılmasına karar verilirken sınırın aşağı yukarı
Brüksel hattından geçmesi ve bölgeden elde edilecek petrollerin %10’unun 25 yıl süre ile Türkiye’ye
bırakılması kararlaştırılmıştır. İngiliz mandası altındaki Irak 1952 yılına kadar Türkiye’nin 5.5
milyon sterlin civarındaki payının 3.5 milyonunu öder ancak bu dönemde Irak’ta iç işlerinin
karışması ve 1958’de meydana gelen askeri darbe ile General Kasım’ın işbaşına gelmesi nedeniyle
geriye kalan 2 milyon sterlini ödemez. Türkiye bundan sonra uzun yıllar bu alacağı bütçe
cedvellerinde gösterecek ancak 1986 yılnda Turgut Özal’ın Arap ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi
kapsamındaki politikaları doğrultusunda bu alacak bütçe cedvelinden çıkarılacaktır.
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Uygulamalar
1)
Zekeriya Türkmen tarafından kaleme alınan Musul Meselesi Askeri Yönden Çözüm
Arayışları adlı eseri okuyunuz.
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Uygulama Soruları
1)
Lozan Antlaşması sonrasında Musul Meselesi Türk-İngiliz ilişkilerini nasıl
etkilemiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümü Musul meselesi hakkında bir değerlendirme ile özetlemeye çalışacağız. Benim
şahsi kanaatime göre Musul, Lozan Antlaşması ya da sonrasında yaşanan gelişmeler veya Milletler
Cemiyeti kararıyla değil; Lozan Antlaşması’nın ikinci dönemi için görüşmelere başlanmadan bir kaç
hafta önce; 5 Nisan 1923 tarihinde dönemin reelpolitiği, siyasi, askeri ve hatta iktisadi kaygılar göz
önünde bulundurulmak suretiyle Özdemir Bey’e Musul’daki faaliyetlerine son vermesi
emredildiğinde kaybedilmiştir. Ondan sonra yaşanan tartışmalar ve yapılması tasarlanan askeri
operasyonlar sadece malumun ilânı esnasında sınırları sonuna kadar zorlama ve sorumluluğu yerine
getirme düşüncesinin mahsulüdür. Fakat bu bir zafiyet, davadan vazgeçiş ya da başarısızlık olarak
algılanmamalıdır. Bugünün penceresinden bakarak yüksek perdeden konuşmak, ahkâm kesmek,
sınırın Musul’un hatta Bağdat’ın güneyinden geçmesi gerektiğini, akla zarar verecek şekilde daha da
ileri giderek -ciddi bir donanma gücü olmadığı hâlde- Türkiye’nin On İki Ada dahil Ege Denizi’nde
bulunan bütün adaları ve Kıbrıs’ı alması gerektiğini savunmak/istemek çok kolay! Aynı zamanda son
derece de gülünç... İşin aslı dönemin reelpolitiği, Türkiye’nin siyasi, askeri ve hatta iktisadi gücü
Musul’u almaya yetmemiştir ki; bu ayıp ya da kabahat olarak değil, Türk halkının gayet ağır bir
bedel ödeyerek aldığı bir ders olarak değerlendirilmelidir. O kadar.
Ayrıca herhâlde kelle koltukta canını tehlikeye atarak ateş hattına giden ve savaş koşullarını
iliklerine kadar yaşayan Türkiye'nin kurucuları –haklarında olumlu olumsuz ne iddia edilirse edilsinbugün Musul’un alınamamasını başarısızlık olarak görenlerden daha az vatansever ya da daha az
askeri ve siyasi malumata sahip değildiler.
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Bölüm Soruları
1)
Lozan Konferansı ara döneminde TBMM tarafından Musul’daki faaliyetlerine son
verilmesi istenen komutan aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Özdemir Bey

b)

Rauf Bey

c)

Fevzi (Çakmak) Paşa

d)

Cevad Paşa

e)

Fethi Bey

2)
19 Mayıs 1924 tarihinde toplanan Haliç Konferansı’nda aşağıdaki meselelerden
hangisi görüşülmüştür?
a)

Dış Borçlar (Osmanlı Borçları)

b)

Yabancı okullar

c)

Türkiye-Suriye sınırı

d)

Irak sınırı (Musul)

e)

Sancak (Hatay)

3)
Lozan Antlaşması’ndan sonra Türkiye’nin Musul’u istemesine karşılık İngilizler
Hakkari’nin Irak’a bırakılmasını talep etmişlerdir.
İngilizler aşağıdaki etnik unsurlardan hangisi için Hakkari’yi talep etmişlerdir?
a)

Nasturiler

b)

Kürtler

c)

Ermeniler

d)

Araplar

e)

Yahudiler
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4)

Musul meselesi hangi tarihte, hangi antlaşma ile çözüme kavuşturulmuştur?

a)

1925 Ankara Antlaşması

b)

1923 Lozan Antlaşması

c)

1926 Ankara Antlaşması

d)

1939 Türk-İngiliz Ticaret Antlaşması

e)

1924 Locarno Antlaşması

5)
Aşağıdakilerden hangisinin kararı ile Brüksel Hattı esas alınarak Musul İngiltere’ye
bırakılmıştır?
a)

Musul’da yapılan halk oylaması (referandum)

b)

Haliç Konferansı

c)

Uluslararası Adalet Divanı

d)

Sandler Raporu

e)

Milletler Cemiyeti

6)

Türkiye’nin Musul’u kaybetmesinde etkili olan iç ve dış faktörler nelerdir?

7)

Şeyh Said İsyanı , Musul meselesi ile ilgili tartışmaları nasıl etkilemiştir?

8)
Lozan Antlaşması’ndan sonra İngilizler Musul’u elde etmek için nasıl bir strateji
izlemişlerdir?
9)

Haliç Konferansı’nda Musul meselesi neden çözülememiştir?

10)
Lozan Konferansı ara döneminde TBMM’nin Musul’da Özdemir Bey’in başında
bulunduğu milli kuvvetlerin bölgeden çekilmesini istemesinin sebepleri nelerdir?

Cevaplar
1)a, 2)d, 3)a, 4)c, 5)e.
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8. II. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE
TÜRK-İNGİLİZ İLİŞKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Türkiye’nin Boğazlar Rejiminde Tadilat Teklifi
8.2. 1935 Cenevre Konferansı ve Türkiye’nin Boğazların Tahkim Edilmesine Yönelik
Taleplerini Tekrarlaması
8.3. İtalya ve Almanya’nın Revizyonist Eylemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Musul meselesi ile bozulan Türk-İngiliz ilişkileri nasıl düzelmiştir?

2)

Türkiye Boğazlar rejiminde tadilat teklifini ilk kez nerede gündeme getirmiştir?

3)
Başlangıçta Türkiye’nin Boğazlar rejiminde tadilat teklifine itiraz eden İngiltere daha
sonra bu teklifi neden desteklemiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

II. Dünya Savaşı Öncesinde
Yaşanan Gelişmeler ve
Türk-İngiliz İlişkileri

II. Dünya Savaşı öncesinde
yaşanan gelişmelerin Türkİngiliz ilişkilerinin
gelişimindeki etkisi
hakkında bilgi sahibi olur.

Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihî terminolojiyi doğru
ve yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
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Anahtar Kavramlar


Mc Donald Plânı



Mare Nostrum (Bizim Deniz)



Süveyş Kanalı
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Giriş
Musul meselesinin Türkiye aleyhinde çözülmesi Türk dış politikasında İngiltere’ye karşı bir
tepki ortaya çıkarsa da dünyada yaşanan hadiseler nedeniyle bu tepkinin dozajı artmadı ve yaklaşık
üç yıllık durağan bir sürecin ardından aradaki buzlar erimeye başladı. Taraflar arasındaki buzları
eriten ilk teşebbüs İngiliz Akdeniz Filosu’nun 1929 yılında Amiral Frederick Field komutasında
İstanbul’a gelmesi ve Amiral’in Atatürk tarafından kabul edilmesiyle gerçekleşmiştir. Bu ziyaret ve
karşılıklı olumlu mesajların ardından Türk-İngiliz ilişkileri normalleşmeye başlayacaktır.
1930’lardan İtibaren Türkiye, dış politikada Sovyetler Birliği’nden yavaş yavaş uzaklaşarak
İngiltere’nin başrol oynadığı Batı dünyası ile ilişkiler kurma arayışına girecektir. Bunda Milli
Mücadele ve Cumhuriyet döneminde yapılan dostluk ve işbirliği antlaşmalarıyla birlikte müttefik bir
devlet olsa da Sovyet yönetiminin ve rejiminin yayılmacı emellerinin Türk yöneticiler tarafından
bilinmesi etkili olmaktaydı. Sovyetler Birliği Türkiye açısından “güvenilmez bir dost” olarak
görülmekteydi. Bunun dışında Sovyetler Birliği Batı dünyası ile her an bir çatışma yaşayabilir ve
böyle bir çatışma hâlinde Türkiye tercihini hangi taraftan yana kullanırsa kullansın ciddi zararlar
görebilirdi. Bu nedenle 1930’lardan itibaren Türk dış politikasında “dümen batıya doğru
çevrilecektir”. “Dümenin batıya çevrilmesinin” temel sebeplerinden bir tanesi de İtalya ve
Almanya’nın izledikleri politikalardır.
Mussolini’nin iktidara gelmesiyle birlikte hava, deniz ve kara kuvvetlerini takviye eden
İtalya’nın Doğu Akdeniz, Asya ve Afrika’da “hakimiyet savları” ya da “yayılma düşüncesi”
ilerleyen süreçte İngiltere ile Türkiye’yi birbirlerine yakınlaştıracaktır. İtalya’nın imparatorluk
yolunun önemli bir parçası olan Doğu Akdeniz’e yönelik emelleri Türkiye’den daha çok İngiltere’yi
endişelendirmekteydi.
Hitlerin iktidara gelmesiyle birlikte Almanya’nın Orta ve Doğu Avrupa’da I. Dünya Savaşı
öncesinde olduğu gibi iktisadi açıdan hakimiyet kurmak istemesi de İngiltere’yi rahatsız eden bir
husus idi. Hitler Almanyasının Versay Antlaşması ile uygulanan kısıtlamaları ortadan kaldırmak
istemesi ve silahlanmaya ağırlık vermesi de cabasıydı.
Türkiye de Sovyetler Birliği, Almanya ve İtalya’nın emellerinin yakın gelecekte varlığını
tehdit edeceğini düşünmüş olacak ki 1930’lardan itibaren İngiltere’nin yönlendirdiği Batı
blokuna/Milletler Cemiyeti’ne meyletmeye başladı.
1930 yılı başlarında Akdeniz’de ticaret gemilerinin nedeni tam olarak tespit edilemeyen
kimliği belirsiz denizaltılar tarafından torpillenerek batırılması uluslararası camiayı alarm durumuna
getirdi. Sözkonusu eylemlere karşı müşterek tedbirlerin alınması maksadıyla 22 Nisan 1930 tarihinde
Londra’da bir konferans toplanması kararlaştırılmıştı. Londra Konferansı’na katılan Türkiye henüz
Milletler Cemiyeti’ne üye olmamasına karşın alınan kararlara riayet ediyordu.
Londra Konferansı’ndan beklenen neticenin alınamaması uluslararası siyaset ve ticarete ciddi
manada darbeler indirmeye başlamıştı. Güvenlik endişesi bir yandan sigorta ve nakil ücretlerinin
artmasına neden olurken diğer yandan ticaret gemilerinin sefere çıkmada tereddüt etmelerine hatta
zaman zaman sefere çıkamamalarına yol açıyordu. Bu durum ilerleyen süreçte uluslararası camiayı
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Nyon Konferansı’nda bir çözüm aramaya itecek ancak bu konferanstan da beklenen sonuç
alınamayacaktı.
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8.1. Türkiye’nin Boğazlar Rejiminde Tadilat Teklifi
Tespit edebildiğimiz kadarıyla Boğazlar Mukavelesi’nde tadilat teklifini ilk kez 1931 yılı
Eylül ayı başlarında Romanya’ya yaptığı bir ziyaret sırasında Yunan Başbakanı Venizelos dile
getirmiştir. Venizelos, Boğazlar Mukavelesi’nin tadil edilebilmesi amacıyla Türkiye ve
Yunanistan’ın, uluslararası çevrelerde müşterek bir teşebbüste bulunmasını teklif etmişti.
Yunanistan’ın, Romanya gibi Sovyet savaş gemilerinin Boğazlardan kontrolsüz geçişlerinden
rahatsız olması dışında 1930’lu yıllarda Türk-Yunan ilişkilerinde esen “bahar havası” nedeniyle bu
teklif normal karşılanmalıdır. Venizelos’un teklifi Türk basını tarafından yakın ilgiyle takip
ediliyordu, siyasî çevrelerde bir suskunluk gözlemlense de süreç gözönünde bulundurulduğunda bu
teklifin Türk Hükûmeti’nin motivasyonunu artırdığını söyleyebiliriz.
1931 yılında Mançurya’yı işgal eden Japonya’nın Mançukuo devleti kurmaya çalışması ve 25
Şubat 1933 tarihinde Milletler Cemiyeti’nden çekilmesi Türk Boğazlarının statüsünü de yakından
ilgilendiriyordu. Bu durumda uluslararası hüviyete sahip Boğazlar Komisyonu’ndaki Japon üyenin
görevine devam edip edemeyeceği merak konusuydu. İlk günlerde konu ile ilgili çeşitli
spekülasyonlar ortaya çıksa da Japon üye Milletler Cemiyeti üyesi sıfatıyla değil, Boğazlar
Mukavelesi’ni imzalayan bir ulusun delegesi sıfatıyla komisyona iştirak etmekteydi. Boğazlar
Komisyonu’nda temsil noktasında bir sıkıntı olmamakla birlikte tarafların verecekleri siyasî kararlar
meseleyi açıklığa kavuşturacaktı. Ama asıl sorun bu değildi. Japonya’nın özel ya da genel bir savaşın
içerisine girmesi Boğazlarda geçiş rejimine ilişkin uygulamaların sorgulanmasına yol açabilir,
Boğazlar Komisyonu’nun işleyişinde aksaklıklara neden olabilirdi.
1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne üye olduktan sonra Türkiye, bölgesinde daha aktif bir
politika izleyerek Boğazlarla ilgili taleplerini gündeme getirecekti.
I. Dünya Savaşı sonrasında dünya genelinde silâhların azaltılmasına yönelik bir eğilim ortaya
çıkmış ve 1920’li yıllar boyunca bu tartışmalar devam etmişti. Ancak gerek bu dönemdeki
tartışmalar ve gerekse 1930’ların başındaki siyasi vaziyet ortaya çok fazla iyimser bir tablo
çıkarmıyordu. 1932 yılı içerisinde İngiliz Hükûmeti tarafından hazırlanan “Mc Donald Plânı”,
“herkes için eşit güvenlik sistemi çerçevesinde silâhlanma eşitliği” sloganıyla Cenevre
Konferansı’nda müzakereye sunulmuştu ama bu plânın çevre ülkelere çok da fazla güven vermediği
açıkça görülmekteydi. Dikkatli bir şekilde incelendiğinde plânın sadece İngiltere ve müttefiklerine
hizmet için hazırlandığı hissediliyordu. İngiltere’ye karşı hava taarruzunu men eden plân, uzak
bölgeleri hesaba katmıyor; Hindistan, Irak, belki Sovyet-Rusya ve Türkiye’nin bombalanmasına
itiraz etmiyordu. Cenevre Konferansı’nın 25 Mart 1933 tarihli oturumunda Mc Donald Plânı’nı,
Türkiye’den bahsedilmemesi dahil farklı açılardan eleştiren Türk delegesi Cemal Hüsnü (Taray)
Bey, konuşmasının sonlarına doğru Türk Boğazları ve Trakya hududunun askerden arındırılmasına
ilişkin hükümlerin iptal edilmesini talep etti. Cemal Hüsnü Bey, Türkiye’nin Boğazlardan geçiş ve
gidiş-geliş serbestliğine ilişkin bir itirazının olmadığını, teklifinin “Boğazların bu serbestliğini ve
bunları açık tutmak hususundaki taahhüdünü temine matuf olduğunu” başka bir ifadeyle Boğazların
barışta olduğu gibi savaşta da açık olması için her iki sahilinin de silâhlandırılması gerektiğini dile
getirdi. Türkiye resmen ilk defa olmak üzere Boğazlar Mukavelesi’nin ve Trakya hududunun
askerden arındırmaya ilişkin hükümlerinin tadilini talep ediyordu. Lozan Antlaşması doğrultusunda
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Boğazların etrafı ve Trakya hududu askerden arındırıldığı hâlde Mc Donald Plânı’nda Türkiye’den
bahsedilmemiş olması ayrıca enteresandı. Türkiye’nin Cenevre Konferansı’ndaki tutumu karşısında
İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Morgan, Hariciye Vekili ile görüşmüş, “sulhperverliğe emniyet
gösterildiği ve bu sahada tamamen serbest bırakılmasında mahzur görülmediği için” Türkiye’den
bahsedilmediğini beyan ederek gönül almaya çalışmıştı. Neticede Türkiye’nin talebi silâhsızlanma
konferansı ile doğrudan alakalı görülmediği için reddedildi. Hakikaten de silâhsızlanma ile ilgili bir
konferansta askerden arındırılmış bir bölgeyi yeniden tahkim edebilme hakkının istenmesi paradoks
olarak değerlendirilebilir ancak Türkiye’nin güvenliğini yakından ilgilendiren bu meseleye bir an
evvel uluslararası camianın dikkatinin çekilmesi gerekiyordu. Türk tezine göre “İngilizlerin kontrolü
altındaki Cebelüttarık, Babülmendep ve Pas de Calais’teki tahkimat nasıl ki, bu Boğazların
geçilmesine mani değilse Boğazlarda yapılacak tahkimat da serbestîye asla mâni olmayacak, aksine
serbestîyi sağlayacak, üstelik Boğazlar bölgesine sulh ve sükûnu getirecekti”. Ayrıca Avrupa’nın
güçlü bir devleti, Karadeniz’e kıyısı olan diğer bir devletle savaşa tutuştuğunda, rakibini etkisiz hâle
getirmek amacıyla askerden arındırıldığı için “kolay lokma” hâline gelen Boğazlara hakim olmak
isteyebilir ve belki de Boğazlara asker çıkarmaya kalkışabilirdi. Böyle bir durumda Türkiye’nin
önünde iki seçenek vardı; ya bu hareketi yapan devlete ses çıkarmayacak ya da bu hareketi tecavüz
sayarak savaşa müdahale edecek ve Boğazları kapatacaktı. Her iki seçenek de Türkiye’nin
mecburiyetlerden dolayı tarafsızlığını yitirmesine yol açabilir ve Boğazların serbestîsi muhafaza
edilemeyebilirdi.
Cenevre Konferansı’nın 23 Mayıs 1933 tarihli oturumunda Türkiye Cumhuriyeti adına
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü (Aras) Bey söz alarak, Boğazlar ve Trakya’da askerden arındırılmış
mıntıkaların İngiliz projesine dahil edilerek yeniden gözden geçirilmesini önerdi. Bu kez Türk
heyetinin daha hazırlıklı olduğu anlaşılıyordu. Tevfik Rüştü Bey, hava kuvvetlerini azaltmayı
öngören İngiliz silâh bırakma projesinin özel bir rejime tâbi olan Boğazların vaziyetini değiştirdiğini
ileri sürerek sözkonusu proje ile Türkiye’nin hâlihazırdaki müdafaa kuvvetlerinin azalacağını ve bu
durumda gerek Boğazlar bölgesindeki vatan topraklarının ve gerekse Boğazlarda serbestliğin
müdafaa ve muhafazası için Türkiye’nin sahip olduğu ağır toplar kaldırılacağından başka çareler
aramak gerektiğini ifade etti. Şöyle ki, olası bir savaş durumunda Boğazlar bölgesini savunma hakkı
bulunan Türkiye, ancak sahra (seyyar) toplarıyla bölgeye müdahale edebilirdi. Ancak İngiliz projesi
bu topları yasaklıyor, sahillerin muhafazası için 40,8 santimetrelik sabit toplar kullanılmasını
öngörüyordu. Bu durumda savaş hâlinde Boğazların müdafaa ve muhafazası çok daha zor olacaktı.
Türkiye’nin ağır topları kaldırmaktan kaçınmadığını da vurgulayan Aras, sadece sahil muhafazasına
mahsus topların Boğazlara yerleştirilmek istendiğini açıkladı. Boğazlarda serbestliği sağlamakla
mükellef Türkiye’nin müdafaa silâhından mahrum olması güçlü bir devlet donanmasının geçiş ve
gidiş-gelişi engelleyebileceği sürekli hatırlatılmaktaydı. Türk heyeti Karadeniz ve Akdeniz’e sahili
olan devletlerle Amerika ve Japonya temsilcilerinden oluşacak özel bir komisyon tarafından bu
meselenin incelenebileceğini de açıklamıştı. Ancak İngiliz temsilcisi G. Simon, Boğazlarla ilgili bir
karar verilmemesini ve bu müzakerelerin daha sonraki oturumlara ertelenmesini talep ettikten sonra
“Türkiye’nin Boğazları açık tutmak ve buralardan serbest geçişi sağlamak gibi enternasyonal bir
yüklenim altında olmadığını” ve sağlanan garanti sayesinde Boğazlardaki silâhtan arındırılmış hâlin
Türkiye’nin güvenliği için bir tehlike oluşturmadığını hatırlattı. Aras’ın son bir gayretle meselenin
Karadeniz ve Akdeniz devletleri ile birlikte Amerika ve Japonya’nın temsil edileceği bir komisyon
tarafından incelenmesine yönelik önerisi de destek bulmadı. Bundan sonra söz alan Fransız Dışişleri
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Bakanı, Türkiye’den övgüyle bahseden bir giriş yaptı, fakat ardından meseleye özel bir mevzuu
itibariyle değil de bir prensip meselesi olarak yaklaştıklarını, dolayısıyla bir antlaşmanın tadili
istendiği için buna karşı olduklarını açıkladı. Aras, Fransız temsilcisine Türk tezlerini tekrarlayarak
cevap verirken, İngiliz temsilcisinin teklifini kabul etti.
Bundan sonraki süreçte Türkiye Boğazların askerden arındırılması ile ilgili hükümlerin
kaldırılması talebini sık sık gündeme getirecek, Boğazlar Komisyonu’nun feshedilmesi ve
uluslararası kontrolün kaldırılması beklentisi içerisine girecekti. Nitekim Cenevre Konferansı’nın 2
Haziran 1933 tarihli oturumunda Cemal Hüsnü Bey’in Türk teklifini bir kez daha gündeme
taşımasından sonra söz alan Sovyet-Rusya Hariciye Komiseri M. Litvinov, Türk talebini
desteklediklerini açıkladı. Artık Türkiye’nin eli daha da güçlenmişti. 1923 yılına göre çok daha etkili
durumda olduğundan Sovyet desteğinin Avrupalı ülkelerin politikalarında revizyona yol açması
kaçınılmazdı. Öte yandan Türkiye fırsattan istifade ederek Boğazlar Mukavelesi’nin üzerinden daha
on yıl geçmeden egemenlik haklarını kısıtlayan hükümlerin değiştirilmesini gündeme taşımayı
başarmıştı. Başlangıçta hegemonik güçlerin pek rağbet etmedikleri hatta karşı çıktıkları bu teklifler
zamanla dikkat çekmeyi başaracaktı.
Londra’da düzenlenecek olan İktisat Konferansı için hazırlıklar yapılırken Tevfik Rüştü Aras,
3 Temmuz 1933 tarihinde toplanacak olan Milletler Cemiyeti Meclisi’nin Boğazlara yönelik Türk
teklifini değerlendirmeye alacağını düşünüyordu. Fakat henüz siyasî konjonktür buna uygun değildi.
Türkiye’nin Boğazlarda tadilat teklifinin kabul edilmesinin önündeki en büyük engel İngiltere
idi. Hatırlanacağı üzere İngilizler, Boğazları kapatması hâlinde Türkiye üzerinde baskı kurmak
amacıyla Boğazların çevresinde askerden arındırılmış mıntıkalar oluşturulmasını istemişlerdi. 9
Mayıs 1933 tarihinde İngiliz Amirallik Dairesi, başkentin İstanbul’dan Ankara’ya nakledilmesinin bu
plânı bozduğunu ve bundan böyle Türk Hükûmeti üzerinde doğrudan baskı yapılamayacağını
vurgulayarak Boğazların siyasî öneminin azaldığını bildirmişti. Askerden arındırılmış bölgenin
önemi İngiltere’nin nazarında belki 20 yıl önceki kadar değerli değildi ama Batı dünyası ile
Sovyetler arasında yaşanması muhtemel bir gerginlik Türkiye ile Sovyetlerin işbirliğine gitmesine ve
Boğazların kapatılmasına yol açabilirdi. Dolayısıyla siyasî önemi azalsa da askerden arındırılmış
bölge stratejik açıdan hâlâ büyük öneme sahipti. Öte yandan Türk teklifinin kabul edilmesi hâlinde I.
Dünya Savaşı sonrasında yapılan bütün antlaşmaların revize edilmesi gündeme gelebilirdi. Bu durum
sadece İngiltere’yi değil Fransa, İtalya ve hatta Japonya’yı yakından ilgilendirmekteydi.
19 Mart 1934 tarihinde İtalya’da düzenlenen Faşist Kongresi’nde Mussolini’nin İtalya’nın
tarihi emellerinden bahsederken Asya ve Afrika’yı özellikle vurgulaması ve Akdeniz için Mare
Nostrum (Bizim Deniz) tabirini kullanması Türk basını tarafından tepkiyle karşılanmış, hükûmetin
endişeye kapılmasına neden olmuştu. Mussolini’nin, İtalya’nın kimsenin topraklarında gözünün
olmadığını açıklayarak geri adım atması endişeleri bertaraf etmeye yetmediği gibi Türk Hükûmeti
Roma Büyükelçisi Vasıf Çınar aracılığıyla İtalyan Hükûmeti’nin maksadını öğrenmek üzere
teşebbüste bulundu. İtalya’nın bu tavrı Türkiye’nin İngiltere ile yakınlaşmasına da zemin
hazırlayacaktır.
1934 yılından itibaren İngiltere, Türkiye’nin dış politikada nasıl bir tutum izleyeceği
konusunda nabız yoklama arayışlarını hızlandırmıştır. Aynı yıl içerisinde Mustafa Kemal Atatürk
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kabul ettiği İngiliz Büyükelçisini gayet sıcak karşılamışsa da dış politika ilkelerinden taviz
vermemişti. Ziyaret sırasında İngiliz Büyükelçisinin “Türklerin en samimi dostu Rusya’dır”
şeklindeki imalı ifadesine karşı Atatürk; “Türk-Sovyet ilişkilerini Türk-İngiliz İlişkilerine engel
olarak görüyorsanız bu sorun üzerinde daha fazla konuşmanın anlamı yoktur” şeklindeki sözleri ile
mukabele etmişti. Bu sözler üzerine İngiliz elçisi “fikrimi iyi geliştiremedim” diyerek geri adım
atmıştı. Bunun üzerine Atatürk yakın arkadaşlarından Fethi Okyar’ın Büyükelçi olarak Londra’ya
atayarak İngiltere ile bir ticaret antlaşması için temaslarda bulunmasını istemiştir.
1933 yılı içerisinde Boğazlarda tadilat fikrini Cenevre’de resmen açıklayan Türkiye, yaklaşık
bir yıl boyunca meseleyi gündeme getirmeyerek soğumaya bıraktı. 1934 Haziran ayında
Bulgaristan’dan geçerken gazetecilerin Boğazlarla ilgili soruları üzerine Tevfik Rüştü Aras;
“Boğazları müdafaa için kimseden izin almağa muhtaç ve mecbur değiliz ve bu işi kendi yüksek hak
ve menfaatlerimizin icabı dairesinde başarmağa bugün dahi muktedir bulunuyoruz”. şeklindeki
sözleri ile bir taraftan Türkiye’nin gücünü hissettirmek isterken diğer taraftan meseleyi kendi
mecrasında olgunlaşmaya bıraktığını gösteriyordu. Türk Hükûmeti fazla ısrar ederek hedef hâline
gelmek istemiyor ve uygun zamanın gelmesini bekliyordu. Cenevre’de düzenlenen toplantılar
esnasında İngiliz Dışişleri Bakanı John Simon ile görüşen Tevfik Rüştü Aras’ın hâlihazırda Türk
Hükûmeti’nin bu meseleyi takip etmeği düşünmediğini açıklaması da bu düşünceyi
desteklemektedir. Aleyhte yayınları engellemek ve Türkiye’nin gücünü göstermek amacıyla
müracaat edilen bu taktik Türk taleplerinin geri çekilmesi anlamına gelmiyordu. Bütün iddialara
karşın Türkiye haklıydı. Ren bölgesi daha çok Almanya’nın ve Fransa’nın karşılıklı saldırgan
tutumlarına karşı bir tampon bölge olarak düşünülmüştü. Trakya hududunun askerden arındırılması
da bir yönüyle bu şekilde değerlendirilebilirdi ancak Boğazlar bölgesi ve İstanbul’a ilişkin askerî
kısıtlamalarla birlikte düşünüldüğünde bu uygulamalar Boğazların müdafaası için ciddi bir engel
teşkil etmekteydi.
Balkan Antantı müzakereleri sırasında Tevfik Rüştü Aras, Boğazlar Mukavelesi’nin tadili
konusundaki Türk taleplerini izah etti ve katılımcı devletler (Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya)
bu talepleri onayladıklarını bildirdiler. Varılan uzlaşma ile Türkiye Balkanlar üzerinden Batı sınırına
ve Boğazlar bölgesine yönelik olası bir saldırıya karşı siyasî mahiyette bir tedbir almıştı. Sözkonusu
Antant’a katılmamış olan Bulgaristan’ın da Nöyyi Antlaşması’nın değiştirilmesi beklentisiyle
Boğazlar Mukavelesi hakkındaki Türk taleplerine itiraz etmediği anlaşılıyordu.
Balkan Antantı’ndan kısa bir süre sonra Yunanistan’da çıkan isyan, kurulan birliğin geleceği
ile ilgili endişelerin yanısıra dikkatleri bir kez daha Boğazların statüsüne yöneltti. Fransız Pöti
Jurnal’de Saint Brice imzasıyla çıkan bir makalede Yunanistan’daki isyanın Türk taleplerini haklı
çıkardığı, böyle kaos ortamlarında Boğazların tehlikeye gireceği ve İstanbul’un ani bir taarruzla ele
geçirilebileceği uyarısında bulunuluyordu. İlk etapta böyle bir ihtimal zayıf gibi görünse de bunun
Boğazlar açısından taşıdığı risk inkâr edilemezdi.
Sebebi açıklanmamış olsa da büyük ihtimalle Yunanistan’da çıkan isyan ve Venizelos’un
Girit’te bağımsızlık ilân etmesi nedeniyle 5 Mart 1935 tarihinde Ankara’daki Yunanistan Elçiliği
petrol, kömür veya mühimmat yüklü olduğu öğrenilen Nausicaa (Nafsika) adlı gemisinin Boğazlar
aracılığıyla Karadeniz’den Ege Denizi’ne geçmesine izin verilmemesini talep etti. Yunan elçiliği
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herhâlde bu mühimmatın isyancılara ait olduğunu ya da onlar tarafından ele geçirileceğini
düşünüyordu. Boğazlardan geçmesine izin verilmeyen Yunan gemisinin İstanbul Boğazı aracılığıyla
Ege Denizi’ne geçmesine engel olunduğu gibi bir sonraki emre kadar Yunan bandıralı olup aynı çeşit
maddelerle yüklü her türlü geminin Boğazlardan Ege Denizi’ne çıkmasının men edilmesi Yunan
Hükûmeti’nin talebi üzerine kararlaştırıldı. Bu vaka Akdeniz’de yaşanan en küçük bir krizin
Boğazları etkileyebildiğini göstermekteydi.

8.2. 1935 Cenevre Konferansı ve Türkiye’nin Boğazların Tahkim
Edilmesine Yönelik Taleplerini Tekrarlaması
17 Nisan 1935 tarihinde Milletler Cemiyeti Konseyi Başkanı sıfatıyla Tevfik Rüştü Aras,
Türkiye Cumhuriyeti temsilcisi sıfatıyla antlaşmalarla çizilmiş olan vaziyette değişiklikler yapılması
hâlinde Türkiye’nin de Boğazların askerî rejiminde bunlara benzer tadilat talep edeceğini açıkladı.
Sovyet temsilcisi M. Litvinov, Türkiye’nin arzusunun kabul edilebilir olduğunu beyan ederken,
İngiltere, Fransa ve İtalya temsilcileri Aras’ın beyanatlarıyla hemfikir olmadıklarını vurgulayarak
çekincelerini bildirdiler. Bununla birlikte İngiliz temsilci Türk taleplerinin Roma’da düzenlenmesi
düşünülen konferans gündemine alınacağına söz verdi.
18 Nisan 1935 tarihli müzakerelerde Tevfik Rüştü Aras yine söz alarak Trakya hududunun
Türkiye-Yunanistan ve Bulgaristan arasında karşılıklı nizamı sağladığını ancak Boğazlar bölgesi için
durumun böyle olmadığını ve tek taraflı olarak Türkiye aleyhine müdafaa vasıtalarının
sınırlandırıldığını izah ettti. I. Dünya Savaşı sonrasında Almanya ile imzalanan Versay, Macaristan
ile imzalanan Trianon ve Bulgaristan ile imzalanan Nöyyi antlaşmalarının değiştirilmesi gündeme
geldikçe Türkiye Lozan Antlaşması’ndaki askerî sınırlandırmalara itiraz ediyordu. Bununla birlikte
İngiltere, Fransa ve hatta İtalya henüz ikna edilebilmiş değildi.
Almanya, Bulgaristan ve Macaristan tek taraflı olarak ilgili antlaşmalardaki hükümleri
kaldıracaklarını gösterdikleri ve uluslararası camiayı endişeye sevk ettikleri hâlde Türkiye
uluslararası hukuk doğrultusunda çözüm getirilmesini savunarak uluslararası camiada sempati
toplamaktaydı. Buna rağmen henüz İngiliz temsilcileri ve basını Türk taleplerine sıcak bakmıyordu.
Meselâ Times, “Çanakkale rejiminde herhangi bir değişiklik için İngiltere, Fransa ve İtalya’nın
geçerli bir sebep görmediğini” yazıyordu. Satır aralarına bakıldığında anlaşılacağı üzere Boğazlar
yerine kullanılan Çanakkale vurgusu dahi I. Dünya Savaşı’ndaki Türk müdafaasının unutulmadığını
göstermekte olup gerçek niyeti deşifre için yeterli sayılabilirdi.
Amerikalı gazeteci Gladys Baker’la yaptığı röportajda Atatürk de Boğazlar meselesine
değinmişti. Atatürk şu ifadeleri kullanmıştı; “Türkiye’nin Boğazları açık bırakmağa razı olduğu
Lozan Muahedesi’nden beri dünya vaziyeti ve bazı şerait değişmiştir. Boğazlar Türk arazisini iki
kısma ayırır. Bundan dolayı bu deniz geçidinin tahkimi Türkiye’nin emniyeti ve müdafaası açısından
çok ehemmiyetlidir. O, ayni zamanda, beynelmilel münasebatın can alıcı bir unsurudur. Anahtar
vaziyetinde böyle mühim bir yer herhangi bir mütearızın keyfine ve merhametine bırakılamaz.
Türkiye, muhtemel sulh bozucularının, birbirlerine harbetmek için Boğazlardan geçmesine mâni
olmıya mecburdur”.
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Bu arada Türkiye’nin Boğazlarla ilgili talepleri karşısında Yunanistan’da Hestiya gazetesi
adaların da tahkim edilmesini önerdi. Oysa bu adalarla Boğazların durumu birbirinden farklı idi.
Türkiye’nin içinden geçen Boğazların başka bir ülkeye karşı tecavüzî maksatla kullanılması
sözkonusu değildi. Ancak I. Dünya Savaşı örneğinde olduğu gibi adalar Türkiye’ye karşı harekât
üssü olarak kullanılabilirdi. Üstelik bu adaların büyük bir kısmı Türk karasuları içerisinde ya da
civarında olup Yunanistan’a siyaseten bağlı idiler.
Milletler Cemiyeti Genel Kurulu’nun 14 Eylül 1935 tarihli oturumunda Tevfik Rüştü Aras bir
kez daha mevcut antlaşmalarda değişikliğe gidilmesi hâlinde Türkiye’nin de Boğazlar rejiminde
tadilat isteme hakkını kendinde göreceğini beyan etti. Fakat bu sıralarda uluslararası camia daha çok
İtalya’nın Akdeniz ve Süveyş Kanalı çevresindeki faaliyetlerine odaklanmıştı.

8.3. İtalya ve Almanya’nın Revizyonist Eylemleri
1930’lu yılların başlarından itibaren yaşanan gelişmeler Türkiye’nin Boğazlar
Mukavelesi’nde tadilat taleplerini destekler mahiyetteydi. Hızla silâhlanan Almanya Versay
Antlaşması hükümlerini uygulamayacağını göstermiş, Japonya aynı şekilde silâhlanarak
Mançurya’yı işgal etmiş ve Milletler Cemiyeti’nden çıkmıştı. İtalya’nın On İki Ada’yı
silâhlandırması Doğu Akdeniz’de kaygıları daha da artırmaktaydı. Bu kaygıların tesiriyle İsmet
İnönü 22 Eylül 1935 tarihinde Türkiye’nin, “adalarda ardı akası kesilmeyen faaliyetleri sükûnetle
seyretmesinin güç olduğunu” beyan ederek İtalya’yı uyardı. Bu uyarının ardından İtalyan Hükûmeti,
Ege Denizi’ndeki faaliyetlerin Türkiye’ye karşı yapılmadığını açıklama ihtiyacı hissetti, hatta
İtalya’nın Ankara Büyükelçisi, İsmet İnönü’ye buna dair garanti verdi. Hakikaten de kısa bir süre
içerisinde İtalya’nın az önce bahsettiğimiz hazırlıkları Türkiye’ye karşı yapmadığı anlaşıldı.
İtalya’nın niyeti Süveyş Kanalı civarında stratejik öneme sahip Habeşistan’ı işgal etmek, buradan bir
koridor açarak işgali altındaki Libya ile bağlantı kurmak ve bu sayede Orta Afrika egemenliğini ele
geçirerek İngiltere’yi kıskaca almaktı.
İtalya’nın 3 Ekim 1935 tarihinden itibaren Habeşistan’ı istila etmek amacıyla ciddi bir
harekât başlatması üzerine bilhassa İngiltere’nin yönlendirmeleri neticesinde Milletler Cemiyeti’ne
üye 50 devlet İtalya’ya karşı içerisinde petrol, demir-çelik ve kömürü barındırmayan ekonomik ve
finansal yaptırımlara müracaat edilmesi konusunda mutabakata vardılar. 7 Ekim 1935 tarihinde
Milletler Cemiyeti Genel Kurulu “saldırgan” olarak nitelendirdiği İtalya’ya karşı bir dizi ekonomik
ve finansal ceza tedbirleri alınmasını kararlaştırdı. Alınan kararın üzerinden bir hafta geçmeden
TBMM bu tedbirlerin tatbiki hususunda hükûmete yetki verdi. Bu konuda meclise izahatta bulunan
Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Boğazları kastederek Türkiye’nin müdafaa kudretini tamamlama
ihtiyacını her zaman her fırsatta anlattıklarını ve anlatmaya devam edeceklerini açıkladı. İtalya’nın
Süveyş Kanalı’ndaki İngiliz hegemonyasına meydan okurcasına Habeşistan’ı işgali uluslararası
gerilimi artırırken Türkiye için adeta bir fırsata dönüşmek üzereydi. Artık Türkiye, Boğazlar
Mukavelesi’ne taraf ve Boğazlar Komisyonu’nda temsil edilen bir devlet olan İtalya’nın bu tutumu
karşısında yaşanan gerilimin yol açabileceği sorunları temel argüman olarak kullanarak Boğazların
mevcut statükosunda değişikliğe gidilmesini daha kararlı bir şekilde savunabilecekti.
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Bölgedeki faaliyetleri nedeniyle İtalyanların açıklamaları Türk tarafını teskin etmeye
yetmemişti. Aksine bu icraatlarıyla İtalya, Doğu Akdeniz, Ege ve Balkanlar dolayısıyla Boğazlar
bölgesi için önemli bir tehdit olduğunu açıkça göstermişti. Türkiye’nin toprak bütünlüğünü yakından
ilgilendiren Boğazların statüsünün değiştirilmesinden başka seçenek olmadığı artık hegemonik
güçler tarafından da görülmeye başlanmıştı. Habeşistan’a saldıran İtalya’ya karşı Milletler Cemiyeti
bir dizi yaptırımı hayata geçirmeye karar vermiş, İtalya’dan savaş malzemeleri ile birlikte bazı
ürünlerin alım ve satımı yasaklanmıştı. Milletler Cemiyeti’nin Boğazlar Komisyonu’nda temsil
edilen bir devletle açıkça karşı karşıya gelmesi ve yeni bir savaş ihtimali uluslararası kontrole tabi
tutulan Türk Boğazları açısından yakın tehlikeler barındırmaktaydı. Bu şartlar altında askerden
arındırılmış olan Türk Boğazlarının kim tarafından, nasıl koruyabileceği tartışma konusuydu.
İtalya’nın hedef ve faaliyetleri eski müttefik İngiltere ve Fransa’nın yeniden birlikte hareket
etmelerine vesile oldu. 18 Ekim 1935 tarihinde İngiltere ve Fransa üzerinde görüş birliğine vardıkları
Akdeniz antlaşmalarına ilişkin bir bildiri yayınladılar. Buna göre Milletler Cemiyeti üyesi olup
İtalya’ya karşı uygulanacak olan yaptırımlara iştirak edecek devletlerin coğrafi konumları ya da
askerî durumları dolayısıyla İtalya’nın askerî nitelikli bir eylemi ile karşı karşıya kalmaları hâlinde
İngiltere, Fransa, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve İspanya devletleri saldırıya uğrayan devlete
kara, deniz ve hava kuvvetleriyle sınırsız yardımda bulunacaklardı. Ayrıca İngiltere 1935 yılı Aralık
ayında “İtalyan saldırganlığına karşı” İspanya, Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye’ye yardım etme
güvencesi verdi. İspanya bu teklifi redderken diğer devletler İngiltere’nin teklifini kabul ettiler ve bu
şekilde varılan uzlaşmaya “Akdeniz Paktı” adı verildi. Her ne kadar İngiltere kısa bir süre sonra
verdiği güvenceyi kaldırmış olsa da bu pakt Türk-İngiliz ilişkilerinin olumlu bir minval üzerinde
gelişmesine katkı sağlayacaktı.
1935 yılı sonlarına doğru dünyada vaziyet hızla değişiyor, Akdeniz savaş tehlikesi ile adeta
kaynıyor, Milletler Cemiyeti telaş içerisinde çırpınıp duruyordu. “Hayat damarlarından biri tehlikeye
giren İngiltere”, bir yandan Süveyş Kanalı çevresindeki etkinliğini artırmak üzere askerî hazırlıklar
yapıyor diğer yandan İtalya’ya karşı yeni müttefikler arıyordu. Bu noktada Türkiye’nin desteğinin,
Boğazlarda tahkimat isteğinin kabulüne bağlı olduğu İngilizler tarafından gayet iyi biliniyordu. Bu
durumda İngiltere’nin, Boğazların tahkimini kabul edeceği ve diğer devletlerin tasvibi için de bütün
nüfuzunu kullanacağı düşünülüyordu.
1935 yılına gelindiğinde İngiliz İmparatorluk Savunma Komitesi, Genel Kurmay’ın
tavsiyeleri doğrultusunda Türkiye’nin Boğazlarla ilgili taleplerinin olabildiğince ertelenmesi ve karşı
konulamaz hâle gelmesi durumunda kabul edilmesi gerektiğini düşünüyordu. Türkiye’nin Almanya
ile yakınlaşması İngiltere’nin kesinlikle arzu etmediği bir durumdu. Bunun yanısıra İngilizler,
Türkiye’nin Sovyetlerle ilişkilerini daha da geliştirmesini istemiyorlardı. Türk yönetimi elbette bu
durumun bilincinde olup kozlarını tek tek kullanıyordu. 1935 yılı Kasım ayı içerisinde Türkiye ile
Sovyet yönetimi 1925 yılında imzaladıkları dostluk antlaşmasını 10 yıl daha uzatma konusunda
uzlaşmıştı. Bu durumda Boğazlar Mukavelesi’nde tadilat teklifinin geri çevrilmesi Türkiye’de
Sovyet etkisinin artmasına göz yummak anlamına gelecekti.
Almanya’nın 7 Mart 1936 tarihinde Versay Antlaşması’nın askerden arındırmaya ilişkin
hükümlerine aykırı olarak Ren bölgesine asker yığması üzerine bu ülkeye karşı tedbirler alınması
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gündeme geldiğinde Tevfik Rüştü Aras, Türkiye’nin Boğazlarla ilgili tadilat taleplerinden
vazgeçmeyeceğini göstermek üzere çoktan harekete geçmişti.
Almanya’nın Ren bölgesini işgali üzerine 22 Mart 1936 tarihli New York Times gazetesinde
neşredilen “Türkiye Rhine (Ren) İhtilâfından Dolayı Çok Sıkıntılı Bir Vaziyette Bulunuyor” başlıklı
makalenin Türkiye’nin izlediği politikaya hak vermesi oldukça manidardı. Bu makalede
Almanya’nın Locarno Antlaşması’nı ihlâl ederek Ren bölgesini askerî kuvvetlerle işgal etmesinin
Türkiye’yi gayet müşkül bir vaziyette bıraktığı vurgulanıyor, son on senedeki sabırlı tutumunun
Türkiye’nin antlaşmalara hürmetini kafî derecede ispatladığı ifade ediliyordu. Avrupa’nın değişen
vaziyetinden dolayı Türkiye, Boğazların tahkiminin memleket müdafaası noktasında hayati öneme
sahip olduğunu kanıtlamaya çalışmaktaydı ve gazete Türk Hükûmeti’ne hak veriyordu. Kaos
ortamında Türkiye’nin tarafsız bir politika izleyerek üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmesi artık
yabancı basında takdirle karşılanıyordu.
1935 yılından itibaren İngiltere’nin Türkiye’yi Almanya ve Sovyetler Birliği’nden
uzaklaştırmaktan başka seçeneği kalmamıştı. Bu yıldan itibaren İngiltere’nin, Türkiye’nin
boğazlarla ilgili taleplerine yeşil ışık yakması, taraflar arasında ihracata dayalı bir ticaret antlaşması
yapılması, 1936 yılında Kralı’nın Türkiye ziyareti, Türk donanmasının ertelenen Malta ziyaretinin
gerçekleşmesi, Alman firması Krupp’a yaptırılması beklenen Karabük demir çelik fabrikasının
yapımının İngiliz Brassert firmasına verilmesi, İngiliz şirketlerinin liman ve demiryolu hattı
ihalelerinde görülmeye başlamaları, İngiliz firmalarına askeri siparişler verilmesi, Türkiye için savaş
gemileri ve havaalanı inşasının yine İngiliz firmaları tarafından yapılmak istenmesi bu kapsamda
değerlendirilmelidir. Her ne kadar Almanların izledikleri iktisadi politikaların Türkiye yönelik siyasi
hedefleri var ise de İngilizlerin izledikleri iktisadi politikalarda siyasi hedeflerin daha ağır bastığını
söyleyebiliriz.
Türkiye’nin ise İngiltere’ye yakınlaşmakla birlikte hâlâ temkinli hareket ettiğini Almanlarla
ticari ilişkilerini azaltsa da birden bire kesmediğini, Sovyetler Birliği ile de daha önce yaptığı dostluk
antlaşmasını 1935 yılında 10 yıllığına uzattığını görüyoruz.
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Uygulamalar
1)
1930-1939 yılları arasında dünyada büyük devletler arasında yaşanan sorunlar
arasında Türk-İngiliz ilişkilerini etkileyenleri maddeler hâlinde yazınız.
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Uygulama Soruları
1)
1930-1939 yılları arasında dünyada büyük devletler arasında yaşanan sorunlar
arasında Türk-İngiliz ilişkilerini etkileyenler hangileridir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Musul meselesinin Türkiye aleyhine sonuçlanmasının ardından durağan bir seyir izleyen
Türk-İngiliz ilişkileri 1929 yılında bir İngiliz filosunun Türkiye’yi ziyareti ve 1932 yılında
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması ile olumlu bir mecraya girmiştir. Türkiye’nin
Balkanlarda Milletler Cemiyeti’nin, dolayısıyla İngiltere’nin tasvip ettiği bir antanta iştirak etmesi ile
taraflar arası ilişkiler tamamen düzelmiştir. Bundan sonraki süreçte Türkiye’nin Boğazlar
Mukavelesi’nde tadilat teklifleri Türk-İngiliz ilişkilerine yön vermiştir.
Bilindiği üzere Türk Boğazlarında 1923-36 yılları arasında uluslararası bir kontrol tesis
edilmişti. Öncelikle Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının yakın çevresi askerden arındırılırken
Boğazlar Komisyonu kurularak faaliyete geçti. Her ne kadar başkanı Türk olsa da Boğazlar
Komisyonu’ndaki yabancı üyeler İngiliz temsilcinin telkin ve yönlendirmelerinden
kurtulamıyorlardı. Boğazlar Mukavelesi’ni onaylamayan Sovyet-Rusya’nın bu komisyonda temsil
edilmeyişi, başkan olsa da Türk temsilcinin çoğu zaman yalnız kalmasına neden oluyordu. Boğazlar
Komisyonu’ndaki yabancı üyeler, sözkonusu mukavelede olmayan ya da açık olarak belirlenmeyen
hususları genelde Türkiye aleyhine çözüme bağlamak gibi bir eğilim sergilemekteydiler. Bu eğilim
Türk hakimiyetini derinden zedeleyecek şekilde Boğazlar Komisyonu’na mahsus bir bayrak
belirlenmesiyle zirveye çıkacaktır. Ne var ki, Boğazlar Komisyonu’ndaki Türk başkanın İstanbul
Murahhaslığı ve Hariciye Vekâleti aracılığıyla temasta bulunduğu Türk Hükûmeti yaptığı
düzenlemelerle mümkün olduğunca Boğazlar bölgesinde mutlak hakimiyetini zedeleyebilecek
eylemlere izin vermedi. Uluslararası kontrol altındaki Boğazlardan askerî amaçlı geçiş ve gelişgidişler zaman zaman uluslararası gerilimi de tırmandıracak, gerek Boğazlar Mukavelesi ile
öngörülen güvencenin ve gerekse Boğazlar Komisyonu’nun işlevsel bir mahiyete sahip olmadığı
somut vakalarla anlaşılacaktır.
Uluslararası kontrol sürecinde Türk yönetimi, Boğazların müdafaası için lokal bazı tedbirler
almaya çalışsa da bu kontrol devam ettiği müddetçe ülke bütünlüğünü ve güvenliğini tam manasıyla
sağlayamayacağının farkındaydı. Lozan Antlaşması’nın üzerinden daha on yıl geçmeden Türk
yönetimi Boğazlarda uluslararası kontrolü sona erdirmek amacıyla harekete geçmek için uygun
zamanı beklemeye başladı. 1930’lu yıllardan itibaren Akdeniz, merkezî Avrupa ve Uzakdoğu’da
yaşanan sorunlar harekete geçmek için gerekli zemini oluşturdu ve Türkiye 1933 yılında Cenevre’de
düzenlenen konferanslarda Boğazları tahkim etme isteğiyle birlikte Boğazlar Mukavelesi’nde tadilat
teklifini gündeme taşımayı başardı. Başlangıçta Sovyetlerin desteklediği bu teklif İngiliz ve
Fransızlar tarafından kabul edilmemiş olsa da İtalya, Almanya ve Japonya’nın izledikleri politikalar
Türkiye’yi avantajlı duruma getirdi.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi 1931 yılında Mançurya’yı işgal ederek 1933 yılında Milletler
Cemiyeti’nden çekilmiştir?
a)

Almanya

b)

ABD

c)

Japonya

d)

Sovyetler Birliği

e)

İtalya

2)
Aşağıdakilerden hangisi 1932 yılı içerisinde İngiliz Hükûmeti tarafından hazırlanan
“Mc Donald Plânı”’nın özelliklerinden biri değildir?
a)
“Herkes için eşit güvenlik sistemi çerçevesinde silâhlanma eşitliği”ni ileri
sürmekteydi.
b)

Lozan Konferansı’nda müzakereye sunulmuştur.

c)

Bu plân çevre ülkelere çok da fazla güven vermemekteydi.

d)

Plânın sadece İngiltere ve müttefiklerine hizmet için hazırlandığı hissediliyordu.

e)

Plân İngiltere’ye karşı hava taarruzunu men ediyor uzak bölgeleri hesaba katmıyordu.

3)
Türkiye, ilk olarak hangi konferansta Türk Boğazları ve Trakya hududunun askerden
arındırılmasına ilişkin hükümlerin iptal edilmesini talep etmiştir?
a)

Cenevre

b)

Haliç

c)

Londra

d)

Nyon

e)

Montreux
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4)
1933 yılında düzenlenen Cenevre Konferansı’nda Türk temsilcilerinin Boğazlara
yönelik tadilat taleplerini aşağıdaki devletlerden hangisine mensup temsilcisi desteklediğini
açıklamıştır?
a)

Almanya

b)

ABD

c)

Fransa

d)

Sovyetler Birliği

e)

Yunanistan

5)
Aşağıdaki devletlerden hangisi Mare Nostrum (Bizim Deniz) tabirini kullanmasından
rahatsız olmamıştır?
a)

Almanya

b)

İngiltere

c)

Fransa

d)

Türkiye

e)

Yunanistan

6)
1930’lardan İtibaren Türkiye’yi dış politikada Sovyetlerden yavaş yavaş uzaklaşarak
İngilizlerin başrol oynadığı Batı dünyası ile ilişki kurma arayışına iten faktörler nelerdir?
7)
Venizelos’un Boğazlar Mukavelesi’nde tadilat fikrini ilk olarak gündeme getirmesinin
sebepleri nelerdir?
8)
1930 yılı başlarında Akdeniz’de ticaret gemileri nedeni tam olarak tespit edilemeyen
kimliği belirsiz denizaltılar tarafından torpillenerek batırılmıştır. Bu durumda uluslararası camianın
tavrı ne olmuştur?
9)
Balkan Antantı müzakereleri sırasında Bulgaristan, Türkiye’nin Boğazlarda tadilat
teklifini neden desteklemiştir?
10)

Atatürk’ün, Türk Boğazlarında tadilat için öne sürdüğü gerekçeler nelerdir?

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)a, 4)d, 5)a.

171

9. MONTREUX (MONTRÖ) BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ VE TÜRK
BOĞAZLARINDA ULUSLARARASI KONTROLÜN SONA ERMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Türkiye’nin Boğazlar Rejiminde Değişikliğe Dair Notası
9.2. Montreux Boğazlar Sözleşmesi
9.3. Boğazlar Bölgesinin Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Tahkim Edilmesi
9.4. Boğazlar Komisyonu’nun Tasfiyesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Türkiye’nin Lozan’da belirlenen Boğazlar rejiminde değişiklik teklifi için öne
sürdüğü gerekçeler nelerdir?
2)
Türkiye’nin Lozan’da belirlenen Boğazlar rejiminde değişiklik teklifini hangi
devletler desteklemiştir?
3)

Montreux Boğazlar Sözleşmesi hâlihazırda yürürlükte midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Montreux (Montreux)
Boğazlar Sözleşmesi ve
Türk Boğazlarinda
Uluslararası Kontrolün Sona
Ermesi

Montreux (Montreux)
Boğazlar Sözleşmesi ve
Türk Boğazlarinda
uluslararası kontrolün sona
ermesi hakkında bilgi sahibi
olur.

Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihî terminolojiyi doğru
ve yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
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Anahtar Kavramlar


Gayr-ı Askerî (Askerden Arındırılmış) Mıntıka



Gambot



Tonaj



Uluslararası Kontrol
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Giriş
1935 yılından itibaren İngiltere, Türkiye’nin boğazlarla ilgili taleplerine yeşil ışık yakmaya
başlamıştı. 1936 yılı başlarında Türkiye İngiltere nezdinde yürüttüğü gayri resmi temaslarla Boğazları tahkim etmeye dair resmî bir tebligat sunmaksızın- Boğazlar meselesini münasip bir
zamanda müzakere etme arzusunu ilettiğini İngiltere’ye bildirmişti. İngiliz Dışişleri Bakanı Eden
artık açıklamalarıyla İngiltere’nin Türkiye’nin haklı taleplerine karşı tutumunun değiştiğini
gösteriyordu. Fransa’nın Ankara eski Elçisi M. Kammerer de Türkiye’den ayrılmadan önce yaptığı
açıklamalarda Boğazlar meselenin taraflar arasında yapılan müzakereler neticesinde halledilmesi
hâlinde antlaşmanın ihlâlinin sözkonusu olmayacağını belirterek hadiselerin olgunlaşmasını
beklemenin en makul hareket olacağını ifade etmişti. Ancak Türk Hükûmeti’ne göre hadiseler artık
olgunlaşmıştı ve özellikle İngiltere’den gelen olumlu sinyaller harekete geçme zamanının geldiğini
gösteriyordu.
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9.1. Türkiye’nin Boğazlar Rejiminde Değişikliğe Dair Notası
Türk Hükûmeti, Boğazlarla ilgili tezleri sadece sözlü olarak dile getirerek hedefine
ulaşamayacağını 1932-1935 yılları arasındaki teşebbüsleri neticesinde fazlasıyla öğrenmişti. Artık
diplomasi devreye girmeli, konjonktürü değerlendirebilecek hamleler yapmalıydı. Nihayet 10 Nisan
1936 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başvekâleti, uluslararası platformlarda dile getirdiği tadilat
gerekçe ve taleplerini Boğazlar Mukavelesi’ne taraf olan devletlere resmen tebliğ ettiğini açıkladı.
Boğazlar Mukavelesi’ne göre Boğazların emniyetinden sorumlu olan devletlerin Milletler
Cemiyeti karşısındaki durumları kendilerine yüklenen vazifeleri layıkıyla yapabilmelerini şüpheli
hâle getirmiş, dengeler bozulmuştu. Boğazların emniyetinin hakikî bir garanti ile güvence altına
alındığı artık iddia edilemediğine göre Türkiye’den böyle tehlikeli bir ihtimale karşı kayıtsız kalması
beklenemezdi. Bunlardan da öte Boğazlar Mukavelesi Türkiye’nin taraf ya da tarafsız olduğu savaş
hâllerini öngörmekte, özel ya da genel bir savaş tehdidinden bahsetmemekteydi. Böyle bir durumdan
bahsedilmediği için Türkiye’nin meşru müdafaasını temin çareleri aramasına imkân yoktu. Eksik
teminatlardan dolayı Boğazlar Mukavelesi’nin güvence sağlayan hükümlerinin işlevini yitirdiğini
düşünen Cumhuriyet Hükûmeti Türk arazisinin taarruzdan korunabilmesi için lüzumlu olan emniyet
şartları dahilinde müzakereye başlamaya hazır olduğunu bildirmişti. Türk Hükûmeti talebinin
Boğazlardan ticarî mahiyetteki geçiş ve gidiş-gelişleri engellemeye yönelik olmadığını aksine ileride
bu konuda yaşanabilecek sorunları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir tedbir olduğunu açıkça
belirtmişti.
Boğazların silâhtan arındırılmış olması güçlü devletleri baskın tarzında bir taarruz yapmaya
adeta teşvik etmekteydi. Böyle bir durumun cumartesi günü sabah yaşanması hâlinde hafta sonu tatili
araya gireceğinden alınacak tedbirleri müzakere etmek amacıyla kurulacak diplomatik temaslar
başlayıncaya kadar belki de taarruz yapan kuvvetler İstanbul’a ulaşmış olacaklardı. Bu olmasa da
Habeşistan örneğindeki gibi Türkiye kaderi ile baş başa bırakılabilirdi. Ancak Boğazların yeniden
tahkimi caydırıcı bir etken olabilirdi.
Türkiye 10 Nisan 1936 tarihinde Boğazlar Mukavelesi’nde imzası olan İngiltere, Fransa,
İtalya, Japonya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya (Sırp Hırvat-Sloven) ve SovyetRusya’ya birer nota vererek Boğazların statüsünün değiştirilmesi amacıyla yapılacak görüşmelere
başlamaya hazır olduğunu bildirdi. Bu notada Avrupa’nın siyasî ve askerî durumunun Lozan
Antlaşması ve Boğazlar Mukavelesi’nin imzalandığı dönemdekinden tamamen farklı bir boyuta
ulaştığı vurgulanmakta; I. Dünya Savaşı sonrasında devletler, askerden arındırma eğiliminde
olmasına karşın hâlihazırda bu devletlerin silâh teknolojilerindeki gelişmeye paralel olarak hızla
silâhlandıkları ve çevre ülkeler açısından tehdit hâline geldikleri açıklanmaktaydı. Uluslararası
sorunlar nedeniyle Türkiye’nin Milletler Cemiyeti ya da garantör devletler tarafından verileceği vaad
edilen teminata güvenemeyeceği de ayrıca belirtilmekteydi. Türkiye tarafından verilen notada en
dikkat çekici ifade, Boğazlar Mukavelesi’nde genel bir savaş tehdidinin dikkate alınmaması idi.
Böyle bir ihtimal gözönünde bulundurulmadığından ve dünyada yaşanan gelişmeler genel bir savaşa
yol açabileceğinden Boğazlar bölgesinde hukukî, siyasî ya da askerî sorunların ortaya çıkması
kuvvetle muhtemeldi. Bununla birlikte Türkiye, ticarî amaçlı ulaşımı engellemeye yönelik bir
niyetinin olmadığını da açıkça ifade etmekteydi. Türkiye toprak bütünlüğüne yönelecek bir tehlike
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karşısında Boğazlar Mukavelesi ile belirlenen statü dolayısıyla güvenlik zaafiyeti yaşayabileceğini
gayet iyi bir şekilde anlatmaktaydı. Türk teklifini Sovyet-Rusya hemen desteklediğini gösterdi.
Bulundukları bölgenin güvenliğini esas aldığından Bulgaristan, Yunanistan ve Yugoslavya devletleri
Türk teklifini desteklerken Romanya, görünürde Türk teklifi sunulmadan önce kendilerine bilgi
verilmediği, esasında Sovyetlerden çekindiği için ilk etapta olumsuz bir tavır sergiledi. İngiltere’nin
silâhlandırma ile ilgili taleplere “yeşil ışık yakmasının” ardından Fransa ve İtalya’nın da
müzakerelere açık olduklarını bildirmeleri Türk heyetinin Montreux’da işini kolaylaştıracaktı.
Türkiye’nin notası genel olarak dış basında son derece ılımlı ve olumlu karşılandı. Beklendiği
gibi Rus gazetelerinden İzvestia ve Pravda; tahkimat talebinin asla tecavüzî olmayıp müdafaayı
hedeflediğini en az Türk basını kadar açık bir şekilde dile getiriyordu. Türkiye’nin kuruluşundan
itibaren “sulha bağlılığının binbir misalini verdiğini” ifade eden İzvestia, dünyada vaziyetin “fenadan
betere” doğru gittiğini ve bu durumda Türkiye’nin kendisini tehdit edebilecek en zayıf nokta olan
Boğazları güvenliği açısından tahkim etmek mecburiyetinde olduğunu vurgulamaktaydı. Gerek
Sovyet-Rusya’nın Boğazlar Mukavelesi’ne karşı tutumu ve gerekse izlediği politikalar nedeniyle
İzvestia ve Pravda’nın tavrı normal karşılanabilir. Ancak enteresan olan İngiliz basınının tutumuydu.
İngiliz Dışişleri Bakanlığı ile yakın ilişkileri bilinen Daily Telegraph İngiltere’nin Türk taleplerini
“tam anlayış zihniyetiyle görüşmeye hazır bulunması” gerektiğini vurguluyor, Manchester Guardian
Türkiye’nin müracaatındaki “nezaketten” övgüyle bahsediyor meselenin Milletler Cemiyeti
tarafından ciddi bir şekilde tetkik edilmesi gerektiğini yazıyordu. Daily Cronicle da “hakikî sulh için
başlangıç olur” düşüncesiyle Türkiye’nin müracaatına olumlu cevap verilmesinden yanaydı. Daha
önce Türkiye’nin taleplerine karşı olumsuz bir tavır takınan Times’ın çizgisinde ise çok az değişiklik
söz konusuydu. Türk notasının içeriğinde tetkike değer birçok mesele bulunduğunu kaydeden Times,
“Türk müracaati son hâdiselerin bir neticesidir. Fakat şekil itibariyle bu müracaat bu hâdiselere karşı
müsaid ve sevimli bir zıddiyet taşımaktadır” şeklindeki ifadelerle temkinli bir tutum sergiliyordu.
Fransız basını da artık Türkiye’nin taleplerine muhalefet etmiyor, müzakereye açık bir üslup
kullanmayı yeğliyordu. Kendilerine uygulanan yaptırımlar nedeniyle İtalyan basını Türkiye’nin
müracaatı karşısında suskunluğunu koruyordu. Bulgaristan basını Türkiye’nin taleplerine karşılık
kendilerine Ege Denizi’ne bir çıkış yolu verilmesi gerektiğini ileri sürerken Yunan basını bilhassa
Hestiya gazetesi Yunan adalarının tahkim edilmesini talep ediyordu. Yunus Nadi “Türkiye ile dost
olduğundan bu taleplerin Yunanistan’ın en doğal hakkı olduğunu” belirtmişti. Yugoslavya’dan
Vreme gazetesi, Türkiye’nin müttefiki sıfatıyla Yugoslavya’nın bu meselenin müspet bir neticeye
ulaşması için gayret edeceğini dile getiriyordu. Romanya’dan Dimineatza gazetesi de Türk
taleplerine hak vermekteydi. Fakat bir süre sonra Yunanistan ile yaşadığı ihtilaftan dolayı
Romanya’nın Boğazlarda mevcut statükonun muhafazasından yana olduğuna dair duyumlar alındı.
Bu durumda Balkan Antantı da sarsılabilirdi.
Türk notası ile eşzamanlı olarak Devletler Hukuku Profesörü ve İstanbul Üniversitesi Rektörü
Cemil Birsel de verdiği konferanslarla Türk taleplerinin adeta hukukî müdafaasını yapıyordu.
“Almanya’nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi bir yana Boğazlara tekeffül (kefalet) eden
devletlerden Japonya Milletler Cemiyeti’nden çekilmişken İtalya da fiilen harp içinde bulunup
dururken bir tehlike karşısında Milletler Cemiyeti karar verse bile gene harekete gelemeyecektir.
Yani eski vaziyet Türkiye’nin sebep olmadığı şartlarda bozulmuştu”. Bu nedenle anlaşmanın
değişmesi gerekiyordu. Devletler Hukuku’na göre bir antlaşmada değişikliği öngören açık hükümler
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yoksa o antlaşma ancak “rebus sixtantibus” kaidesiyle daha açık bir ifade ile “antlaşmaları gerektiren
şartlar değişirse bu antlaşmaların değilmesi de istenebilir” prensibi ile değiştirilebilirdi. Ki, bu koşul
çoktan oluşmuştu.
Basındaki haber ve değerlendirmelerden sonra Türk notasına ilk resmî tepki beklendiği gibi
Sovyet-Rusya’dan geldi. 16 Nisan 1936 tarihinde Boğazların tahkim edilerek Türkiye’nin tam
hakimiyetine verilmesi gerektiğini dile getiren Sovyet Hükûmeti müzakerelere başlamaya hazır
olduğunu bildirdi. Yine aynı gün sömürgelerinin fikrini alacağının altını çizse de İngiltere Hükûmeti,
kendi hesabına Türk tekliflerini gecikmeksizin müzakereye hazır olduğunu açıkladı. Bulgaristan
Başvekili ve Hariciye Nazırı Köse İvanof da Türkiye’nin Sofya elçisi Ali Şevki Berkeli’yi kabul
ederek hükûmetinin Türk taleplerine muhalefet etmeyeceğini ve bu teklifi gayet doğal
karşıladıklarını şifahen iletmişti. 23 Nisan 1936 tarihinde Yugoslavya Başbakanı ve Dış İşleri Bakanı
Stoyadinoviç Türkiye’nin Büyükelçisi Numan Rifat’ı kabul ettikten sonra basına yaptığı açıklamada
Türk tezine olumlu cevap vereceklerini bildirmiş ve 28 Nisan 1936 tarihinde bunu yerine getirmişti.
Fransa da 24 Nisan 1936 tarihinde Türk talepleri doğrultusunda müzakereye başlamayı resmen kabul
etti. Aynı tarihte Bulgaristan Hükûmeti Türk taleplerine muhalefet etmeyeceklerini resmen
açıklarken Romaya Dışişleri Bakanı M. Titulesko Türk taleplerine esas itibariyle karşı olmadıklarını
bildirdi. Aslında Romanya Hükûmeti, Lozan Antlaşması’nda istenen değişikliklerin yapılması
hâlinde Bulgaristan ve Macaristan’ın da yapmış oldukları antlaşmalarda değişiklik talep etmesinden
çekiniyordu. Bu nedenle ilk dönemlerde Romanya Hükûmeti, Türk taleplerine pek sıcak
bakmıyordu. Fakat siyasî zeminde Türkiye lehine değişimler yaşandığını hisseden Romanya 29
Nisan 1936 tarihinde Boğazlarla ilgili Türk tezlerine “dost ve müttefik bir ülke olarak katılacağını”
beyan etmekle kalmadı, gerektiğinde bunun gerçekleşmesi için yardım etmekten geri kalmayacağını
bildiridi. 4 Mayıs 1936 tarihinde düzenlenen Balkan Konseyi’nde de iki taraf ilişkilerinde hiç bir
pürüz kalmadığı görüldü.
Dünyadaki Boğaz, geçit ve su yollarının büyük bir kısmının kontrolü altında tutan
İngiltere’nin Türk taleplerine karşı yaklaşımında belirgin bir değişim gözlemleniyordu. Bu değişimde
İtalya’nın Habeşistan üzerinden Süveyş Kanalı’nı tehdit etmesinin yanısıra uluslararası ilişkilerdeki
yeni konjonktürün etkili olduğunu herhâlde açıklamaya lüzum yoktur.
10 Mayıs 1936 tarihinde Milletler Cemiyeti Cenevre’de Habeşistan’ın işgalini ele almak
üzere toplandığında İngiltere’nin bu işgali şiddetle protesto edeceği ve uluslararası bir krizin
yaklaştığı hissediliyordu. Kendilerine karşı Milletler Cemiyeti’nde bir hava olduğunu sezen İtalya
temsilcisi Baron Aloizi Roma’dan aldığı talimat üzerine Cenevre’yi terk etmeye karar vermişti. İşte
bu şartlar altında Tevfik Rüştü Aras 12 Mayıs 1936 tarihinde yerinde bir hamleyle Lozan
Antlaşması’nı imzalayan devletleri Boğazlarla ilgili kısıtlayıcı hükümlerin tadili amacıyla 25 Haziran
1936 tarihinde İsviçre’nin Monreux şehrinde bir konferans düzenlemeye davet etti. 10 Nisan 1936
tarihli nota ve siyasî teşebbüslerle altyapısı hazırlanan bu davete 16 Mayıs 1936 tarihine kadar
Balkan Antantı’na üye olan Yunanistan, Yugoslayya ve Romanya dışında Sovyet-Rusya, İngiltere,
Japonya ve Bulgaristan devletleri olumlu cevap verdiler ve konferansın 27 Haziran 1936 tarihinde
İsviçre’nin Monreux şehrinde toplanması kararlaştırıldı. Sonradan bu tarih 22 Haziran 1936’ya
çekildi.
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Boğazlar Mukavelesi’ni imzalamadığı ve onaylamadığı için Amerika Birleşik Devletleri
yönetimi Boğazlarla ilgili gelişmeler karşısında sessiz kalmakla birlikte basın Türkiye’ye hak
vermekteydi. Mesela New York Times “cebir ve kuvvet yerine akıl ve mantıkla hareket ettiğinden
Türkiye davasını kazanacaktır” diyordu.
15 Haziran 1936 tarihinde İtalya, yaptırımlar kaldırılmadığı müddetçe Avrupa meseleleri
hakkkında yapılacak hiç bir toplantıya katılmayacağını açıkladı. Bu açıklama İtalya’nın Boğazlarla
ilgili müzakerelerde yer almayacağını göstermekteydi.
Türkiye Boğazlar Mukavelesi’ne taraf olmadığı hâlde Almanya’yı da Boğazların durumunu
görüşecek konferansa davet etmişti. Ancak Almanya Türk taleplerine hak vermekle beraber
sözkonusu konferansa katılmayacağını bildirdi.

9.2. Montreux Boğazlar Sözleşmesi
22 Haziran 1936 tarihinde başlayan Montreux Konferansı’na İtalya dışında Boğazlar
Mukavelesi’ni imzalayan devletlerin tamamı katıldı. Hatırlanacağı üzere Türkiye, İngiltere, Fransa,
İtalya, Japonya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Sırp-Hırvat-Sloven Devleti (Yugoslavya) ve
Sovyetler Birliği imzalamış, son iki devlet bu mukaveleyi onaylamamışlardı. İtalya ise Türkiye ve
Türk tezi ile bir sorununun olmadığını göstermek istercesine Milletler Cemiyeti tarafından aleyhine
alınmış yaptırım kararlarının kaldırılmasının ve uluslararası vaziyetin gelişmesinin ardından
Montreux Konferansı’na katılacağını bildirmişti.
Montreux Konferansı’nda Türkiye’yi Dış iş leri Bakanı Tevfik Rüş tü Aras’ın başkanlığında
Dışişleri Umumî Kâtibi Numan Menemencioğlu, Generkurmay İkinci Reisi Korgeneral Asım
Gündüz ve Milletler Cemiyeti nezdinde daimî murahhas Sivas milletvekili Necmettin Sadak, sivil ve
askerî müşavir ve kâtiplerden oluşan kalabalık bir heyet temsil edecekti. Kısa bir süre sonra bu
heyete Londra Büyükelçisi Fethi Okyar ile Paris Büyükelçisi Suat Davaz da murahhas olarak dahil
edildi.
20 Temmuz 1936 tarihinde Türkiye, İngiltere, Fransa, Sovyet-Rusya, Japonya, Yunanistan,
Bulgaristan, Romanya ve Yugoslavya arasında imzalanan Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile
Boğazlar Komisyonu kaldırılarak yetkileri Türkiye’ye devredilmiş, Türkiye’nin Boğazlarda silâhtan
arındırılmış mıntıkaları yeniden tahkim edebilmesine müsaade edilmiş, Boğazlar bölgesinin Milletler
Cemiyeti adına Boğazlar Mukavelesi’ne taraf devletlerin garantisi altında olmasını öngören
hükümler yok sayılarak bu sorumluluk Türkiye’ye iade edilmiş, böylelikle Türk hakimiyetini
sarsabilecek nitelikteki hükümler kaldırılarak ya da değiştirilerek uluslararası kontrole son
verilmiştir.
Montreux Boğazlar Sözleşmesi’ne göre barış hâlinde Boğazlardan geçiş ve geliş-gidiş serbest
olacaktı. Sözleşmenin iki nolu eki ile belirlenen uçak gemileri, hafif su üstü gemileri denizaltılar,
küçük çapta savaş gemileri ve hafif gemileri savaş gemisi sınıfına girmekte bunun dışındaki bütün
gemiler ticaret gemisi olarak kabul edilmekteydi. Lozan Boğazlar Mukavelesi’nde olduğu gibi
olağan dönemlerde bayrak ve yükü ne olursa olsun bütün gemiler sözleşmede belirlenen kriterler
doğrultusunda boğazlardan geçiş ve gidiş-geliş serbestîsinden yararlanacaklardı. Bilindiği üzere
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Lozan Boğazlar Mukavelesi’nde Türk Hükûmeti’nin doğrudan doğruya yaptığı hizmetlerin karşılığı
olan vergi ve harçları alabilmesi öngörüldüğünden Boğazlar Komisyonu ve siyasî çevrelerde
Boğazlardan transit geçen ticaret gemilerinin sağlık denetimine tabi tutulup tutulmayacakları tartışma
konusu hâline gelmişti. Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile bu sorun ortadan kaldırılmaktaydı. Buna
göre Boğazlardan geçecek ticaret gemileri uluslararası sağlık kuralları çerçevesinde Türk yasalarıyla
belirlenen sağlık denetimi için Boğazların girişinde bulunan sağlık istasyonunda duracaklar; adları,
uyrukları, tonajları, geldikleri ve gidecekleri yer hakkında malumat vereceklerdi. Kılavuzluk,
römorkörcülük ise Lozan’da olduğu gibi isteğe bağlıdır. Türkiye’nin sadece sağlık denetimi, fener,
şamandıra ve ihtiyaç hâlinde kurtarma hizmetleri için altın-frank kuru üzerinden belirlenen ücretleri
tahsil edebilme hakkına sahip olduğu açıklığa kavuşturulmuştur.
Lozan’da imzalanan Boğazlar Mukavelesi’nde Türkiye ile barış durumda bulunan devletlerin
denizaltılarının dahi Boğazlardan ancak suyun yüzünden geçebilmeleri öngörülmüştü. Montreux
Boğazlar Sözleşmesi’ne göre Karadeniz’e kıyısı olmayan devletlerin denizaltıları Boğazlardan
geçme hakkına sahip değildir. Sadece Karadeniz’e kıyıdaş devletler, Türk makamlarını zamanında
bilgilendirmek koşuluyla inşa ya da tamir ettirdikleri, bakımdan geçirecekleri veya satın aldıkları
denizaltıları deniz üslerine katılmak üzere Bogazlardan geçirme hakkına sahiplerdir. Bu denizaltılar
da Boğazlardan ancak suyun yüzünden geçebileceklerdi.
Boğazlar Mukavelesi’nde olduğu gibi Türkiye’nin tarafsız olduğu bir savaşta bütün ticaret
gemileri, Türkiye’nin taraf olduğu bir savaş hâlinde ise tarafsız devletlere mensup ticaret gemileri
düşmana yardım etmemek koşuluyla Boğazlardan geçiş ve gidiş-geliş serbestîsinden
yararlanacaklardı. Sözkonusu şartlar gerçekleştiği takdirde Boğazlar Mukavelesi’ne göre Türkiye’nin
denetim hakkı bulunmakta idi. Ancak Montreux’da Türkiye’nin denetim yetkisinden açıkça
bahsedilmemekte sadece tarafsız devletlere mensup ticaret gemilerinin düşmana yardım etmemek
koşuluyla Boğazlardan geçebilecekleri şeklindeki hüküm üstü kapalı olarak Türkiye’nin bu denetimi
yapabileceğini göstermektedir. Yine de ileride bu koşulların ortaya çıkması ve Türkiye’nin tarafsız
devletlere mensup gemileri denetlemeye kalkışması itirazları beraberinde getirebilecektir. Bundan
başka Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin getirdiği yenilik ise sözkonusu koşullar altında ticaret
gemilerin Boğazlara gündüz girmesi ve Türk Hükûmeti’nin belirlediği güzergâhı kullanarak
Boğazlardan geçebilmeleridir. Bir diğer önemli yenilik de Türkiye’nin kendisini savaş tehlikesi
tehdidi karşısında sayması durumunda da bu uygulamaya gidebilmesidir.
Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri ve iki sayılı eki ile savaş gemilerinin
nitelik ve tonajlarının hesabının nasıl belirleneceği açıklığa kavuşturulmaktaydı. Lozan Boğazlar
Mukavelesi’nde olduğu gibi savaş gemilerinin Boğazlardan geçmeden evvel ön bildirimde
bulunmaları gerekmektedir. Bu noktada Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile getirilen yenilik ön
bildirimin olağan süresinin sekiz gün olarak belirlenmesidir. Yine Boğazlar Mukavelesi’nde savaş
gemilerinin, teknik aksaklıklar dışında geçişleri için gerekli olandan fazla bir süre Boğazlarda
duraklamayacakları vurgulandığı hâlde Montreux Boğazlar Sözleşmesi’ne göre savaş gemileri aynı
şekilde teknik aksaklıklar dışında ön-bildirimde beyan ettikleri tarihten itibaren azami beş gün
içerisinde Boğazlardan geçmek zorundadırlar. Geçiş esnasında Deniz kuvvetinin komutanı, durmak
zorunda olmaksızın Boğazların girişindeki bir işaret istasyonuna komutası altındaki kuvvetlerinin
tam kuruluşu hakkında bilgi vermek mecburiyetindedir ki, bu hüküm de hemen hemen Boğazlar
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Mukavelesi’ndekinin aynısıdır. Boğazlar Mukavelesi’nden farklı olarak savaş gemileri Boğazlara
sadece gündüz girebileceklerdi.
Türkiye’nin tarafsız olacağı bir savaşta, tarafsız devletlere mensup savaş gemileri Boğazlar
Mukavelesi’nde ön görüldüğü gibi düşmana yardım etmemek koşuluyla Boğazlardan
geçebileceklerdi. Bu noktadaki fark Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin Türkiye’ye, savaşan
devletlerin savaş gemilerine Boğazları kapalı tutma hakkının tanınmasıdır. Bilhassa uluslararası
gerginliğin tırmandığı dönemlerde Boğazlar Mukavelesi’nin bu konudaki hükmünün Türkiye için ne
kadar sakıncalı olabileceği yakından hissedilmişti. Boğazlar Mukavelesi’deki statü gereği savaş
gemilerinin Boğazlarda düşmanca hareketlerde bulunmayacakları öngörülmüşse de Karadenize kıyısı
olan bir devletle diğer bir devlet arasında yaşanabilecek olası bir çatışma Boğazlar bölgesini savaş
alanı hâline getirebilirdi. Montreux’da, savaş hâlinde Boğazların savaş gemilerine kapalılığı ilkesi
kabul edilerek bu tehlikenin önlenmesi hedeflenmiştir.
Boğazlar Mukavelesi’ne göre Türkiye savaşta taraf ise denetim hakkı saklı kalmak üzere
tarafsız devletlere mensup savaş gemi ve uçakları düşmana yardım etmemek koşuluyla Boğazlardan
serbestçe geçebileceklerdi. Montreux Boğazlar Sözleşmesi ise bu durumda Türkiye’nin dilediği gibi
davranabilmesine müsaade etmektedir. Türkiye kendisini savaş tehlikesi tehdidi karşısında sayması
durumunda dahi bu uygulamalara gidebilme hakkına sahiptir.
Uluslararası kontrol kaldırıldığı için savaş gemilerinin Boğazlardan geçişine ilişkin
hükümlerinin yürütülmesine Türk Hükûmeti göz kulak olacaktı. Bu hüküm de Türkiye’nin tam
hakimiyetini pekiştirmiştir.
Boğazlar Mukavelesi’ne göre bir devletin Karadeniz’e doğru Boğazlardan geçirebileceği
âzami kuvvetin miktarı; Karadeniz’e kıyısı olan devletlere mensup ve geçiş esnasında Karadeniz’de
mevcut en kuvvetli donanmanın âzami kuvvetinin toplam miktarını aşmayacaktı. Sovyet-Rusya’nın
itiraz ettiği ve belki de Boğazlar Mukavelesi’ni onaylamamasının temel nedeni olan bu hüküm
Montreux’da değiştirilmiş, bir devletin Karadeniz’de bulundurabileceği savaş gemisi sayısı en fazla
dokuz, tonajı ise 30,000 ton olarak, bu savaş gemilerinin Karadeniz’de kalabilecekleri süre ise 21
günle sınırlandırılmıştır. Bununla beraber tek seferde Boğazlardan transit geçişte toplam tonaj 15,000
tonu aşmayacaktır. Karadeniz’e kıyıdaş devletler için ise bu sınırlama geçerli değildir.
Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin Türkiye lehine en önemli düzenlemelerinden bir tanesi de
Boğazların savaş uçaklarının geçişine ve kullanımına kapatılmasıdır. Uçak gemilerinin taşıyacakları
savaş uçaklarının dahi kullanılması yasaktır.
Bir diğer önemli konu da Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin süresi ve değiştirilmesi ile
ilgilidir. Bilindiği üzere Boğazlar Mukavelesi için böyle bir süre ve değişiklik öngörülmemişti.
Zaman zaman basın yayın organlarında ve halk arasında Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin
ömrünün 100 yıl olduğuna dair söylentiler ve değişiklik iddiaları gündeme gelmektedir. Kaynağı
belirsiz bu söylenti ve iddiaların doğruluk payları Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin 28. ve 29.
maddeleri incelendiğinde tartışmaya yer bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulacaktır. 28.
maddeye göre Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin süresi yürürlüğe giriş tarihinden başlamak
kaydıyla 20 yıldır. Sözü edilen 20 yıllık sürenin bitiminden iki yıl önce hiç bir devlet bu sözleşmeyi
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sona erdirme ön-bildirimi vermemişse bu sözleşme bir sona erdirme ön-bildiriminin
gönderilmesinden başlayarak iki yıl geçinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Ön-bildirimde
bulunulması hâlinde Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin tarafları düzenlenecek bir konferansa
katılarak yeni rejimi tespit edeceklerdir. Dolayısıyla Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin süresi
herhangi bir sona erdirme ön-bildirimi yapılmadığı için 1956 yılında dolmuştur. Bu çalışmayı
yaptığımız 2014 yılına kadar da herhangi bir sona erdirme ön-bildirimi yapılmadığı için Montreux
Boğazlar Sözleşmesi hâlihazırda yürürlüktedir. Bugün ya da gelecekte taraf devletlerden birinin sona
erdirme ön-bildiriminde bulunması hâlinde Montreux Boğazlar Sözleşmesi iki yıl daha yürürlükte
kalacak, bu esnada taraf devletler bir konferans düzenleyerek yeni rejimi belirleyeceklerdir.
Montreux Boğazlar Sözleşmesi hükümlerinin kısmen değiştirilmesi de mümkündür. Bunun
için taraf devletlerin Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren beş yıllık
dönemler hâlinde tonajla ilgili değişiklik talepleri için bir devletin, diğer maddelerin değiştirilmesi ile
ilgili taleplerinin kabulü için ise iki devletin desteğini alarak müracaatta bulunmaları gerekmektedir.
Tonajla ilgili değişiklik talepleri için hem Karadeniz’e kıyısı olan devletler arasında hem de taraf
devletler arasında dörtte üç çoğunluk oranı aranmaktadır. Diğer maddeler ise ancak oybirliği ile
değiştirilebilir. Dolayısıyla tonaj dışındaki maddelerin değiştirilebilmesi için Türkiye’nin onayı
şarttır. Boğazlardan serbest geçiş ilkesinin ise süresiz olduğunu vurgulamakta yarar vardır.
28 Temmuz 1936 tarihinde İngiliz Dışişleri Bakanı M. Anthony Eden’in Tevfik Rüştü Aras’a
bir telgraf göndererek Montreux’taki Türk heyetinin hareket tarzı sayesinde Boğazlar
Mukavelesi’nin mesut bir neticeye ulaştığını bildirmesi gerek Boğazlarda kurulan yeni statünün
sürdürülebilirliği gerekse Türk-İngiliz ilişkilerine yeni bir boyut kazandırması açısından gayet
önemli idi.
31 Temmuz 1936 tarihinde Montreux Boğazlar Sözleşmesi onaylandı. Aynı gün Sovyet
Maslahatgüzarı da Tevfik Rüştü Aras’ı tebrik ederek Montreux Boğazlar Sözleşmesi’ni
onayladıklarını bildirdi. 7 Ağustos 1936’da Yunanistan 27 Ağustos 1936’da Romanya ve 31 Ağustos
1936’da Yugoslavya’nın onaylarının ardından 9 Kasım 1936 tarihinde Montreux Boğazlar
Sözleşmesi resmen yürürlüğe girdi. Japon meclisi ancak 10 Şubat 1937 tarihinde Montreux Boğazlar
Sözleşmesi’ni onayladı. İtalya da 2 Mayıs 1938 tarihinde bu sözleşmeyi imzaladı.

9.3. Boğazlar Bölgesinin Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Tahkim
Edilmesi
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti bir yandan Montreux’dan gelecek haberleri beklerken diğer
yandan Boğazları tahkim etmek amacıyla hazırlıklarını sürdürmekteydi. Montreux Boğazlar
Sözleşmesi’nin imzalandığı gün bu sözleşmenin onaylanması beklenmeden Boğazlar Türkiye
tarafından tahkim edilecekti. Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalandığı 20 Temmuz 1936 tarihi
akşamı aralarında topçuların da bulunduğu muhtelif Türk kuvvetleri bir hava müfrezesi eşliğinde
İstanbul Boğazı’na ulaşarak yaklaşık 18 yıldır işgal altında olan eski tabyaları geri aldılar. Ordu
müfettişi Orgeneral İzzettin Çalışlar kumandasındaki birliklerin İstanbul Boğazı’ndaki tahkimatlara
doğru hareketi ahalinin yoğun ilgi, tezahürat ve sevgi gösterileri altında gerçekleşmiş, ertesi gün bu
coşkunun devam edebilmesi amacıyla bir savaş gemisinin ve İstanbul Boğazı’na gelecek hava
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filolarının gösteri yapması kararlaştırılmıştı. Türk piyadeleri İstanbul Boğazı’na yerleşirken
Anadolukavağı tabyasına resmî törenle Türk bayrağı çekilmişti. Bu arada Macar tabyasının yıkık
mazgalları arasına da geçici olarak ağır toplar yerleştirilmişti.
İstanbul Boğazı ile eşzamanlı olarak Çanakkale Boğazı’nı geri alabilmek maksadıyla kara ve
deniz kuvvetleri harekete geçirildi. General Hüseyin Hüsnü Kılkış’ın kumandası altındaki kara
kuvvetlerinin bir kısmı Balıkesir yolu üzerinde bulunan Kirazlı’dan diğer kısmı da Ezine tarafından
tahkimatlara ulaşacaklardı. Çanakkale Boğazı’nın geri alınışı sırasında yapılan tezahüratlar ve oluşan
atmosfer dikkate değerdi. Bir yandan keşif uçakları Çanakkale semalarında uçuşlar yapıyor, diğer
yandan kara ve deniz kuvvetleri bir şölen havasında tahkimatların idaresini ele geçiriyorlardı.
Çanakkale Savaşı gazilerinin de katılımı bu törene ayrı bir renk ve hava kazandırıyordu. 21 Temmuz
1936 tarihinde yayınlanan resmî tebliğ ile Çanakkale ve İstanbul mıntıkasında o ana kadar mevcut
olan askerden arındırılmış mıntıkanın kaldırıldığı ve bu mıntıkanın Türk ordusu tarafından 21
Temmuz 1936 günü öğleye kadar fiilen işgal edildiği bildirilmekteydi. Aynı günün sabahı erken
saatlerde Yavuz, Hamidiye, Zafer, Tınaztepe, Kocatepe muhripleriyle Hızırreis gambotu, rasıd mayın
gemisiyle Birinci ve İkinci İnönü denizaltıları Çanakkale önlerine demirlemiş ardından Bozcaada ve
İmroz’a birer askerî kıta çıkarılmıştı.
22 Ağustos 1936 tarihinde Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin tatbikini temin etmek üzere
merkezde teşkil edilen daire şefliğine Hariciye Vekâleti Birinci Daire Şefi Esad Bey tayin edildi.
26 Ağustos 1936 tarihinde Türk Hükûmeti, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarında belirlenen
hududları ikinci yasak mıntıka ilân ederek bu hudutlar dahilinde gerek deniz ve hava yollarıyla geçiş
gerekse ikâmet hususlarıyla ilgili düzenlemeler yaptı. Çanakkale Boğazı’ndan geçmek isteyen
yabancı savaş gemileri Çanakkale ve Seddülbahir işaret istasyonlarına, İstanbul Boğazı’ndan geçmek
isteyen yabancı savaş gemileri İstanbul Boğazı işaret istasyonuna 50 mil kala rapor verecekler ve
yakın mesafede isimlerini bildireceklerdi. Mütekabil selamlama için Çanakkale Boğazı’nda
Çimenlik’te, İstanbul Boğazı’nda Anadolukavağı’nda birer batarya bulunacaktı. Kılavuz merkezleri
ise Çanakkale Boğazı’nda Çanakkale İstanbul Boğazı’nda Telli Tabya (Rumelikavağı) ve İstanbul
olarak belirlenmişti. Hava yolları seyir hattı ise Midye-Enez ve Enez-Marmara Ereğlisi-Midye hatları
olacaktı. İkinci yasak mıntıka Boğazların güvenliğini sağlayacak bir tedbir olmasının yanısıra
Lozan’da tasarruf hakkı İngiltere ve Fransa’ya bırakılan harp mezarlıklarının bulunduğu bölgenin
kontrol altında tutulması noktasında da önemli bir işleve sahipti.

9.4. Boğazlar Komisyonu’nun Tasfiyesi
Montreux Konferansı’nın imzalandığı tarihte Boğazlar Komisyonu yaz tatili nedeniyle
çalışmalarına ara vermiş durumdaydı. Sözleşmenin imzanmasından sonra Boğazlar Komisyonu
Başkanı Mehmed Ali Talay komisyon başkanlığından istifa ettiğini ancak tasfiye işlemleri
tamamlanıncaya kadar görevinin başında kalacağını açıkladı. Normal şartlar altında yaz tatilinde
bulunan Boğazlar Komisyonu’nun 1936 Eylül ayı içerisinde toplanarak tasfiye işlemlerine başlaması
gerekiyordu. Ancak Boğazlar Komisyonu 3 Ağustos 1936 tarihinde olağanüstü toplantıya çağrıldı.
Montreux’da Boğazlar Komisyonu adına gözlemcilik yapan İngiliz üye Macdonald’ın yaptığı
açıklamaların ardından komisyonun bir ay sonra tasfiye işlemlerine başlaması kararlaştırıldı. Bu
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arada Boğazlar Komisyonu Umumi Katibliği sürecin hızlı bir şekilde tamamlanması amacıyla dosya
ve evrakların tasnifine başlamıştı. Tasfiye işlemleri bir aya kadar tamamlanacak, akabinde komisyon
üyeleri son bir toplantıya davet edilecek ve hazırlanacak rapor tasdike sunulacaktı.
Tasarlanan bir aylık süre içerisinde Boğazlar Komisyonu’nun tasfiye işlemlerine başlandı ve
10 Eylül 1936 tarihinde Boğazlar Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Talay, Montreux Boğazlar
Sözleşmesi gereğince komisyonun işlerinin bundan böyle Türk Hükûmeti tarafından görüleceğinden
komisyonun mesaisine nihayet verildiğini Milletler Cemiyeti Genel Sekreterliği’ne iletti. Boğazlar
Komisyonu tasfiye işlemleri plânlanan süre içerisinde tamamlanırken komisyona ait çok sayıda evrak
ve dosya Hariciye Vekâleti’nde Boğazlar rejiminin tatbiki için teşekkül etmiş olan yeni büroya
devredildi. Böylelikle Türkiye’nin hakimiyetine aykırı olan bu uluslararası kuruluşun faaliyetlerine
son verilmiş oldu.

186

Uygulamalar
1)
Abdurrahman Bozkurt tarafından kaleme alınan Türk Boğazlarında Uluslararası
Kontrol (1918-1936) adlı eseri okuyunuz.
2)

Türk Boğazları ile ilgili haritayı inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)

Türk Boğazlarında uluslararası kontrol nasıl sona ermiştir?

2)

Türk Boğazları hangi devletler açısından daha çok önem taşımaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Arnold J. Toynbee, Lozan’da Boğazlarla ilgili müzakereler esnasında “Türkiye’nin İngiltere
ile Sovyet-Rusya arasında kaldığını, bir denge politikası izlemeyi tercih ettiğini ve diğer meselelerde
desteğini sağlamak maksadıyla Boğazlar meselesinde Sovyet-Rusya’nın istediği şekilden ziyade
İngiltere’nin arzu etiği şekle yaklaşan bir hâl sureti kabul ettiğini” ileri sürmektedir ki, kendisine
kısmen de olsa hak vermek gerekir. E. Carr ise “eski düşman (Türkiye)” arazisinin önemli
noktalarının askerden arındırılmış mıntıka hâline getirilmesi ve uluslararası bir komisyon tarafından
kontrolünün sağlanması gibi uygulamaların savaş sonrası ruhu tebarüz ettirdiğini vurgulayarak eğer
bunlar her tarafta tatbik edilmiş olsaydı elbette iş başkalaşabilirdi. Fakat bu takyidat (kısıtlama) sırf
harbi kaybetmiş oldukları için düşmanlarımıza vazedilen cezanın bir kısmı gibi telakki edildikçe
ergeç yıkılmağa mahkûmdu. Boğazlar ebediyyen gayr-i askerî (askerden arındırılmış) mıntıka
hâlinde ibka edilecek olduğu gibi, Ren havzası da gayr-i askerî mıntıka hâlinde ibka edilecek olduğu
gibi Ren havzası da gayr-i askerî bir hâlde kalamıyacaktı” şeklinde gayet yerinde değerlendirmeler
yapmıştı. Esasında Toynbee, ona hak vererek iki durum arasında hakikaten de tarihî bir bağlantı
bulunduğunu düşünüyordu. Hatırlanacağı üzere Alman ordusu kimseden müsaade almaksızın 7 Mart
1936 tarihinde askerden arındırılmış olan Ren havzasını yeniden işgal etmiş, 10 Nisan 1936 tarihinde
de Türkiye Hükûmeti Boğazlar Mukavelesi’ne taraf devletleri Boğazlar meselesi etrafında görüşmek
üzere yeni bir konferansa katılmaya davet etmişti. Toynbee stratejik öneme sahip Boğazlar
bölgesinin herhangi bir güç tarafından işgal edilme ihtimalinin askerden arındırılmış mıntıkaların
yeniden tahkimi için yeterli olduğu kanaatinde olup Türkiye’nin bu isteğine kuvvetle değil anlaşma
yoluyla ulaşma arzusunu takdir ediyordu. Montreux’da yine İngiltere ve Sovyet-Rusya devletleri
yekdiğerinden farklı maksatlar güdüyor ve Türkiye ikisi arasında denge sağlayacak vaziyette
duruyordu. Fakat bu kez neticede Sovyet-Rusya ve Türkiye istediklerinin mühim bir kısmına
ulaşabilmiş, İngiltere istediklerine oranla daha azını elde edebilmişti. Bu durumda en kazançlı
devletin Türkiye olduğu görülüyordu. Çünkü gerek askerden arındırılmış mıntıka gerekse Boğazlar
Komisyonu ortadan kalkacaktı. Artık Türk topları yeniden Boğazlara tahakküm ediyor ve Türk
karasuları dahilinde uluslararası seferleri düzenleyen yeni hükümlerin tatbikatı bi kere daha
Türkiye’ye bırakılıyordu. Sovyet-Rusya da antlaşmadan kazançlı ayrılmıştı. Çünkü Karadeniz’e
kıyısı olan devletler ki, bunların en önde geleni Sovyet-Rusya idi, Karadeniz’den Akdeniz’e miktar
ve tonaj toplamı hiç bir sınırlamaya maruz kalmaksızın her cinsten her boydan savaş gemisi
gönderebilirken diğer devletler Akdeniz’den Karadeniz’e hafif savaş gemileri dışında askerî kuvvet
gönderemeyecekleri gibi gönderdikleri gemiler Karadeniz’de 21 günden fazla kalamayacak, bahsi
geçen devletlerin Akdeniz’den gelerek Karadeniz’de toplanan donanmamalarının miktarı Sovyet
donanmasını geçemeyecekti. Bütün bunlara rağmen Hitler tehdidi nedeniyle hâlihazırda Türkiye,
İngiltere ve Sovyet-Rusya münasebetlerinde bir sorun yaşanmamaktaydı. Yalnız Hitler tehdidinin
ortadan kalkmasından sonra bu durumun devam edeceği şüpheli idi.
Montreux Boğazlar Sözleşmesi Boğazlarda uluslararası kontrole son vererek Türk
egemenliğinin yeniden kurulmasını sağladığı gibi Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki ağırlığını
artıracaktı. II. Dünya Savaşı öncesinde yaşanan bloklaşmalar içerisinde taraf devletlerin Türkiye’nin
desteğini sağlama arayışına girmelerinin bir nedeni de budur.
Montreux Konferansı sırasında Sovyet temsilcileri açıkça ifade etmeseler de Türkiye’nin
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mutlak hakimiyetine terk edilen Boğazların birlikte müdafaasına, hiç değilse taraflar arasında yeni
bir savunma ve işbirliği antlaşması yapılmasına yönelik beklentiler içerisine girmişlerdi. Türk heyeti
bu beklentileri temkinli karşılamış, Sovyet temsilcileri de ilerleyen süreçte beklentilerini resmiyete
dökmemişlerdi. Bu durum Türkiye’nin yavaş yavaş Sovyetlerden uzaklaşarak İngiltere ile
yakınlaşmasına vesile olacaktır.
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Bölüm Soruları
1)
İngiltere hangi yıldan itibaren Türkiye’nin Boğazlarda tadilat taleplerine karşı olumlu
yaklaşmaya başlamıştır?
a)

1930

b)

1931

c)

1932

d)

1934

e)

1935

10 Nisan 1936 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başvekâleti, uluslararası platformlarda dile
getirdiği tadilat gerekçe ve taleplerini Boğazlar Mukavelesi’ne taraf olan devletlere resmen tebliğ
ettiğini açıklamıştır.
2)

Aşağıdakilerden hangisi bu tebliğin açıklanan gerekçelerinden biridir?

a)

Japonya’nın Mançurya’yı işgali

b)

Boğazlar Mukavelesi’nde özel ya da genel bir savaş tehdidinden bahsedilmemesi

c)

Milletler Cemiyeti’nin Mançurya’nın işgaline sessiz kalması

d)

Mussolini’nin tehdit içerikli açıklamaları

e)

Almanya’nın revizyonist talepleri

3)
Aşağıdakilerden hangisi Lozan Konferansı’nda Boğazlar Mukavelesi’ni imzalamış
fakat akabinde onaylamamıştır?
a)

Sovyetler Birliği (Sovyet-Rusya)

b)

Türkiye

c)

İngiltere

d)

Fransa

e)

İtalya
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4)
Montreux Konferansı’na Türkiye aşağıdakilerden hangisinin başkanlığındaki bir
heyetle katılmıştır?
a)

Şükrü Saraçoğlu

b)

Numan Menemencioğlu

c)

Tevfik Rüş tü Aras

d)

Fethi Okyar

e)

İsmet İnönü

5)

Montreux Boğazlar Sözleşmesi ilk etapta kaç yıl için imzalanmıştı?

a)

2

b)

10

c)

30

d)

20

e)

100

6)
Lozan’da imzalanan Boğazlar Mukavelesi ile askerden arındırılan Boğazlar
Bölgesinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından tahkim edilmesi amacıyla hangi çalışmalar yapılmıştır?
7)
8)
farkı nedir?

Boğazlar Komisyonu neden nasıl tasfiye edilmiştir?
Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin, Lozan’da imzalanan Boğazlar Mukavelesi’nden

9)
Türkiye, Boğazlar rejiminde değişikliğe dair notasında hangi hususları özellikle
vurgulamıştır?
10)
Başlangıçta Türkiye’nin Lozan’da belirlenen Boğazlar rejiminde değişiklik teklifini
kabul etmeyen İngiltere daha sonra neden fikir değiştirmiştir?
Cevaplar
1)e, 2)b, 3)a, 4)c, 5)d.
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10. TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ (1923-1939)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Mübadele Meselesi ve Türk Yunan İlişkileri
10.2. Patrikhane Meselesi ve Türk-Yunan İlişkileri
10.3. Balkan Antantı ve Türk-Yunan İlişkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Türkiye ile Yunanistan arasında krize yol açan Etabli meselesinin özü nedir?

2)
Lozan Konferansı sırasında Türk heyetinin İstanbul’da kalmasına karşı çıktığı Patrik
Meletios’a Lozan’daki Yunan heyeti neden destek vermemiştir?
3)
nelerdir?

Türkiye ile Yunanistan’ı Balkan Antantı için birlikte hareket etmeye iten sebepler
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Türk-Yunan İlişkileri (1923-

1923-1939 yılları arasında
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
gelişen Türk-Yunan İlişkileri
Kronolojik düşünme
hakkında bilgi sahibi olur.

1939)

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tarihî terminolojiyi doğru
ve yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
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Anahtar Kavramlar


Mübadele



Muhtelit (Karma) Mübadele Komisyonu



Etabli Meselesi



Patrikhane



Balkan Antantı
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Giriş
Lozan Antlaşması ile birlikte imzalanan protokol ve sözleşmelerle Türkiye ile Yunanistan
arasındaki sorunlar yazılı ve resmi olarak çözüme kavuşturulmuştu. Lozan’da tartışılan Ege Adaları
dahil sınırlar, savaş tazminatı, mübadele, antlaşma ile Fener Rum Patrikhanesi’nin net olarak
belirlenmeyen statüsü, mübadele dışında kalacak olan azınlıkların hakları gibi meseleler arasında
kara sınırları ve savaş tazminatı dışında çözüme kavuşturulan meselelerin tatbikatı esnasında ciddi
sorunlarla karşılaşılacaktı.
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10.1. Mübadele Meselesi ve Türk Yunan İlişkileri
30 Ocak 1923 tarihinde Lozan’da imzalanan Türk ve Rum Nüfus Mübadelesine İlişkin
Sözleşme ve Protokol ile İstanbul’daki Rumlar ile Batı Trakya’daki Müslümanlar dışında Türkiye’de
Ortodoks inancına mensup Rumlar ile Yunanistan’daki Müslümanların mübadelesine karar
verilmişti. Karşılıklı olarak taraflara ait mal, hak ve çıkarların muhafazasına yönelik düzenlemeler
yapılması prensip olarak benimsenmiş anlaşmazlık durumunda meselenin Türk, Yunan ve tarafsız bir
ülkeye mensup temsilciden oluşacak bir karma komisyon tarafından çözüme kavuşturulması
planlanmıştı. Lozan Konferansı’nın ilk günlerinde Türk temsilciler İstanbul’daki Rumların da
mübadeleye tabi tutulmasını istemişler ancak sonrasında bu şekilde bir mutabakata varmışlardı.
Lozan Antlaşması’ndan sonra gerçekleştirilmesi planlanan mübadele esnasında yaşanan
sorunlar bilhassa İstanbul’a yerleşmiş Rumların tanımlanması (etabli) meselesi Türk dış politikasında
ve iki taraf arasındaki ilişkileri etkileyen temel faktörlerden biri olacaktır. Olmaması da mümkün
değildi. Zira tarihi, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel vs. açıdan yüzyıllardır yaşadıkları topraklarla
çeşitli bağları olan yüzbinlerce insanı mübadele etmek ve hele de onlara ait mal, hak ve çıkarları
muhafaza etmek o kadar da kolay değildi. Bu manada ortaya çıkacak sosyal, ekonomik ve kültürel
problemler Lozan Antlaşması’ndan sonra Türk-Yunan siyasi ilişkilerini de ister istemez
etkileyecektir. Gerçi mübadelenin tatbikatı esnasında ortaya çıkabilecek sorunları çözüme
kavuşturabilmek amacıyla Muhtelit (Karma) Mübadele Komisyonu adlı bir komisyon kurulması
öngörülmüştü. Ancak sorunlar artıkça bu komisyonun hareket kabiliyeti azalacaktır.
17 Eylül 1923 tarihinde kurulan Muhtelit Mübadele Komisyonu’na Türk ve Yunan üyeler
dışında I. Dünya Savaşı ve sonrasında tarafsız kalmayı başaran İsveç, İspanya ve Danimarka’dan
birer üye katılmıştır. Bahsedilen komisyon ilk etapta karşılaştığı sorunlara çözüm üretmiş, mübadele
beklenenden daha başarılı bir şekilde ilerlemiş ancak İstanbul’a yerleşmiş Rumların tanımlanması
(etabli) meselesinin Yunan ve Türk üyeler tarafından farklı yorumlanması önce komisyonda daha
sonra iki ülke arasında siyasi krizlere neden olmuştur.
Aslında etabli meselesi mübadele ile ilgili sözleşmede gayet açıkça izah edilmiş, buna göre
1912 kanunuyla sınırlanan İstanbul belediye sınırları içerisinde 30 Ekim 1918 tarihinden önce
yerleşmiş bulunan bütün Rumların, İstanbul Rumu ve 1913 tarihli Bükreş Antlaşması’nın ortaya
koyduğu sınır çizgisinin doğusundaki bölgelere yerleşmiş bulunan Müslümanların, Batı Trakya’da
oturan Müslüman sayılması kararlaştırılmıştı. Madde gayet açıktı; Mondros Mütarekesi’nden önce
1912 yılı İstanbul belediye sınırları içerisindeki bir bölgeye çeşitli sebeplerle gelen ancak yerleşmiş
olmayan Rumlar ve ayrıca mütarekeden sonra İtilaf Devletleri tarafından işgal edilen İstanbul’a
usülsüz olarak göç eden/ettirilen Rumlar mübadeleye tabi tutulacaklardı.
Ara Not: Osmanlı Devleti döneminde İstanbul belediye sınırları içerisine gelebilmek ve
yerleşebilmek için özel bir izin belgesi gerekiyordu. Ancak zaman zaman usülsüz olarak bu izni
almadan İstanbul’a gelen ve yerleşenler bulunuyordu. İşte Lozan Antlaşması bu şekilde İstanbul’a
gelen ya da yerleşenlerin mübadeleye tabi tutulmasını esas almaktaydı.
Diğer yandan Mondros Mütarekesi’nden sonra İstanbul İtilaf Devletleri tarafından işgal
edilmiş, İstanbul’a gelen kuvvetler arasında Yunan askerleri de yer almış, işgal kuvvetlerinin
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gösterdiği müsamaha nedeniyle daha önce İstanbul’da yaşamadığı hâlde İstanbul ahalisinden
olduğunu iddia eden çok sayıda şahıs bu şehre gelerek yerleşmişti. Gelenlerin niyetleri farklı olmakla
birlikte işgalciler bilhassa Yunanlılar İstanbul’daki demografik yapıyı Rumlar/Gayri Müslimler
lehine değiştirme düşüncesindeydiler. Lozan Antlaşması’nın hükmü bu konuda gayet açık olup
mütarekeden sonra İstanbul’a gelenler kesinlikle mübadele edilecekti.
Mübadelenin tatbikata geçirilmesi esnasında 30 Ekim 1918 tarihinden önce İstanbul’a
yerleşmiş olan Rumları tespit etme noktasında sorunlar ortaya çıktı. Türk Hükûmeti, mevcut
kayıtların ve verilerin incelenmesi suretiyle kimin yerleşmiş (etabli) kabul edilebileceğinin
belirlenebileceğini iddia ederken, Yunan Hükûmeti bunun mümkün olmadığını dolayısıyla söz
konusu tarihten önce İstanbul’da bulunan bütün Rumların etabli kabul edilmesini talep etti. İki
tarafın tezleri arasında birbirinin aksi yorum farkı vardı. Lozan Antlaşması’nda bu husus
belirtilmediği için vazife Muhtelit Mübadele Komisyonu’na düşüyordu.
Aslında yorum farkından öte Yunan Hükûmeti meseleye siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel
yönüyle yaklaşıyor, İstanbul’da daha fazla Rum bırakarak burada siyasi, sosyal ve kültürel varlığının
dayanacağı bir nüfus yapısı oluşmasını istiyordu. Ayrıca planlanandan daha fazla Rum gitmesi
Yunan Hükûmeti’ne ekonomik açıdan fazladan yük getiriyordu. Buna karşılık Türk Hükûmeti de
elbette Yunan Hükûmeti’nin emellerini boşa çıkarmak istiyor, mübadele kapsamındaki Rumların
sayısını artırarak onların yerine gelen Müslümanları iskân etmeyi planlıyordu. Bu noktada vazife
öncelikle Muhtelit Mübadele Komisyonu’na düşüyordu. Ancak Milletler Cemiyeti’ne üye
Yunanistan bu meselenin iki devlet arasında ilişkileri ve barışı tehdit edici bir boyuta ulaştığı
iddiasıyla Milletler Cemiyeti’ne başvurdu. Başvuruda Yunan Hükûmeti, Türk Hükûmeti’nin
Muhtelit Mübadele Komisyonu’nun işlerine müdahalede bulunarak bu komisyonu işlevsiz hâle
getirdiğini ve 5 bine yakın Rum’u gözaltına alarak İstanbul’dan göndermeye çalıştığını ileri
sürmüştür. Bu başvurunun yapıldığı tarihlerde Milletler Cemiyeti Musul meselesi hakkındaki kararı
ve olumsuz tutumuyla taraflı hareket ettiğini göstermişti. O tarihlerde Türkiye Dışişleri Bakanı olan
İsmet (İnönü) Paşa, Milletler Cemiyeti’ne gönderdiği bir telgraflar hâlihazırda Milletler Cemiyeti’ni
temsil eden bir komisyon mübadele meselesi ile ilgilenirken merkezin bu meseleye el atmasının
komisyonun otoritesini sarsacağını ifade etmişti. Ayrıca Muhtelit Mübadele Komisyonu’nun
İspanyol kökenli üyesi ve aynı zamanda başkanı olan General Don Manuel Manrique de Lara da
Türk Hükûmeti’nin komisyon işlerine müdahale etmediğini vurgulayarak, komisyon kararı ile
İstanbul’u terk etmesi gerekirken buna uymayan Rumların yine komisyon kararıyla olmak üzere
Türk yetkililer tarafından toplanarak gönderilmek istendiklerini dile getirmiş, bu meselenin Lozan
Antlaşması doğrultusunda yetkili kılınan Muhtelit Mübadele Komisyonu aşılarak Milletler
Cemiyeti’ne havale edilmesini de doğru bulmadığını sözlerine eklemiştir. Bunun üzerine Milletler
Cemiyeti, Muhtelit Mübadele Komisyonu’na verdiği kararı gözden geçirmesi tavsiyesinde
bulunmuştur. Ne var ki; tavsiye niteliğinde bu karar da Yunan Hükûmeti’nin beklediği bir çözüm
sağlayamamış ve mesele La Haye Daimi Adalet Divanı’na sevk etmiştir.
La Haye Daimi Adalet Divanı 1925 yılı başlarında Yunan ve Türk temsilcilerin yazılı ve
sözlü ifadelerini aldıktan sonra kendi içerisinde çelişki taşıyan bir karar vermiştir. Bu kararın ilk
kısmında sakin bulunmuş (etabli) tabirinin daimilik vasfını taşıdığı ve bir oturma ile beliren fiili bir
durumu ifade ettiği açıkça belirtilirken, kararın ikinci kısmında “İstanbul’un Rum ahalisinin sakin
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bulunmuş (etabli) sayılmaları için 1912 belediye kanunu ile belirlenen sınırlar dahilinde bulunmaları
ve “oraya ne şekilde olursa olsun 30 Ekim 1918 tarihinden önce gelmeleri ve orada daimi olarak
oturma niyetinde bulunmaları gerekmektedir” şeklinde bir yorum yapılmıştı. Karar aslında etabli’nin
ne olduğunu ve hangi tarihler arasında geçerli olacağını net bir şekilde açıklıyor, ancak etablinin
kimlere uygulanacağı konusunda sübjektif bir tavır sergileyerek Yunan tezi lehine karar veriyordu.
Kendi içerisinde çelişen ve pozitif hukuk kaidelerine aykırı bu kararla işler daha da içinden çıkılmaz
bir hâle geldi. Türk ve Yunan Hükûmetleri arasında siyasi bir kriz ortaya çıktı. Yunanistan, Lozan
Antlaşması’na aykırı olduğu hâlde bir yandan Batı Trakya’da bulunan Müslümanların
malvarlıklarına el koyarken diğer yandan yine söz konusu antlaşmaya aykırı olarak Türkiye’den
gelen mübadil Rumları Batı Trakya’ya yerleştirdi. Öyle ki; Rumlar sadece boş hanelere ve bölgelere
yerleştirilmiyor, Türklerin oturdukları hanelere, Türklerle birlikte aynı hanede yaşamak üzere –zorlaRum mübadiller yerleştiriliyordu. Türklere ait vakıflar ve malvarlıkları hatta ibadethaneler de
Türklerden alınarak Rumların hizmetine sunuluyordu.
Türk Hükûmeti de Yunanistan’ın kararına ve uygulamalarına karşı misillemede bulunarak
İstanbul’da bulunan Rumların mallarına el koydu. Karşılıklı misillemelerle iki ülke savaşın eşiğine
gelmişti ki; taraflar arasındaki diğer tartışmalı mesele olan patrik meselesinin çözüme
kavuşturmasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler 1925 yılı Nisan ayından itibaren düzelmeye başladı.
Türk ve Yunan Hükûmetlerinin talimatıyla Muhtelit Mübadele Komisyonu’nda bulunan Türk ve
Yunan üyeler arasındaki müzakereler neticesinde 21 Haziran 1925 tarihinde Ankara Antlaşması
imzalandı. Bu antlaşmaya göre Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından önce ve imzalandığı
sırada İstanbul’da bulunan bütün Rumların yerleşik sayılmasına karar verildi. Bu süreçte bağlı
oldukları ülkeleri izinsiz olarak terk edenler dışındaki Batı Trakya Türkleri ve İstanbul Rumları da
ülkelerine dönebileceklerdi. Bu kapsamdaki şahısların malvarlıkları kendilerine iade edilecek, bu
mümkün değilse malvarlıklarına karşılık tazminat ödenecekti. Doğrusunu söylemek gerekirse
İstanbul’dan Yunanistan’a giden Rumların ve Batı Trakya’dan Türkiye’ye gelen Türklerin bağlı
oldukları ülkelerindeki malvarlıklarının neredeyse tamamı mübadillere verilmiş durumdaydı.
Dolayısıyla Yunanistan Türklere, Türkiye Rumlara tazminat ödeyerek daha önce ülkeyi terk
edenlerinin geri dönmelerini engelleyebilecek bir seçenek üzerinde uzlaşmışlardı.
Ankara Antlaşması imzalandığında Yunanistan’da iktidarda Mihalakopulos Hükûmeti
bulunuyordu. Bu antlaşmanın imzalanmasından bir kaç gün sonra gerçekleşen askeri bir darbe ile
Mihalakopulos Hükûmeti devrilirken Yunanistan’da iktidarı General Pangalos ele geçirerek cunta
idaresi kurdu. General Pangalos’un Ankara Antlaşması’nı onaylamayarak sürüncemede bırakması ve
olumsuz bir tutum sergilemesi Türkiye’nin de benzer bir reaksiyon göstermesi ile sonuçlandı. Türk
Yunan ilişkilerinin yine gerildiği sıralarda Yunanistan’da Yorgos Kondilis önderliğinde gerçekleşen
bir karşı darbe ile General Pangalos devrilerek bir koalisyon Hükûmeti kuruldu. Koalisyon Hükûmeti
de Ankara Antlaşması’nı onaylamaya yanaşmıyordu, ancak Türkiye ile yeni müzakereler
yapılmasına ve yeni bir antlaşma imzalanmasına sıcak bakıyordu. Yunanistan ile Türkiye arasında
yaklaşık 10 ay süren müzakereler neticesinde 1 Aralık 1926 tarihinde Atina Antlaşması
(Argiropulos-Saraçoğlu Antlaşması) imzalandı. Buna göre Yunanistan’da bulunan ve bu ülkeden
ayrılan Türklere ait olan emlak Muhtelit Mübadele Komisyonu tarafından belirlenecek rayiç
üzerinden Yunan Hükûmeti tarafından satın alınacak, İstanbul dahil tüm Türkiye’den 1912 yılından
önce ayrılan Rumlara ait emlak sahiplerine iade edilecekti. Bu aşamada karşılaşılan sorunlar ise
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Uluslararası Daimi Adalet Divanı’na götürülebilecekti. Taraflar arasında uzlaşma sağlanmış gibi
görünse de Türkiye davaların Muhtelit Mübadele Komisyonu Başkanı tarafından Uluslararası Daimi
Adalet Divanı’na sevk edilebileceğini Yunanistan ise Hükûmetlerin böyle bir hakka sahip olduklarını
savunacak ve bu kez de bu sorun Milletler Cemiyeti Konseyi Divanı’na sevk edilecekti. Konsey
Divanı oybirliği ile Türkiye’nin haklı olduğuna kanaat getirdi. Ama mesele yine çözülemedi. Öte
yandan karar sürecinde Türkiye yaklaşık 20,000 Rum’u yerleşik olmadıkları gerekçesiyle
İstanbul’dan Yunanistan’a gönderdi. Yunanistan’dan mal varlıkları karşılığında talepte bulunan 119
Türkün talepleri de hiç bir gerekçe gösteremeyen Yunan Hükûmeti tarafından reddedildi. Yunanistan
ile Türkiye gösterdikleri karşılıklı tepkilerle 1920’li yılların sonlarına doğru yine krizin, hatta
çatışmanın kıyısına gelmişlerdi.
1920’li yılların sonlarına doğru İtalya ve Almanya’nın arka bahçeleri olarak gördükleri
Balkanlarda bir tehdit unsuru hâline gelmeleri On İki Ada’yı elinde tutan İtalya’nın Akdeniz için bir
tehlike arz etmesi hatta Anadolu ile ilgilenmeye başlaması Türkiye ve Yunanistan’ı aralarındaki
sorunları çözerek birlikte hareket etmeye itecektir. Her iki ülke ortaya çıkan dış güvenlik tehdidi
karşısında uzlaşmadan yanadır artık. Üstelik Yunanistan’da 1928 yılından itibaren iktidara dönen
Venizelos Megali İdea’dan vazgeçerek Türkiye ile yaşanan sorunları çözme yönünde kararlı bir tavır
sergilemektedir.
Bu arada İtalya 1920’lerin sonlarında ve 1930’lu yılların başlarında kurmak istediği Akdeniz
blokuna henüz Yunanistan ve Türkiye’yi de dahil etmek amacıyla bu iki devlet arasında arabulucu
rolü oynuyor ve tarafları uzlaştırmaya çalışıyordu. Öyle ki; 1920’li yılların sonunda Yunanistan ile
Türkiye arasındaki ilk temaslar İtalya’nın arabuluculuğu sayesinde gerçekleşecektir. Bununla birlikte
her iki devlet de İtalya’nın gerçek yayılmacı niyetlerini kavramış, sorunları ikili ilişkilerle çözme
arayışına girmişlerdi.
Diğer yandan Balkanlarda ise Nöyyi Antlaşması ile kaybettiklerini geri alma arayışına giren;
başka bir deyişle bir kısmı Yunanistan’ın elinde olan Makedonya’yı ve tamamı Yunanistan’a geçen
Batı Trakya’yı ele geçirerek Ege Denizi’ne açılmak isteyen Bulgaristan; Yunanistan, kısmen de
Türkiye açısından bir tehlike olarak algılanmaktadır. İtalyan tehdidi ve Bulgaristan tehlikesi
Yunanistan ile Türkiye’nin 10 Haziran 1930 tarihinde Ankara’da bir dostluk antlaşması imzalayarak
etabli sorununa nokta koymaları ile sonuçlanacaktır. Buna göre yerleşme tarihleri ne olursa olsun
İstanbul Rumları ile Batı Trakya Türkleri karşılıklı olarak etabli kapsamına alınmıştır. Her iki ülkede
karşılıklı olarak yaşayan Rum ve Türklerin malvarlıkları hakkında nihai düzenlemeye gidilmiş ve
Lozan Antlaşması’nın tatbikatından kaynaklanan sorunlar çözüme kavuşturulmuştur.
Ankara Antlaşması iki ülkenin aralarındaki sorunları çözüme kavuşturulmakla kalmamış bu
iki ülkenin Balkanlarda birlikte hareket ederek bölgesel bir dayanışma içerisinde olmasına zemin
hazırlamıştır. Ankara Antlaşması’nın ardından Yunanistan Başbakanı Venizelos 27-31 Ekim 1930
tarihleri arasında Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Atatürk tarafından yakın ilgi ile
karşılanmıştır. Bu ziyaret esnasında Türkiye ile Yunanistan arasında deniz kuvvetlerinin karşılıklı
olarak sınırlandırılmasını esas alan bir protokol ile birlikte Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaştırma ve
Hakemlik Antlaşması imzalanmıştır. Ertesi yıl bu kez Türkiye Cumhuriyeti Başbakan İsmet Paşa,
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Yunanistan’ı ziyaret etmiş, Yunan yetkililer tarafından gayet sıcak karşılanmış ve taraflar arasında
imzalanan 1930 tarihli antlaşma yürürlüğe girmiştir.

10.2. Patrikhane Meselesi ve Türk-Yunan İlişkileri
Patrikhane meselesi Lozan Konferansı’nın ilk günlerinde tartışma konusu olmuş, Türk heyeti
Patrikhane’nin İstanbul’dan çıkarılmasında ısrar etmiş, hatta Heyet Başkanı İsmet Paşa,
Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanması ve Türkiye aleyhine topraklarını genişletmesinden yana
tavır alan Patrikhane’nin İstanbul’da kalması durumunda mübadelenin anlamını yitireceğini ifade
etmiştir. Mustafa Kemal Paşa da “fesat ve hıyanet ocağı olan Türkiye’deki Hıristiyanların huzurunu
kaçıran ve felaketlere sebep olan Patrikhâne’nin yerinin Yunanistan olduğunu belirterek, yeni
Türkiye’nin şeref ve haysiyet, kudret ve kuvvetinin bilincinde hukukunu muhafaza için
mevcudiyetini tehlikeye atmaya hazır olduğunu” belirterek aynı görüşte olduğunu göstermiştir. Buna
karşılık Yunan Heyeti Başkanı Venizelos; “Türklere zarar veren Patrikhâne değil, bazı Patriklerin
yanlış uygulamalarıdır. Bundan dolayı ferdî hataları kuruma yüklemek haksızlıktır“ şeklindeki
sözleri başta İngilizler olmak üzere Türkiye dışındaki bütün devletler tarafından desteklenmiş ve
sadece dini vazifelerini yerine getirmek koşuluyla Patrikhâne’nin İstanbul’da kalmasının Türkiye’nin
de işine geleceği kanaati ortaya çıkmış ve Türk heyeti de bu koşullar altında Patrikhane’nin
İstanbul’da kalmasına razı olmuştur. Türk heyeti görüşmeler esnasında sadece “patriğin dini
statüsünün kalması” şartıyla İstanbul’da bırakılmasına izin vermişti. Türk heyeti bu görüşü ile
Patrikhane’nin Osmanlı Devleti döneminde elde ettiği tüm ayrıcalıkları ve Patrikhane’nin
“ekümenik” sıfatını kaybedeceği kanaatinde idi. Ancak Lozan Antlaşması’nda bu konuya dair
olumlu ya da olumsuz herhangi bir hükmün yer almaması günümüze dek süren tartışmaları
beraberinde getirecektir.
Aslında o dönemde sorun sadece Patrikhâne’nin İstanbul’da kalıp kalmaması ile ilgili değildi.
Milli Mücadele döneminde Türk yasalarına aykırı olarak seçilen ve Türkiye aleyhinde zararlı
faaliyetlerde bulunan Patrik Meletios, dini yetkilerini aşarak siyasi alana da hakim olmak isteyince
Venizelosla fikir ayrılığına düşmüştü. Bu nedenle Lozan’daki Türk heyeti Patrik Meletios’un
vazifesinden ayrılarak Türkiye’yi terk etmesini istemiş, Venizelos da bu görüşü desteklemiştir.
Lozan Konferansı’nın ikinci döneminde İstanbul Rum Patrikhanesi ve Patrik’in durumunun
Yunan heyetini en fazla meşgul eden meselelerden biri olduğu görülmektedir. Lozan görüşmeleri
döneminde Venizelos 1923 yılı Ocak ayı ortalarından itibaren Patrikhane’nin İstanbul’da kalacağını,
buna karşılık Patrik Meletios’un istifa etmesi gerektiğini basına açıklamıştı. Patrik Meletios’un istifa
etmesi için yoğun teşebbüslerde bulunan Venizelos İstanbul’daki Rumlar arasında Meletios’a karşı
bir muhalefetin oluşmasını sağlamıştı. Neticede İstanbul’da bulunan Rum muhalifler 1 Haziran 1923
tarihinde Galata kilisesi öncülüğünde bir araya gelmiş, Patrikhane’ye bir baskın düzenleyerek
Meletios’un istifasını istemişlerdir. İstanbul’da bulunan Yunanistan temsilcisi Anninos, Rum
Patriki’nin kendisine karşı meydana gelen olayları Türk polis yetkililerinin teşvik ettiğini ileri
sürdüğünü belirterek meselenin sadece Patrik’in can güvenliği ile ilgili olmadığını; Patrikhane’nin de
görevini yapamama gibi bir olasılığın bulunduğunu iddia ettiğini bildirmişti. Ayrıca Anninos, üç
Ortodoks devletin (Yunanistan, Sırbistan, Romanya)’nın; Müttefik Yüksek Komiserlere
protestolarını sunduklarını sözlerine eklemişti. Yaşanan olaydan bir kaç gün sonra Patrik, Lozan
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Konferansı’ndan İstanbul Rum Patrikhanesi’nin belirlenmiş olan yetki alanı içerisinde özgürlüğünün
sağlanmasını istemiştir. Ancak olaylarda Venizelos’un başrolü oynadığı İngilizler tarafından ele
geçirilen telgraflarda net bir şekilde görülmektedir.
Patrik’in telgrafına çok sert bir tepki gösteren Venizelos, Patrikhane personeli ve Patrik’in
dokunulmazlığı konusunda daha fazla garanti elde edecek durumda olmadığını izah etmiştir.
Venizelos yeni duruma uyum sağlamanın ilk koşulunun mevcut Patrik’in yerine sadece kilisenin ve
Yunan ırkının güvenini kazanan değil aynı zamanda büyük devletlerin de en az antipati ile
bakacakları yeni birinin getirilmesi gerektiğini düşünmekteydi. Patrikhane üyeleri Türk
Hükûmeti’nin Sen Sinod ile Milli Meclis’in geçerliliğini tanımasına kadar mevcut Patrik’in görevde
kalmasını talep ediyorlardı. Oysa Venizelos bu fikrin “felaket getireceğini” düşünmekteydi.
Venizelos’un asıl önceliği ise İtilaf Devletlerinin işgali altında olan İstanbul’un tahliyesinden ve
Yunan ordusunun terhis edilmesinden önce geleneklere uygun bir şekilde Patrik seçimlerinin
yapılabilmesiydi. Aksi takdirde Venizelos, “Patrik’in korktuğu tehlikelerin daha ciddi ve kaçınılmaz
bir şekilde ortaya çıkacağını” savunmaktaydı. Lozan Konferansı’nın sonlarına doğru Venizelos artık
böyle bir tehlikenin mevcut olmadığını izah etmişti. Patrik’in son bir gayretle koşullar Türk
Hükûmeti’ne zorla kabul ettirilinceye değin makamında kalarak kendini feda edeceğini bildirmesi de
işe yaramamış, Venizelos, bunun “milletin ve kilisenin menfaatlerine zarar vereceğini” kararlı bir
şekilde açıklamıştır.
Patrik ise yapılmak istenenin “üniformasına yapılmış bir ihanet” olduğunu sert bir üslupla
beyan ediyor, böyle gitmesi hâlinde Patrikhane’nin “Türkler tarafından satın alınmış şahısların
kontrolü altına gireceğini” ileri sürüyordu.
Venizelos Patrikhane’ye gönderdiği telgraflarda 1923 yılı Ocak ayında konferansa Patrik’in
istifa edeceğine dair söz verdiklerini hatırlatmakta, Türklerin ancak bunun yerine getirilmesi
koşuluyla Patrikhane’nin İstanbul’da kalmasına razı olduklarını itiraf etmekte ve istifanın
gecikmesinden dolayı şaşkınlığını dile getirmekteydi. Lozan’da bulunan Patrikhane yetkililerinin
Meletios’un istifasının antlaşma imzalanana değin ertelenmesi yönündeki önerileri de Venizelos
tarafından dikkate alınmamıştır. 7 Haziran 1923 tarihinde Patrik’in hiç değilse Türklerin
Patrikhane’nin İstanbul’da kalmasını kabul etmelerine değin görevini sürdürme talebi de Venizelos
tarafından reddedildi. Venizelos Türklerin buna çoktan razı olduklarının altını çizerek görevde kalma
konusunda ısrar etmesi hâlinde milli menfaatlerinin tehlikeye gireceğini ve ağır bir sorumluluk
altında kalacağını Patrik’e bir kez daha hatırlatmıştır. Patrik’in makamında oturmayı meşru bir hak
olarak görmesi hâlinde Türklerin “gayri meşru bir tercih yaparak sadece kendisini değil, Milli
Meclis’i ve Sen Sinod’u dağıtma tehlikesinin” bulunduğunu ileri süren Venizelos, bu meclislerin ve
Patrik’in “ağır ihanetleri” dolayısıyla müzakerelerde kolaylıkla hain olarak nitelendirildiklerini ve
böyle bir durumda Türklerle müzakere kuvvetinden mahrum kalacaklarını da belirtmiştir. Sonuç
olarak telgraftan Venizelos’un, Patrik’in istifası ile ilgili kararını değiştiremeyeceği anlaşılmaktaydı.
Hem Türk Hükûmeti’nin hem de Venizelos’un istenmeyen adam ilan ettiği Meletios, 10
Temmuz 1923 tarihinde Türkiye’yi terk ederek Yunanistan’a gitmiştir. Bu gelişmeler arasında Lozan
Antlaşması imzalanmış, Patrikhane’nin İstanbul’da kalması kabul edilmiştir.
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Meletios’un istifasının ardından Türk Hükûmeti’nden alınan izinle 6 Aralık 1923 tarihinde
gerçekleştirilen seçimle Kadıköy Metropolidi Grigorios Patrik seçildi. Patrik Grigorios’un patrik
seçildikten yaklaşık 11 ay sonra ölmesi üzerine yeni seçimler için hazırlıklara başlanır. Bu arada
ruhani çevrelerde “Patrikhane’de Kralcı grubun lideri olan Konstantinos Arapoğlu”nun yoğun bir
şekilde desteklendiği anlaşılır. Türk Hükûmeti seçimden bir gün önce Konstantinos Arapoğlu’nun
mübadeleye tabi olduğunu ve sınır dışı edileceğini açıklayarak onun aday olamayacağını bildirir,
Yunan Hükûmeti de bu görüşü destekler. Buna rağmen 17 Aralık 1924 tarihinde Konstantinos
Arapoğlu Patrik seçilir. Artık Türk Hükûmeti için tek seçenek kalmıştır; o da Konstantinos
Arapoğlu’nu sınır dışı etmek. Nitekim 30 Ocak 1925 tarihinde Konstantinos Arapoğlu Sirkeci’den
trene bindirilerek Selanik’e gönderilirken sadece mübadeleden sonra Türkiye’de kalacak
metropolitlerin seçimlere katılabileceğini açıklar. Bundan sonra Patrikhane, Patrik vekilleri
tarafından idare edilir. Konstantinos Arapoğlu’nun aday olamayacağı konusunda Türk Hükûmeti ile
aynı fikirde olan Yunanistan Hükûmeti Konstantinos Arapoğlu’nun sınır dışı edilmesine tepki
göstererek Milletler Cemiyeti’ne müracaat eder. Türkiye ise bu meselenin iç işleri ile ilgili olduğunu
vurgulayarak müdahalenin hiç bir şekilde kabul edilemeyeceğini açıklar.
Türk ve Yunan Hükûmetleri arasında yürütülen görüşmeler sırasında Türk heyeti
Arapoğlu’nun görevine dönmesi konusunda asla taviz vermeyeceğini gösterir. Bunun üzerine Yunan
Hükûmeti mübadeleye tabi tutulması gereken Fener Metropolitlerinin mübadele edilmemesi hâlinde
alınan kararı kabul edeceğini bildirir. Türk Hükûmeti de bu kararı kabul eder ve Yunan
Hükûmeti’nin talimatı doğrultusunda Konstantinos Arapoğlu 22 Mayıs 1925 tarihinde görevinden
istifa ettiğini açıklar ve bu şekilde bunalım sona erer.
1935 yılında Patrik II. Fotios’un ölümü sonrasında yapılacak seçimler öncesinde İstanbul
Valiliği bazı metropolitlerin adaylığını onaylamaz. Türk-Yunan ilişkilerinin gayet olumlu bir seyir
izlediği bir dönemde bu durum soruna yol açmaz ve I. Veniamin 18 Ocak 1936 tarihinde patrik
seçilir. Aynı yıl içerisinde Türk Hükûmeti’nin kararıyla Heybeliada Ruhban Okulu ve Çam
Manastırı’nın istimlakına karar verilir. Patrikhane bu kararı kabul etmek istemez, ancak Türkiye ile
iyi ilişkiler içerisinde olan Yunan Hükûmeti meselenin müzakerelerle çözülmesinden yana bir tavır
sergiler. Uzun süren görüşmelerin ardından 13 Nisan 1944 tarihinde uzlaşmaya varılır; Heybeliada
Ruhban Okulu Patrikhane’ye bırakılırken, Çam Manastırı ise istimlak yoluyla hazineye devredilir.

10.3. Balkan Antantı ve Türk-Yunan İlişkileri
Yunan devlet adamlarından Aleksandr Papanastasiu, 1929 yılında yaptığı bir konuşmada
Balkan devletleri arasındaki ortak sorunları ve menfaatleri müzakere etmek amacıyla bir Balkan
Birliği Enstitüsü kurulması şeklindeki önerisi üzerine Balkan birliği kurmaya yönelik bir konferans
toplanması düşünülmüştür.
Almanya ve İtalya’nın 1930’lara doğru menfaatleri açısından tehlike arz etmesi nedeniyle
Balkanlar’da mevcut statükonun muhafazasından yana olan İngiltere ve Fransa da Balkan birliği
yolundaki arayışları desteklemekteydi. Ayrıca Balkanlara yönelik emelleri olan Sovyetler Birliği de
böyle bir birliğin kurulmasına sıcak bakmıyordu.
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Bu amaçla 6 Ekim 1930 tarihinde Atina’da toplanan Balkan Konferansı’na aralarındaki
mübadele meselesini çözen Yunanistan ve Türkiye dışında Yuguslavya, Romanya, Bulgaristan ve
Arvavutluk devletlerinden yarı resmi temsilciler katılmış, Venizelos konferansa fahri başkan olarak
seçilmiştir. Venizelos yaptığı konuşmada Balkanlarda bir birliğin gerçekleştirilebilmesinin önünde
çeşitli engeller bulunduğunu ancak bu engellerin “samimi bir işbirliğiyle” ortadan kaldırılabileceğini
vurgulamıştır. Balkan devletleri arasında diyaloğu başlatmaya yönelik ilk konferansta siyasi
meselelerin görüşülmesinden kaçınılmak istenmişse de Bulgaristan’ın azınlık sorununu tartışmaya
açması ve Yugoslavya’ya bağlı Makedonya topraklarında yaşayan Bulgarların azınlık haklarından
yararlanamadıklarını ileri sürmesi Yugoslavya’nın tepkisine neden olmuştur. Bunun dışında
Yugoslav temsilcinin “Balkanlar, Balkanlılarındır, Balkanlar dış tesirlerden kurtulmalıdır” şeklindeki
sözleri İtalya ile yakın ilişki içerisinde olan Arnavutluk temsilcisini rahatsız etmiş, buna karşılık
Arnavut temsilci de Yugoslavya’daki azınlık sorunlarını gündeme getirerek Bulgar temsilci ile
birlikte hareket etmiştir. Yunanistan ve Türkiye temsilcileri ise birlikte hareket ederek bir Balkan
birliği kurulması için çaba sarf etmişlerdir. Bu çabalar sayesinde konferansta, Balkan devletleri
arasında öğrenci değişimi yapılması, bir Balkan Enstitüsü ve bir Balkan Matbuat Servisi kurulması
konusunda mutabakata varılmış ayrıca 20-26 Ekim 1931 tarihleri arasında İstanbul’da ikinci bir
Balkan konferansı toplanması kararlaştırılmıştı.
Bu arada Yunan Başbakanı Venizelos’un 1931 yılı Eylül ayı içerisinde Romanya’ya yaptığı
bir ziyaret sırasında Boğazlar Mukavelesi’nde tadilat fikrini destekleyeceğini açıklaması ve akabinde
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti üyeliğini desteklemesi Türk-Yunan ilişkileri üzerinde son derece
olumlu bir etki yaratmıştır.
Kararlaştırıldığı gibi 20-26 Ekim 1931 tarihleri arasında İstanbul’da toplanan İkinci Balkan
Konferansı’nda ekonomik, sosyal ve kültürel konularda ilerleme sağlanmışsa da azınlık sorunları ve
anlaşmazlıkların barışçı yöntemlerle çözümü etrafında müzakereler yürütülmüş, ancak yine
Yugoslavya, Bulgaristan ve Arnavutluk temsilcileri arasında sert tartışmalar yaşandığı için başarı
sağlanamamıştır.
23-26 Ekim 1932 tarihleri arasında Bükreş’te toplanan Üçüncü Balkan Konferansı’nda
azınlık sorununun çözümü noktasında gelişme kat edilememesi üzerine Bulgaristan ve Arnavutluk
temsilcileri konferansı terk etmişlerdir. Geriye kalan Yunanistan, Türkiye, Yugoslavya ve Romanya
temsilcileri aralarında bir gümrük birliği kurulması ve bir Balkan Antantı yapılması konusunda
uzlaşmaya varmışlardır.
Bulgaristan’ın revizyonist politikalar izleyerek Balkanlarda mevcut statükonun değişiminden
yana bir politika izlemesi ve bununla birlikte Arnavutluk’u hatta Balkan konferanslarında sorunlar
yaşadığı Yugoslavya’yı yanına çekmek istemesi üzerine Türkiye ile Yunanistan birbirleri ile daha
yakın ilişkiler kurmuşlar, 14 Eylül 1933 tarihinde Ankara’da Samimi (İçten) Dostluk Antlaşması’nı
imzalayarak birbirlerine sınır dokunulmazlığı konusunda karşılıklı güvence vermişler, özel
menfaatlerini korumak amacıyla sürekli danışmanlık ve işbirliği ilkesini kabul etmişlerdir. Öte
yandan gerek gerek Yunanistan ve Türkiye gerekse Yugoslavya ve Romanya Bulgaristan’ı ikna etme
arayışlarını sürdürmüşlerdir.

206

Bütün çabalara rağmen Bulgaristan, Balkan Antantı düşüncesinden uzaklaşmıştır. Bu da
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini sağlamıştır. Yunan Başbakanı
Venizelos’un 12 Ocak 1934 tarihinde dünya barışına yaptığı katkılardan dolayı Atatürk’ü Nobel
Barış Ödülü’ne aday göstermesi bunun göstergesidir.
Bu arada 1933 yılında Türkiye; Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya ile ikili dostluk ve
saldırmazlık antlaşmaları imzalamış, 1926 yılında Bulgaristan ile imzaladığı antlaşmayı da beş
yıllığına uzatmıştı. İngiltere, Ankara’daki Büyükelçisi aracılığıyla Türkiye’nin yaptığı bu
antlaşmalardan memnuniyetini dile getirirken İtalya ve Sovyetler Birliği bu anlaşmalardan kuşku
duyuyorlardı. Öyle ki; İngiltere bu devletler arasında müşterek bir antlaşma yapılması için de
teşebbüslerde bulunuyor, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya bir antlaşma yapmaya sıcak
bakarken Bulgaristan antlaşmaya soğuk bakıyordu. İngilizlere göre Bulgaristan, Balkanlarda ittifaka
dayalı bir antlaşmaya ilk etapta yanaşmasa da ittifak kurulduktan sonra buna dahil olacaktı.
Neticede 9 Şubat 1934 tarihinde Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya Balkan
Antantı’nın kurulmasına karar verdiler. Taraf devletler mevcut sınırların muhafazası noktasında
birbirlerine güvence vererek Balkanlarda mevcut statüko ve toprak düzenini muhafaza konusunda
uzlaşlaşmış, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda işbirliği yapmayı kararlaştırmışlardır. Bunun dışında
taraf devletlerden herhangi birine karşı bir Balkan devleti tarafından bir saldırı gerçekleştirilmesi
durumunda karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği sağlanacaktı. Dolayısıyla Balkan Devletleri dışında
Sovyetler Birliği, İtalya, Almanya, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere Balkanlar dışından
gelebilecek bir saldırıya karşı Balkan Antantı üyeleri arasında bir yardımlaşma ya da işbirliği söz
konusu değildi. Bu şekilde değerlendirildiğinde Balkanlarda mevcut statükonun korunması, taraf
devletler arasında barışa dayalı işbirliğine gidilmesi ve Bulgaristan’ın olası saldırılarına karşı Balkan
Antantı’nın önem taşıdığını ancak Balkanlar dışından gelebilecek saldırılara karşı bir işlevinin
olmadığını ve umut vaat etmediğini söyleyebiliriz.
Balkan Antantı’nı menfaatlerine aykırı olarak gören Mussolini bu antanta sözlü de olsa gayet
sert bir tepki gösterir. Anttanta imzaların atılmasından yaklaşık bir ay sonra yapılan Faşist
Kongresi’nde İtalya’nın geleceğinin Akdeniz, Afrika ve Asya’da olduğunu vurgulayan ve “bir kaç
saatlik deniz yolculuğu ve bir kaç idarecinin İtalya’yı Afrika ve Asya’ya bağlamak için yeterli
olduğunu” beyan eden Mussolini antanta tepki göstermekle kalmıyor, antanta imza atan devletlerle
bu devletleri destekleyen İngiltere’yi dolaylı da olsa tehdit ediyordu.
II. Dünya Savaşı başladığında Türk-Yunan ilişkileri gayet iyi idi. Savaş sırasında İtalya’nın
saldırılarıyla karşılaşan Yunanistan her ne kadar Türkiye’nin savaşa girmesini talep edecekse de
Balkan Antantı’na göre Türkiye ancak bir Balkan devletinin saldırısı hâlinde Yunanistan’a yardım
edecekti. Öte yandan savaş yıllarında ekonomik sıkıntılar yaşayan Türkiye, elinden geldiğince
Yunanistan’a ekonomik yardım göndermiş, Kurtuluş ve Dumlupınar adlı gemiler aracılığıyla
Yunanistan’a gıda yardımı yapılmıştır. Ancak 1955 yılında ortaya çıkacak Kıbrıs meselesi Türkiye
ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin bozulmasına Kıbrıs ve Ege Adaları kaynaklı sorunların
günümüze kadar devam etmesine neden olacaktır.
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Uygulamalar
1)
1923-1939 yılları arasında Türkiye ile Yunanistan arasında ortaya çıkan sorunların
hangi yöntemlerle çözüme kavuşturulduğunu tartışınız.
2)
yazınız.

Türk-Rum nüfus mübadelesinin her iki devlet açısından olumlu ve olumsuz taraflarını
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Uygulama Soruları
1)
1923-1939 yılları arasında Türkiye ile Yunanistan arasında ortaya çıkan sorunlar
hangi yöntemlerle çözüme kavuşturulmuştur?
2)
nelerdir?

Türk-Rum nüfus mübadelesinin her iki devlet açısından olumlu ve olumsuz taraflarını
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Lozan’da imzalanan Türk ve Rum Nüfus Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol ile
İstanbul’daki Rumlar ile Batı Trakya’daki Müslümanlar dışında Türkiye’de Ortodoks inancına
mensup Rumlar ile Yunanistan’daki Müslümanların mal, hak ve çıkarlarının muhafazasına yönelik
düzenlemeler yapılmak kaydıyla mübadele edilmesi öngörülmüştü.
Lozan Antlaşması’ndan sonra kurulan Muhtelit (Karma) Mübadele Komisyonu’nun
mübadelenin uygulanması esnasında karşılaştığı en önemli sorun etabli meselesi oldu. Bu mesele
Lozan Antlaşması ile sorunlarını masa başında çözüme kavuşturan Türk-Yunan ilişkilerinin
bozulmasına neden oldu.
Yunan Hükûmeti daha fazla Rum bırakarak İstanbul’da siyasi, sosyal ve kültürel varlığının
dayanacağı bir nüfus yapısı oluşmasını istiyor, Türkiye de bunu engellemeye çalışıyordu.
Yunanistan’ın etabli meselesi hakkında Muhtelit Mübadele Komisyonu’nu atlayarak Milletler
Cemiyeti’ne müracaatta bulunması iki devlet arasındaki ilişkileri gerginleştirdi. Bununla beraber
Muhtelit Mübadele Komisyonu Başkanı’nın Türkiye lehine yaptığı izah üzerine Milletler Cemiyeti
meseleyi gözden geçirmek üzere yeniden Muhtelit Mübadele Komisyonu’na havale etmiş, Yunan
Hükûmeti bu kez meseleyi La Haye Daimi Adalet Divanı’na sevk etmiştir.
La Haye Daimi Adalet Divanı etabli hakkındaki zorlama yorumuyla Yunan tezlerini
desteklemiş meseleyi daha da içinden çıkılmaz hâle getirmişti. Bunun üzerine iki taraf birbirlerine
karşı müeyyideler uygulamaya başladı. Türkiye’nin Yunanistan’ın mübadil Rumları Batı Trakya’ya
yerleştirmesi üzerine ve Türklere ait vakıf ve malvarlıklarını hatta ibadethaneleri de Türklerden
alınarak Rumların hizmetine sunuluyordu. Buna karşılık Türk Hükûmeti’nin de İstanbul’da bulunan
Rumların mallarına el koyması gerilimi tırmandırdı. Patrik meselesinin çözülmesi iki ülke
ilişkilerinin olumu bir mecraya girmesini sağladı ve 21 Haziran 1925 tarihinde imzalanan Ankara
Antlaşması ile Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından önce ve imzalandığı sırada İstanbul’da
bulunan bütün Rumların yerleşik sayılmasıyla sorun çözüme kavuşturuldu. Ancak Yunanistan’da
gerçekleşen darbe sonucunda iktidara gelen Hükûmetin Ankara Antlaşması’nı onaylamaması üzerine
mesele bir kez daha tartışma konusu oldu. Yunanistan’da gerçekleşen karşı darbe ile iktidara gelen
yeni Hükûmet ile Türk Hükûmeti arasında müzakereler yeniden başladı. 1 Aralık 1926 tarihinde
imzalanan Atina Antlaşması ile Yunanistan’da bulunan ve bu ülkeden ayrılan Türklere ait emlak
Muhtelit Mübadele Komisyonu tarafından belirlenecek rayiç üzerinden Yunan Hükûmeti tarafından
satın alınması, İstanbul dahil tüm Türkiye’den 1912 yılından önce ayrılan Rumlara ait emlakın
sahiplerine iadesi kararlaştırıldı. Anlaşmazlık hâlinde sorunlar Uluslararası Daimi Adalet Divanı’na
götürülebilecekti. Bu kez Türkiye davaların ancak Muhtelit Mübadele Komisyonu Başkanı
tarafından Yunanistan ise Hükûmetler tarafından Uluslararası Daimi Adalet Divanı’na sevk
edilebileğini ileri sürdüler ve yeniden bir anlaşmazlık ortaya çıktı.
1920’li yılların sonlarından itibaren Balkanlarda İtalya ve Almanya tehdidi Türkiye ve
Yunanistan’ı aralarındaki sorunları çözerek birlikte hareket etmeye itecektir.
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İtalyan tehdidi ve Bulgaristan tehlikesi üzerine Yunanistan ile Türkiye 10 Haziran 1930
tarihinde Ankara’da bir dostluk antlaşması imzalayarak etabli sorununu çözdüler.
Venizelos’un Türkiye ziyaretinin ardından Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaştırma ve Hakemlik
Antlaşması imzalandı ve iki ülke ilişkileri olumlu yönder ilerlemeye başladı.
Türk heyeti Lozan Konferansı sırasında Patrikhane’nin İstanbul’da kalmasına razı olmuş
ancak Milli Mücadele dönemindeki aleyhte tavırları nedeniyle Patrik Meletios’un görevden
ayrılmasını talep etmişti. Venizelos’un da siyasi işlerle uğraşmasından hoşnut olmadığı Meletios
görevden ayrılmak zorunda kalmıştı.
17 Aralık 1924 tarihinde etabliye tabi Konstantinos Arapoğlu’nun Patrik adaylığı da iki ülke
arasında krize yol açar. Bunun üzerine Türkiye uyarılarını dikkate almayarak aday olan ve seçilen
Konstantinos Arapoğlu’nu sınır dışı eder. Yunan Hükûmeti’nin Milletler Cemiyeti’ne müracaatının
ardından Türkiye’nin bu meselenin iç işleri ile ilgili olduğunu vurgulayarak itirazı üzerine iki
Hükûmet arasında görüşmeler başlar Fener Metropolitlerinin mübadele edilmemesi koşuluyla Yunan
Hükûmeti ve Konstantinos Arapoğlu alınan kararı kabul eder.
İtalya ve Almanya’nın Balkanlar’daki emelleri üzerine İngiltere’nin teşviki ile Yunanistan ve
Türkiye’nin teşebbüsleri Yuguslavya ve Romanya’nın iştiraki ile Balkan Antantı meydana getirilir.
Bulgaristan ve Arnavutluk’u Antanta dahil etme çabaları ise bir sonuç vermeyecektir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Türk Hükûmeti, mübadeleye tabi olduğunu, aday
olamayacağını ve sınır dışı edileceğini açıklamasına rağmen patrik seçilmiştir?
a)

I. Veniamin

b)

II. Fotios

c)

Konstantinos Arapoğlu

d)

Grigorios

e)

Meletios

2)

I. Yugoslavya

II. Bulgaristan
III. Arnavutluk
IV. Yunanistan
V. Türkiye
VI.Romanya
Yukarıdakilerden hangileri Balkan konferanslarına katıldıkları hâlde Balkan Antantı’na
katılmamışlardır?
a)

I, II

b)

I, III

c)

II, III

d)

III, IV

e)

IV,V
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3)

Balkan Antantı hangi tarihte kurulmuştur?

a)

1930

b)

1931

c)

1932

d)

1933

e)

1934

4)
21 Haziran 1925 tarihinde Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan Ankara
Antlaşması neden uygulanamamıştır?
a)

Türkiye’de Hükûmet değişikliği gerçekleşmesi

b)

Yunanistan’da bir darbe ile Hükûmetin değişmesi

c)

Musul meselesinden dolayı Türkiye’nin kırgın olması

d)

Patrikhane meselesinin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde gerilime neden olması

e)

Türk kamuoyunun tepkileri

5)
Lozan Antlaşması’ndan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında ilk ciddi sorun
aşağıdaki meselelerden hangisi nedeniyle ortaya çıkmıştır?
a)

Ege Adaları

b)

Kara sınırı

c)

Savaş tazminatı

d)

Mübadele

e)

Kıbrıs

6)

Etabli sorunu Nasıl çözülmüştür?

7)
istemiştir?

Türkiye, Lozan Konferansı sırasında Patrikhane’nin İstanbul’dan çıkarılmasını neden

8)

Patrikhane’nin statüsünün günümüze kadar tartışılmasının sebebi nedir?

9)

Balkan Antantı’na bütün Balkan devletleri neden katılmamışlardır?

10)

Türkiye Balkan Antantı fikrini neden desteklemiştir?
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Cevaplar
1)c, 2)c, 3)e, 4)b, 5)d.
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11. TÜRK-FRANSIZ İLİŞKİLERİ (1923-1939)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Türkiye-Suriye Sınırının Kesin Olarak Çizilmesi ve Türk-Fransız İlişkileri
11.2. Sancak Meselesi ve Türk-Fransız İlişkileri
11.3. Türkiye’deki Fransız Okullarının Statüsü ve Türk-Fransız İlişkileri
11.4. Osmanlı Devleti’nin Dış Borçları İle İlgili Görüşmeler ve Türk-Fransız İlişkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sancak meselesi Türk-Fransız ilişkilerini nasıl etkilemiştir?

2)
Lozan Antlaşması’ndan sonra Türkiye’deki Fransız okulları Türkiye’de eğitim
öğretim alanında çıkarılan yasalarına neden tepki göstermişlerdir?
3)
Fransızlar, Osmanlı Devleti’nin dış borçlarının ödenmesi ile ilgili tartışmalara diğer
devletlere oranla neden daha fazla ilgi göstermişlerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Türk-Fransız İlişkileri
(1923-1939)

1923-1939 yılları arasında
gelişen Türk-Fransız
ilişkileri hakkında bilgi
sahibi olur.

Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihî terminolojiyi doğru ve
yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
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Giriş
Lozan Antlaşması’na göre Fransız mandası altındaki Suriye ile Türkiye’nin sınırı 20 Ekim
1921 tarihli imzalanan Fransa-Türkiye Antlaşması (Ankara Antlaşması)’na göre tanınması ve bu
şekilde özel statüye sahip Sancak’ın Türkiye’nin dışında kalması kabul edilmişti. Bu sınır Lozan
Konferansı’nda aynı şekilde kabul edilmişti
Lozan Antlaşması’ndan sonra Türk-Fransız ilişkilerinde temel hususlar Türkiye-Suriye
sınırının kesin olarak çizilmesi, özel statüye sahip Sancak’taki Türklerin haklarının korunması,
Türkiye’de başta okullar olmak üzere Fransız kurumlarının statülerinin belirlenmesi ve dışborçların
ödenmesi ile ilgili düzenlemeler idi.
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11.1. Türkiye-Suriye Sınırının Kesin Olarak Çizilmesi ve Türk-Fransız
İlişkileri
1922 yılında Milletler Cemiyeti Konseyi’nden Suriye ve Lübnan’da manda kurma iznini alan
Fransız ve Türk heyetleri Lozan Antlaşması ile Suriye ile Türkiye arasındaki sınırın 20 Ekim 1921
tarihinde imzalanan Fransa-Türkiye Antlaşması (Ankara Antlaşması)’na göre tanınmasını ve bu
şekilde özel statüye sahip Sancak’ın Türkiye’nin dışında kalması kabul etmişlerdi. Bu noktada
Türkiye’nin dış politikasını yakından ilgilendiren husus Fransa-Türkiye Antlaşması (Ankara
Antlaşması doğrultusunda Suriye ile Türkiye arasındaki sınırın kesin olarak çizilmesi ve Suriye ile
birlikte Fransız mandasına bırakılan Sancak’taki Türklerin haklarının korunması idi.
Türkiye ile Suriye arasındaki sınır Ankara Antlaşması’na göre tanınmış ve bu antlaşmanın
onaylanmasından bir ay sonra iki taraf temsilcilerinden oluşacak bir komisyonun sınırı çizmesi
kararlaştırılmıştı. Ancak 1925 yılına kadar bu komisyon kurulamamıştı. Sınırın kesin olarak
çizilememesi hâlinde taraflar arasında başta güvenlik olmak üzere siyasi, sosyal ve iktisadi sorunlar
çıkabilirdi. Nitekim 1925 yılında Suriye’de Fransız mandasına karşı ilk ayaklanmalar başladığında
Fransa yaşanan güvenlik sorunları sayesinde bu gerçeği görmüş ve Türkiye ile Suriye arasındaki
sınırın kesin olarak çizilmesinin elzem olduğunu anlamıştı. Ne var ki, Türkiye ve Fransa’nın
izledikleri dış politika arasındaki farklılıklar Suriye sınırının çizilmesini doğrudan etkileyecektir.
Ankara Antlaşması’ndan Lozan Konferansı’nın toplanmasına kadar geçen süreçte TürkFransız ilişkileri olumlu bir seyir izlemiş ancak gerek Lozan Konferansı’nda gerekse Lozan
Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Fransa’nın o dönemde Türkiye ile ciddi sorunlar yaşayan
İngiltere birlikte hareket etmesi rahatsızlığa neden olmuştur. Lozan Konferansı’nda özellikle
menfaatlerini yakından ilgilendiren, Türkiye’deki yabancı kurumlar, kapitülasyonlar, imtiyazlar ve
dış borçlar konularında Türk tezlerine karşı çıkan Fransızlar, İngilizlerle aynı çizgiye gelmiş hatta
zaman zaman onları aşmışlardı. Bu durum Türkiye tarafından hayret ve tepkiyle karşılanmıştır.
Lozan Antlaşması’ndan sonra da İngiltere ile siyasi ve iktisadi ilişkiler içerisinde olan Fransa gerek
iktisadi kalkınması gerekse dış güvenliğinin sağlanması noktasında İngiltere ile işbirliğine gitmişti.
Fransa Lozan Antlaşması’ndan sonra Musul meselesinden dolayı İngiltere ile sorunlar
yaşayan Türkiye’nin karşısında, İngiltere’yi destekler bir politika izlemişti. Bu durum Türkiye’nin
rahatsızlığını daha da artıran bir faktör olmuştu. Bununla eş zamanlı olarak Suriye’de çıkan
ayaklanmaların Fransa’nın güvenliğini tehdit etmesi Fransa’nın Suriye-Türkiye sınırının çizilmesine
daha fazla önem vermesine neden olmuştu. Fransa’nın arzusu doğrultusunda teşkil edilen komisyon
1925 yılı Eylül ayı içerisinde Türkiye-Suriye sınırının çizilmesi için çalışmalara başlamış ancak
başarılı olamamıştı.
Akabinde Fransa’nın Suriye’de liberal politika ve uygulamalarıyla Sancak’taki Türkleri
memnun eden Yüksek Komiseri M. de Jouvenel Ankara’ya gelmiş; 18 Şubat 1926 tarihinde Türkiye
ile “uluslararası bağıtlar gereğince Suriye ve Lübnan üzerinde sahip olduğu yetkiye dayanarak
davranan” Fransa arasında dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerine dair bir antlaşma parafe edilmişti.
Antlaşmaya göre Türkiye ile Osmanlı Devleti’nden ayrılarak Fransa’nın mandası altına bırakılan
ülkeler arasında dostluk ve işbirliği doğrultusunda, belirlenen ortak sınırların korunması, tarafsızlık
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kuralları çerçevesinde birbirlerine karşı yöneltilecek saldırıların teşvik edilmemesi ve bunlara
yardımcı olunmaması, Türkiye Suriye sınırının çizilmesi, suçluların iadesi, kaçakçılık ve eşkıyalıkla
mücadele, bir kısmı Suriye topraklarından geçen Pozantı-Nuseybin demiryolu üzerinden sivil ve
askeri taşıma, hayvan ve bitki hastalıkları durumunda işbirliğine gitme ve Suriye’nin su ihtiyacının
karşılaması gibi konularda uzlaşmaya varmışlardı. Ayrıca ilgili tarafların sınırlarda alınacak
önlemlerle yekdiğerine yöneltilmiş eylemleri engelleme ve önlemeye yönelik tedbirleri almaları
kararlaştırılmıştı. Bu madde üstü kapalı olarak Şeyh Said İsyanı’na katılan ancak sonradan Suriye’ye
sığınan Kürtlere yönelik bir tebdir sayılabilirdi. Fakat Fransa Musul meselesinden dolayı parafe
edilen antlaşmayı imzalamaya yanaşmıyordu. Antlaşmaya göre Musul meselesinin İngiltere ile bir
savaşa yol açması durumunda Türkiye’nin bir kısmı Suriye topraklarından geçen Pozantı-Nuseybin
demiryolu üzerinden askeri taşıma yapmasına müsaade edilmesi Fransa’nın İngiltere ile ilişkilerini
bozabilirdi. Bununla birlikte Fransa Milletler Cemiyeti’nin Musul’u İngiltere’nin mandası altındaki
Irak’a bırakma kararına destek sağlayarak İngiltere ile birlikte hareket ediyor, 18 Şubat 1926
tarihinde parafe edilen antlaşmayı imzalamaya yanaşmıyor ve Suriye-Türkiye sınırı da
çizilemiyordu.
İşte bu sıralarda Fransız yetkililerin, Türkiye’nin Pozantı-Nuseybin demiryolu üzerinden
askeri taşıma yapmasına müsaade etmeyeceklerini açıklamaları ve bir Türk trenini Suriye sınırında
durdurmaları Türk-Fransız ilişkilerinde yeniden gerginliğe neden oldu.
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’nin Musul hakkındaki kararını tanıyacağını göstermesi ve
İngiltere ile yeniden müzakerelere başlamasının ardından Fransa, Suriye sınırının çizilmesi amacıyla
yeniden harekete geçti.
18 Şubat 1926 tarihinde Türkiye ile Fransa arasında parafe edilen antlaşma 30 Mayıs 1926
tarihinde Ankara’da imzalandı. Antlaşmaya eklenen protokollerle Türkiye Suriye sınırının nereden
geçeceği teorik olarak belirlendi. Arkasından oluşturulan komisyon zaman zaman küçük pürüzler
ortaya çıksa da 1929 yılına kadar Suriye-Türkiye sınırını kesin olarak belirledi.
Bu arada 10 Ocak 1929 tarihinde Türkiye’nin Mersin-Adana demiryolunu milleştirme kararı
bu şirketin tepkisine neden olsa da Fransız yetkililer bu konuda Türkiye’nin kararlılığını
bildiklerinden ciddi bir tepki gösteremediler.
3 Şubat 1930 tarihinde Fransa ile Türkiye arasında imzalanan Dostluk, Uzlaştırma ve
Hakemlik Antlaşması ile iki devlete karşı bir saldırı hâlinde karşılıklı olarak tarafsız kalma ve
aralarındaki sorunları diplomatik kanallardan uzlaşarak çözme hususunda anlaşmaya vardı.

11.2. Sancak Meselesi ve Türk-Fransız İlişkileri
Lozan Antlaşması’ndan sonra Fransa, elbette menfaatleri doğrultusunda mandası altındaki
Suriye ve Lübnan’ı; Halep, Şam, Lübnan ve Alevi Lazkiye adı altında dört devlete (idari bölgeye)
ayırmış, bu bağlamda Sancak özerk olmak kaydıyla Halep’e bağlanmıştı. Böylece Sancak
(İskenderun Sancağı) için Ankara Antlaşması ile öngörülen özel idare kurulmuştu. Bu düzenleme
Türkiye açısından memnuniyet verici idi. Dolayısıyla ilk etapta Sancak meselesi Türk-Fransız
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ilişkileri açısından sorun teşkil etmedi. Ancak Suriye’de yaşanan hadiseler Sancak’taki Türklerin hak
ve geleceğini yakından ilgilendireceğinden ileride tartışma konusu hâline gelecekti.
1925 yılında Suriye’de çıkan ayaklanmaları, topladığı gönüllü Ermeni birlikleri ile birlikte
bastıran Fransa, Halep ve Şam devletlerini Suriye adı altında birleştirdi. Bu şekilde Halep’e bağlı
Sancak da idari haklar saklı kalmak kaydıyla Suriye’ye bağlandı.
1925 yılında Suriye’de Fransız yönetimine karşı ayaklanmalar çıkması ve Fransa’nın
güvenlik açığı nedeniyle Suriye-Türkiye sınırının kesin olarak çizilmesini istemesini fırsat bilen
Sancak Türk ahalisi, Aleviler ve Arapça bilmeyen Ermeniler haklarını teminat altına almak amacıyla
harekete geçmişti. Öyle ki; Sancak’ta yaşayan Türklerin temsilcileri önce Suriye’den ayrılarak özerk
statü ile doğrudan Fransa’ya bağlanmayı teklif ediyorlar akabinde bağımsızlık istiyorlardı. Türkiye
ise bu sıralarda Şeyh Said İsyanı ve Musul meselesi ile meşgul olduğundan ve Fransa ile Suriye
sınırının kesin olarak çizilmesi, dostluk ve tarafsızlık antlaşması yapmak istediğinden Sancak’ın
taleplerini yeterince destekleyemedi.
Türkiye ile Fransa arasında imzalanan 1926 yılındaki antlaşmanın ardından taraflar arasındaki
ilişkiler düzelmeye başlamış, bu durumdan Sancak’taki Türkler olumlu etkilenmişlerdir. Öte yandan
Sancak, Türkiye’de yapılan yenilikleri yakından takip etmekle kalmıyor Halk Partisi’ni kurarak
örgütlü bir şekilde bu yenilikleri uygulamaya çalışıyordu. Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmeye
başlayan ve Arapların bağımsızlık taleplerinden rahatsız olan Fransa, Sancak’taki gelişmeleri
destekliyordu. Başka bir ifadeyle “Fransa, kendi yönetimine muhalefet eden Şam’a karşı Sancak’ı bir
koz olarak kullanmayı düşünüyordu”. Bununla birlikte İngiltere’nin 1930 yılında Irak’taki manda
idaresine son vermesi, Suriye Araplarının da yeniden bağımsızlık mücadelesi içerisine girmelerine
yol açtı. Sancak’taki Türkler de Suriye’den ayrı bağımsızlık taleplerini gündeme getirdiler. Fransa bu
yıllarda henüz geri adım atmak istemiyordu. 1930 yılında hazırlanan “Suriye Anayasasına Sancak’ın
özel rejimine ilişkin hükümler kondu; böylece hem Sancak tatmin edildi. Hem de Suriye araplarına
Sancak’ın özel konumu hatırlatılarak gözdağı verilmiş oldu”.
Sancak meselesi 1930’lu yıllardan itibaren Türkiye-Suriye-Fransa ilişkilerinin bozulmasına
neden oldu. Bölgedeki Türkler teşkilatlanıyor, Türkiye ile yakından ilgileniyorlardı. Türkiye de bu
ilgiye kayıtsız kalmıyor, doğrudan Atatürk’ün “ilgi ve müdahalesiyle 175 Türk çocuğu” Sancak’tan
Türkiye’ye getirilerek burslu okutuluyor ve akabinde yeniden bölgeye gönderiliyorlardı. 1935 yılında
Tayfur Sökmen’in Antalya’dan bağımsız milletvekili seçilerek TBMM’ne katılması Yusuf
Sarınay’ın vurguladığı gibi Türkiye’nin “Hatay (Sancak) davasına sahip çıktığının” göstergesi idi.
1934 yılı içerisinde Sancak’ı ziyaret eden Gaziantep valisinin Sancak Türkleri tarafından
Türkiye bayrakları ve törenlerle karşılanması niyetin açık bir göstergesi idi. Ancak Sancak’taki
Türklerin harekete geçmesi için henüz zemin hazır değildi.
1935 yılında Habeşistan’ı işgal eden İtalya’nın ve 1936 yılında revizyonist taleplerine karşılık
bulamayınca Versay Antlaşması’na aykırı bir şekilde Ren bölgesini silahlandıran Almanya’nın
Avrupa’da ve dünya genelinde izledikleri yayılmacı politikalar 1936 yılında Fransa’nın Suriye’deki
varlığını tartışmaya açtı. Suriye’de Fransızlar bir türlü bekledikleri petrolü bulamıyor, ayrıca bölgeye
yapılan harcama ve yatırımlar Fransız ekonomisini zor durumda bırakıyor bunlardan da öte Araplar
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arasında Fransa’ya karşı tepkiler artıyordu. Fransa göstermelik de olsa Suriye’deki manda idaresine
son vermeyi ve bu tepkileri yatıştırmayı planlıyordu. Nitekim 9 Eylül 1936 tarihinde Fransa ile
mandası altındaki Suriye arasında yapılan antlaşma ile Suriye’nin üç yıl sonra Milletler Cemiyeti
üyesi olması ve gerekli onay işlemlerinin ardından bağımsızlık elde etmesi kararlaştırılıyordu. Bu
antlaşmada Sancak’a ilişkin bir ibare bulunmamakla birlikte Fransa’nın yaptığı bütün antlaşmaları
Suriye idaresine devretmesi Sancak’ın statüsünü tartışmaya açabilirdi. Bu nedenle sözkonusu
antlaşma Türkiye tarafından tepkiyle karşılandı.
Atatürk 1 Kasım 1936 tarihinde “Tayfur Sökmen ile yaptığı görüşmede davaya resmen el
koyduğunu ve Antakya-İskenderun havalisine Hatay adının veridiğini söyleyerek teşkilatlanma
konusunda talimat vermiştir”. Atatürk’ün talimatı doğrultusunda hem “İskenderun-Antakya ve
Havalisi Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin hem de Antakya’daki şubesinin adı Hatay Egemenlik
Cemiyeti olarak değiştirilmiş, Mersin, Dörtyol, Hassa ve Kilis şubeleri açılmıştır.” Atatürk’ün
talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın cemiyetin genel başkanı, Emniyet Genel
Müdürü Şükrü Sökmensüer’in genel sekreteri olması, TBMM’de milletvekili olan Tayfur Sökmen’in
de cemiyetin fahri genel başkanı olarak kabul edilmesi bu davaya verilen önemin bir göstergesi idi.
Fransa’nın Suriye ile yaptığı antlaşmanın üzerinden bir ay geçmeden Türkiye Dışişleri
Bakanı Tevfik Rüştü Aras Milletler Cemiyeti Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Fransa’nın Suriye ile
yaptığı antlaşmanın aynısını Sancak ile de imzalayarak Sancak’ın “kendi işlerini kendisinin
görmesine olanak verilmesini” talep etti. Fransa ise Suriye topraklarının parçalanması anlamına
gelecek olan bu uygulamanın manda sözleşmesi ile yasaklandığını ileri sürmekteydi.
Sancak’ın statüsü hakkında Türkiye ve Fransa arasında yapılan ikili görüşmelerden bir sonuç
alınamayınca taraflar çözümü Milletler Cemiyeti’ne müracaat ederek bulmaya çalıştılar. Milletler
Cemiyeti İsveçli Sandler’i raportör atayarak Sancak’a üç gözlemci göndermeye karar verdi.
Bu sıralarda dünya devletleri arasında yaşanan sorunları fırsata çeviren Türkiye, dış
politikada ustaca hamleler gerçekleştiriyor, konumunu güçlendiriyordu. Montreux Antlaşması ile
Boğazların statüsünü istediği şekilde değiştirmeyi başaran Türkiye, dünyadaki yeni güç dengelerinin
ve konjoktürün Sancak’ın statüsünün değiştirilmesi için elverişli olduğunu kavramıştı. Bir yandan
Sovyetler Birliği ile diğer yandan İngiltere ile dirsek temasında olan Türkiye Almanya ile de yakın
ilişki içerisinde olmaktan çekinmiyordu. İngiltere bu vaziyeti riskli gördüğünden Türkiye’yi yanına
çekmek için çaba sarf ediyordu. Boğazlar meselesinin Türkiye lehine çözülmesinden sonra Sancak
meselesinde de Türkiye’nin beklentileri doğrultusunda bir sonuç elde ederek Türkiye’yi kazanmak
isteyen İngiltere bu minvalde Fransa’ya telkinlerde bulunmaktaydı.
Milletler Cemiyeti tarafından raportör olarak atanan Sandler ve ekibi yaptığı incelemenin
ardından 27 Ocak 1937 tarihinde raporunu açıkladı. Buna göre;
“a) Uzmanlar Komitesince ayrı bir statüsü ve anayasası hazırlanacak olan Sancak “ayrı bir
varlık” (entité distincte) olarak kabul edilecek, iç işlerinde bağımsız kalacak, dış işleri Suriye
devletince yönetilecekti. Ama Suriye Milletler Cemiyeti Konseyinin izni olmadan Sancak’ın
bağımsızlığına zarar verici karar alamayacaktı,
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b) Suriye ile Sancak arasında gümrük birliği ve para birliği olacak, ortak işler için özel
memurlarla eşgüdüm sağlanacaktı,
c) Sancak’ta resmî dil Türkçe olacak, ikinci bir dil için Milletler Cemiyeti Konseyi karar
verecekti,
ç) Sancak statüsü ve anayasasına uyulmasını Konsey adına denetlemek üzere Sancak’a
Fransız uyruklu bir delege atanacaktı,
d) Sancak’ın yeterli jandarma ve polisten başka askerî gücü bulunmayacaktı,
e) Türkiye ve Fransa Konsey’in tavsiye kararlarına saygılı kalacak ve aralarında bir antlaşma
yaparak Sancak’ın toprak bütünlüğünü güvence altına alacaklardı,
f) Türkiye’nin İskenderun limanından yararlanması için Sancak statüsüne hükümler
konulacaktı,
g) Sancak statüsü ve anayasası Konsey’in kararıyla yürürlüğe girecekti ve Konsey’de
Sancak’la ilgili kararlar 2/3 çoğunlukla alınabilecekti.”
Sandler raporu Sancak’ın Suriye’ye bağlılığını sembolik hâle getiriyordu. Bu raporun
Milletler Cemiyeti Konseyi’nde ağırlığa sahip İngiltere’nin ve Fransa’nın desteğiyle oybirliği ile
kabul edilmesi Suriye’de protesto ve tepkilere neden oldu. Suriye yönetimi de Sancak’tan vazgeçmek
istemiyordu.
Türkiye ise söz konusu raporu yeterli bulmuyor, Sancak’a bağımsızlık verilmesini talep
ediyordu. Fransa ise gerek manda idaresi gereği ve gerekse Ankara Antlaşması doğrultusunda
Sancak’a Sandler raporunda tasarlandığı kadar özerklik verilebileceğini ileri sürüyordu.
Sandler raporu doğrultusunda oluşturulan Uzmanlar Kurulu 29 Mayıs 1937 tarihinde
Sancak’ın anayasasını hazırlayarak statüsünü belirledi. Bu anayasa ve statü de Milletler Cemiyeti
Konseyi tarafından oybirliği ile kabul edildi. Artık sancak bahsedilen raporda öngörüldüğü üzere
“ayrı bir varlık” hâline gelmişti. Bundan sonra Sancak’ta seçimlerin yapılabilmesi amacıyla Seçim
Komitesi çalışmalara başladı. Ancak Seçim Komitesi’nin Sancak’ta yaşayan toplulukları etnik ve
dini temelde ayrıştırması Türkler aleyhine bir tavrı beraberinde getirmekteydi.
Seçim Komitesi’nin çalışmalarını sürdürdüğü sıralarda Atatürk; Fransız Büyükelçisi’ne
hitaben; “Hatay benim şahsi meselemdir... Ben toprak büyütme dileklisi değilim. Barış bozma
alışkanlığım yoktur. Ancak muahedeye dayanan hakkımızın isteyicisiyim, onu almazsam edemen.
Büyük Meclisin kürsüsünden milletime söz verdim, Sancak’ı alacağım. Milletim benim dediğime
inanır. Sözümü yerine getiremezsem onun huzuruna çıkamam, yerimde kalamam” şeklindeki sözleri
ile Sancak’ın kesinlikle Türkiye’ye katılması kararlılığında olduğunu göstermişti.
Diğer yandan Seçim Komitesi’nin, Sancak’ta yaşayan Türkler aleyhine hazırladığı Seçim
Yönetmeliği Türkiye tarafından tepkiyle karşılandı. Türkiye 1937 yılının son günlerinde adı geçen
komitenin Fransa tarafından yönlendirildiğini düşündüğünden 1930 yılında Fransa ile imzalamış
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olduğu dostluk antlaşmasını feshettiğini açıkladı. 1938 yılı İlkbaharında Atatürk ciddi şekilde hasta
olduğu hâlde Adana ve Mersin’i ziyaret ederek buralarda bulunan orduları teftiş etti. Ayrıca Türkiye
ihtiyati bir tedbir olmak üzere Hatay sınırına 30 bine yakın asker yerleştirmişti.
Milletler Cemiyeti Konseyi de Seçim Yönetmeliği hakkında Türkiye’nin talepleri
doğrultusunda değişiklikler yapılmasından yana idi. Fransa başlangıçta bu yönetmelikten yana bir
tavır alarak Seçim Komitesi’ni desteklemiş ve Türkiye’ni taleplerini karşı durmuşsa da da
İngiltere’nin devreye girmesi üzerine söz konusu komitenin hazırladığı yönetmeliğinde düzenlemeye
gidilmesine razı oldu. Öyle ki, Fransa daha önce fikir ayrılığına düştüğü Türkiye ile birlikte Milletler
Cemiyeti Konseyi’ne müracaat ederek Seçim Komitesi’nin çalışmalarına son vermesini istedi.
Milletler Cemiyeti Konseyi’nin de bu müracaata onay vermesi neticesinde ilgili komitenin vazifesi
son buldu.
Hastalığının ilerlediği ve hayati tehlike arz ettiği tarihlerde dahi Atatürk Sancak meselesi ile
yakından ilgilenmeye devam ediyordu. Atatürk’ün ısrarları neticesinde hafta sonu tatili olduğu hâlde
Fransız Dışişleri Bakanlığı Sancak’taki yetkililere bir talimat vererek Türkiye ile bir askeri antlaşma
imzalanmasını sağlamışlardı. Buna göre; Sancak’ta Türk ve Fransız kuvvetlerinin eşit sayıda olması,
gerektiğinde tarafların ortak kararıyla bu sayının artırılması, Sancak’a Suriye’nin ya da denizden bir
saldırı hâlinde (Ki; burada İtalyan saldırısı en ciddi tehlike olarak görülmekteydi) birlikte hazırlanan
harekât plânları doğrultusunda karşı konulması ve Türkiye ve Fransa’nın Sancak’ta 2,500 kişilik
kuvvet bulundurabilmesi kararlaştırılmıştı. Normal şartlar altında Türk kuvvetlerinin Sancak’a
girecekleri tarihin Fransızlarla birlikte kararlaştırılması gerekiyordu. Fakat Türkiye Fransızların
onayını beklemeksizin 4 Temmuz 1938 tarihinde Albay Şükrü Kanatlı komutasında 2,500 kişilik
kuvveti Sancak’a sevk etti. Bu sıralarda Türk-Fransız ilişkileri olumlu yönde cereyan ediyor, taraflar
bir tarafsızlık ve dostluk antlaşması hazırlamaya çalışıyorlardı. Sözkonusu antlaşma imzalandığı
hâlde onaylanmasa da Türk-Fransız ilişkileri gayet olumlu bir mecrada seyrediyordu. Bu da artık
seçimlerin yapılması için zeminin hazır olduğunu göstermekteydi. 22 Temmuz- 1 Ağustos 1938
tarihleri arasında yapılan seçimler neticesinde 40 sandalyeli Sancak Meclisine 22 Türk, 9 Alevi, 5
Ermeni, 2 Arap ve 2 Ortodoks seçildi.
2 Eylül 1938 tarihinde Sancak Meclisi açıldığında meclis üyeleri Türkçe yemin ettiler.
Abdülgani Türkmen meclis başkanı, Tayfur Sökmen devlet başkanı, Abdurrahman Melek de
başbakan seçildi.
Sancak Meclisi Türkiye Cumhuriyeti yasalarını kabul ederken Hatay bayrağı olarak da
Türkiye Cumhuriyeti bayrağına çok benzeyen bir bayrak tercih edildi. Sancak’ın Türkiye’ye katılma
yolunda ilerlediğini hisseden Arap ve Ermeni üyeler çareyi Suriye’ye göçte buluyorlardı.
Öte yandan 15 Mart 1939 tarihinde Almanya, Çekoslovakya’yı ilhak etmiş, Polonya ile
saldırmazlık paktına son vermiş akabinde İtalya ile çelik paktı imzalamıştı (22 Mayıs 1939). Bu
gelişmeler dünyanın yeni bir savaşa doğru sürüklendiğinin göstergesiydi. Almanya ve İtalya’nın
yayılmacı politikaları karşısında Akdeniz’de müttefik arayışına giren İngiltere, Türkiye ile 12 Mayıs
1939 tarihinde ortak bir deklarasyon imzalamış ve buna benzer bir deklarasyonun da Fransa ile
imzalanmasıyle üçlü bir ittifak gerçekleştirmeyi planlamıştı. Ancak Türkiye, Fransa’nın da içerisinde
olduğu böyle bir deklarasyonun ve ittifakın Sancak’ın Türkiye tarafından ilhakı hâlinde
226

gerçekleşebileceğini açıkladı. İngiltere’nin yoğun baskılarına karşın Fransa meclisine, söz konusu
ilhakın başta Cezayir olmak üzere Fransa’nın sömürgelerine “kötü emsal” olabileceği düşüncesi
hakimdi. Bununla birlikte rağmen Fransa’nın başka bir seçeneği kalmamıştı.
23 Haziran 1939 tarihinde Türk-Fransız Ortak Deklerasyonu’nun yayınlandığı gün “Türkiye
ile Suriye Arasında Toprak Sorunlarının Kesin Çözümüne İlişkin Antlaşma” imzalandı. Buna göre
Fransız kuvvetleri tarafından tahliye edilecek Sancak’ın Türk kuvvetleri tarafından ilhakı kabul
ediliyordu. Bu antlaşma iki ülke meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girecekti. Ancak
sözkonusu antlaşma henüz onaylanmadan 29 Haziran 1939 tarihinde toplanan Sancak Meclisi
Türkiye’ye katılma kararı aldı. Türkiye Cumhuriyeti de 7 Temmuz 1939 tarihinde Sancak’ın bir
vilayet olarak topraklarına katıldığını ilân ederken Fransız kuvvetleri Sancak’tan çekildi. Suriye
Meclisi, Sancak’ın Türkiye tarafından ilhakını protesto ederek Milletler Cemiyeti Konseyi’ne
itirazda bulundu. İtalya da Sancak’ın Türkiye tarafından ilhakına karşı çıkıyordu. Ancak II. Dünya
Savaşı’na yaklaşılırken gerçekleşen bu itiraz pek fazla önem taşımamaktaydı.
Türkiye ısrarlı ve dayatmacı tavrıyla Sancak’ın ilhakı için çaba göstermiş olsa da diplomatik
temaslarla dönemin koşullarından istifade etmeyi başarmış güç kullanarak Sancak’ın statükosunu
değiştirmeye kalkışmamıştır. Türk dış politikasının başarısında dönemin reelpolitiğinden ve
koşullarından azami derecede istifade edilmesi doğrudan etkili olmuştur.

11.3. Türkiye’deki Fransız Okullarının Statüsü ve Türk-Fransız İlişkileri
Kapitülasyonların sağladığı imkanlardan yararlanan Fransız misyonerleri 16. yüzyılın
sonlarından itibaren başta İstanbul olmak üzere Osmanlı topraklarına gelmeye başlamışlardı. Bu
anlamda ilk misyonerler İstanbul’a gelen Jesuite (Jezûit, Cezvit) rahipleriydi. Görünürde “sayısı
gittikçe azalmakta olan Beyoğlu ve Galata Katolikleri Papa’dan İstanbul’a birkaç Cezvit misyoneri
göndermesini rica etmiş, Fransa Büyükelçisi Baron de Germoles ile Venedik Balyozu Morosini’nin
de aracılığıyla Cezvit rahipleri 8 Kasım 1583 tarihinde beş kişilik küçük bir gurupla İstanbul’a
gelmişlerdi. 18 Kasım 1583 tarihinde Galata St.Benoît Manastır ve Kilisesi’ne yerleştirilen Cezvit
Rahipleri burada bir okul açarak öğretim faaliyetlerine başlamışlardı. Cezvit tarikatına mensup
misyonerlerin İstanbul’a gelmesinden sonra diğer Katolik misyonerleri de Osmanlı topraklarına
geldiler. Fransa ve başta Vatikan olmak üzere İtalya kent devletlerinin desteğini alan bu tarikatlar
açtıkları dil kursları, hastaneler, dispanserler, yetimhaneler, yayınevleri çok amaçlı yardım
teşkilatları ve okullar ile faaliyetlerini günden güne arttırdılar.
Fransızlardan sonra kapitülasyonlardan yararlanan devletlerin neredeyse tamamı Osmanlı
topraklarında misyonerlik teşkilatları kurarak ve okullar açarak faaliyetlerde bulundular. Avusturyalı
misyonerler Fransızlar gibi Katolikleri, Rus misyonerler Ortodoksları, İngiliz ve Amerikalı
misyonerler Protestanları himaye bahanesiyle Osmanlı topraklarında okullar açmışlardı.
Kapitülasyonlar ve yasal boşluklar nedeniyle Osmanlı Devleti bu okullarla ilgili düzenleme
yapamıyor ve bunları denetleyemiyordu. Aksine yabancı devletlerin talepleriyle bu okullara Türk
topraklarında serbestçe hareket edebilecekleri imtiyazlar veriliyordu. Bu okulları paravan olarak
kullanan yabancı devletler, Osmanlı topraklarında propaganda yaparak nüfuz sahibi olmayı ve
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kültürlerini yaymayı plânlıyorlardı. Bu uğurda yabancı okulların bir kısmı bulundukları bölgelerde
ayrılıkçı hareketleri teşvik ediyor ve destekliyolardı.
Osmanlı Devleti son dönemlerinde yabancı okulların eylemlerinin ve zararlı faaliyetlerinin
ciddi tehlikelere yol açacağını anlayarak düzenlemeler yapmak istemiş ancak kapitülasyonlara sahip
yabancı devletlerin baskıları ve bu okullara verilen süresiz imtiyazlar nedeniyle geri adım atmak
zorunda kalmıştı. Ancak I. Dünya Savaşı başladığında İttihadçı yönetim yabancı okullara yönelik
düzenlemeler yaparak Türkçe, Tarih ve Coğrafya derslerinin Türkçe okutulması dahil olmak üzere
çeşitli tedbirler almaya çalışmıştı. Ancak Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılması
üzerine başta İstanbul olmak üzere Osmanlı topraklarının büyük bir kısmı İtilaf Devletleri tarafından
işgal edilmiş ve işgal güçleri denetimleri altındaki bölgelerde kendilerine bağlı okulların neredeyse
tamamen serbest bir şekilde faaliyetlerini sürdürmelerine müsaade etmişlerdi. Bununla birlikte daha
önce Amerikan okulları bahsinde ele aldığımız gibi milli güçlerin hakim olduğu bölgelerde yabancı
kurumların zararlı faaliyetleri engellenmeye çalışılmıştır.
İsmet Paşa, Lozan’da İngiliz, İtalyan ve Fransız heyet başkanlarına gönderdiği mektuplarla
bu devletlere bağlı olup 30 Ekim 1914 tarihinden önce tanınan din, öğretim, sağlık ve yardım
kurumlarının varlıklarının yine tanınacağını ve Barış Antlaşması’nın imzalandığı tarihte Türkiye’de
fiilen faaliyette bulunan benzeri diğer İngiliz, Fransız ve İtalyan kurumlarının durumlarını yasalara
uygun biçime getirmek üzere anlayışla inceleneceğini açıklamıştı. Ayrıca her türlü parasal yüküm
bakımından bahsedilen kurumların benzeri Türk kurumlarla tam eşit muamele görecekleri ve onlara
ilişkin kamu düzeni hükümleri ile yasalara ve yönetmeliklere bağlı tutulacakları vurgulanmıştı.
Bununla birlikte Türkiye, sözkonusu kurumların çalışma koşullarını ve okullar konusunda
öğretimlerinin gereği olan kuruluş biçimlerini gözönünde tutacaktı. İlgili temsilciler de bu mektubu
almaktan onur duyduklarını bildirerek söz konusu karar ve uygulamaları peşinen kabul ettiklerini
göstermişlerdi. Bu açıklamalar I. Dünya Savaşı öncesinde Türkiye’de bulunan yabancı okulların
bundan böyle Türk yasalarına tabi olmak koşuluyla faaliyetlerine izin verilmesi ve bunun da karşı
tarafça kabulü şeklinde değerlendirilebilir.
Fransız misyonerleri Müslümanlar ve başta Ermeni ve Rumlar olmak üzere Doğu
Hıristiyanlarını Katolikleştirme hedefleri ile Türk topraklarına dağılmışlardı. Müslümanları
dinlerinden döndürmenin oldukça zor olduğunu anlayan Fransız misyonerler Rumları ve Ermenileri
Katolikleştirmek için yoğun faaliyetlerde bulunmuşlardı. Bu manada eğitim öğretim kurumlarının
ciddi ve gizli bir vazifeleri de vardı. Sevk ve İskân Kanunu neticesinde Ermenilerin, Yunanistan ile
yapılan mübadele kapsamında Rumların büyük bir kısmının Türk topraklarından ayrılmasıyla
Fransız okulları potansiyel kitlelerinin çoğunu kaybetmişlerdi. Bu nedenle Türkiye’deki Fransız
okullarının büyük bir kısmı kendiliğinden kapanırken, İstanbul’da Saint Joseph Erkek Lisesi, Saint
Michel Erkek Lisesi, Saint Benoit Erkek Lisesi, Saint Benoit Kız Lisesi, Notre Dame de Sion Kız
Lisesi, Saint Joseph Erkek Ortaokulu ve İzmir’de Saint Joseph Erkek Ortaokulu varlıklarını
sürdürüyorlardı.
Öte yandan Türkiye, Lozan Antlaşması’na uygun yasal düzenlemelerle yabancı okulları
denetim altına almaya gayret ediyordu. 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen Tevhid-i Tedrisat kanunu
kapsamında düzenlemelere gidildi. Daha önce de bahsedildiği üzere Tevhid-i Tedrisat Kanunu
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sadece eğitim öğretim kurumlarını bir çatı altında toplayarak eğitim öğretimde birliği sağlamakla
kalmıyor, Türk eğitim sistemini laik ilkeler doğrultusunda yeniden yapılandırıyordu. İşte bu kanun,
merkezin denetimi altına girmek istemeyen ve din eğitimi adı altında Türkiye’de misyonerlik
faaliyetlerini yürüten yabancı kuruluşların hiç de hoşuna gitmedi. Bu düzenlemelere Amerikalılar
gibi Fransız kurumları da uymamakta ısrar ettiler. Dini mahiyete sahip Fransız okulları dini eğitim
programlarını uygulamakta ısrar ediyor, dini sembol ve resimler bulunduruyorlardı. Türkiye
Cumhuriyeti’nde kurulmak istenen sisteme aykırı ve zarar verici bu tür eylemleri önlemek amacıyla
26 Eylül 1925 tarihinde yayınlanan genelge ile;
Hiçbir okulda Türk ve Türk Devleti aleyhine, derslerde veya ders dışında bir ifade
kullanılmaması, Türklerin bugününü ve geçmişini kötüleyen Türk ve Türk Devleti aleyhine yazılmış
kitaplar bulundurulmaması, Türk topraklarının hiç bir ülkenin parçası olarak gösterilmemesi, ders
kitaplarında hiçbir ülkenin propagandasının yapılmaması, tüm yabancı okullarda haftada beş saat
Türk dili, Türk tarihi ve coğrafyası okutulması, bu dersleri verecek öğretmenlerin Türk olması ve
Milli Eğitim Bakanlğı tarafından seçilmesi, okullarda her türlü dini propagandanın yasaklanması ve
dini semboller bulundurulmaması istenmiştir.
Öyle ki; aynı yıl içerisinde yabancı okullarda Türkçe ders veren öğretmenler sınava tabi
tutularak yeterliliğe sahip olmayanlar görevden alınmış, bu dersleri kasıtlı olarak ihmal eden okullar
kapatılmıştır.
Yabancı devletler ve Türkiye’deki okullar bu kararlara direnirken Türkiye 7 Şubat 1926
tarihinde yeni bir genelge daha yayınlayarak kararlılığını gösterdi. Buna göre yabancı okulların
ruhsatlarında yer almayan alanlarda faaliyet göstermelerine izin verilmeyeceği, sahip oldukları
ruhsatlarla da özel okullar (Mekatib-i Hususiye) talimatnamesininin müsaade ettiği çerçevede
çalışabilecekleri, yabancı okulların Türk Dili, Türk Tarihi ve Coğrafyası derslerini verecek
öğretmenlerin isimlerini Bakanlığa tavsiye edebilecekleri ancak bunların Türk ve milli duygu sahibi
olmaları, okul kayıtlarının Türkçe tutulacağı ve buna uymayanların kapatılacağı, bütün okullara
muayyen ebadlarda Atatürk fotoğrafı asılacağı ve okul kiliselerine ibadet için de olsa yabancıların
girmesine izin verilmeyeceği, ders kitaplarındaki aziz resimlerinin çıkarılacağı, haçların kiliselerden
başka yerlere takılamayacağı, aksi hareket edeceklerin görevlerine son verileceği, yabancı okulların
Bakanlık programı doğrultusunda teftiş edileceği, gizli faaliyetlere taviz verilmeyeceği bildirilmişti.
İtalyan okulları bu kararlara uyacaklarını bildirirken İngiliz kız ortaokulu Türkçe öğretmeni
kabul etmek istemediği için kapatılmış, geri adım atınca açılmasına müsaade edilmiş, Musevi
okulları da kısa bir süre direndikten sonra alınan kararları kabul etmişlerdir. Ancak daha önce
belirtildiği gibi bazı Amerikan okulları ve Fransız okulları alınan kararlara uymamakta ısrar
etmişlerdir.
1927 yılında St. Paul Cheri Fransız Kız Okulu Türk öğretmenlere sorun çıkardığı için
kapatılmıştı. Fransızlar bu kararlara karşı direnseler de neticede Türkiye’nin kararlı tutumu
karşısında okullarının Türk yasalarına tabi olarak faaliyette bulunmalarına razı oldular.
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11.4. Osmanlı Devleti’nin Dış Borçları İle İlgili Görüşmeler ve TürkFransız İlişkileri
Osmanlı Devleti’nin Avrupa Devletlerinden 19.yy’ın ikinci yarısından itibaren almaya
başladığı borçlar, Türkiye ve Osmanlı toprakları üzerinde kurulan diğer devletler tarafından
ödenecekti. Duyun-ı Umumiye İdaresi Lozan Antlaşması’nın yürürlüğe konulduğu tarihten
başlayarak 3 ay içerisinde antlaşma hükümlerine uygun olarak ilgili devletlerden her birine düşen
yıllık taksit tutarını bildirecekti. Bu tespitleri yapmak üzere Paris’te bir komisyon teşkil edilecekti.
Söz konusu alacakların büyük bir bölümü Fransızlara ödeneceğinden bu mesele Türk-Fransız
ilişkilerini etkileyecektir.
Bilindiği üzere Lozan’da söz konusu borçların Türkiye ile Osmanlı toprakları üzerinde
kurulan diğer devletler tarafından ödenmesi kararlaştırılmıştı. Türkiye üzerine düşen borcun ödeme
şeklini, alacaklı devletlerle yapacağı ikili görüşmelerle belirleyecekti. İşte bu noktada alacaklılar
arasında en fazla paya sahip Fransa ile yapılacak ikili görüşmeler büyük önem taşıyordu.
Lozan Antlaşması’nın onaylanmasından sonra Paris’te teşkil edilen komisyonun aldığı
kararlar doğrultusunda Duyun-ı Umumiye İdaresi 1924 yılı Kasım ayı içerisinde altın ve kıymetli
para ile ödenmek koşuluyla Osmanlı borçlarından kaynaklanan yıllık ödeme bedellerini ilgili
devletlere tebliğ etti. Türkiye, İngiltere, Fransa ve Yunanistan devletleri bu karar hakkında Milletler
Cemiyeti’ne itirazda bulundular. Milletler Cemiyeti meseleyi çözüme kavuşturmak amacıyla bir
hakem görevlendirdi. Bahsedilen hakem, 18 Nisan 1925 tarihinde kararını açıkladı. Buna göre
Osmanlı borçlarının %67’si (faiz dahil yaklaşık 108 milyon lira )Türkiye’nin payına düşüyordu.
Ödemenin hangi para birimi esas alınarak yapılacağı ve ödeme koşulları ilgili taraflar (borçlu ve
aracaklı devletlerin temsilcileri) arasında yapılacak ikili görüşmelere göre belirlenecekti.
Türk Hükûmeti hakem kararı doğrultusunda ilgili alacakların temsilcileri ile 1925 yılı
Ağustos ayında görüşmelere başlamış ve yaklaşık üç yıl süren görüşmelerin ardından 13 Haziran
1928 tarihinde ödenecek borçlara dair bir sözleşme imzalanmıştır. “Lozan Antlaşması’na göre 10
yılda ödenecek hazine bonoları 20 yılda, 20 yılda ödenecek borçların ödeme süresi 30 yıla
çıkarılırken, 1894-1914 arasındaki sözleşmelerle alınan borçların yazılı dövizler üzerinden ya da
altın ile ödenmesi kabul edildi. Sözkonusu borç 1929-1959 yılları arasında 2 ila 3,4 milyon arasında
değişen taksitler hâlinde ödenecekti. Sözleşmenin imzalandığı gün Türk heyeti başkanı aynı zamanda
Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Fethi (Okyar) Bey ile Duyun-ı Umumiye İdaresi temsilcisi arasında
imzalanan bir sözleşme ile Duyun-ı Umumiye İdaresi’nin tasfiyesine karar verildi.
Paris’te imzalanan sözleşmenin TBMM tarafından onaylanmasının ardından Türkiye 19291932 yılları arasında belirlenen 2 milyon lirasını tam ve zamanında ödemeyi başardı. Ancak bu
tarihlerde 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’ndan etkilenen Türkiye borç taksitleri, vade ve ödemenin
esas alınacağı para birimi meselesinin yeniden tartışılmasını istedi. Türk Fransız ilişkilerinde kısa bir
gerginliğe yol açsa da bu sorun 1933 yılında yine Paris’te Türk Hükûmeti temsilcileri ile
alacaklıların temsilcileri arasında yapılan bir sözleşme ile çözüme bağlandı. Buna göre Türkiye kalan
borcunu kağıt para (Fransız Frangı) ile 50 yılda ödeyecekti. Türkiye’nin 1928 yılında belirlenen
yaklaşık 108 milyon liralık borcu önce altına ardından Fransız Frangına çevrildi. Türkiye’nin borcu
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yaklaşık 962 milyon Fransız Frangı olarak belirlenirken bu işlem sayesinde Türkiye’nin borcu bir
anda yaklaşık 80 milyon liraya düşürülmüş oldu. 1933-35 yılları arasında belirlenen taksitleri
ödeyen Türkiye II. Dünya Savaşı öncesi siyasi ve ekonomik sorunlar, Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın
yol açtığı döviz ihtiyacı ve Krilig sisteminden kaynaklanan döviz sıkıntısı nedeniyle Fransa’ya
müracaat ederek borçlarla ilgili yeni bir düzenleme istedi. 1936 yılında yapılan sözleşmeyle
Türkiye’nin borçlarının yarısını Fransız frangı geri kalanını mal olarak, 1938 yılında yapılan
düzenlemeyle borçlarının tamamını mal olarak ödemesi kabul edildi.
II. Dünya Savaşı’nda 30 Eylül 1940 tarihinde Türkiye artık Duyun-ı Umumiye Meclisi
üzerinden değil, kendi yapacağı düzenlemeyle borçları ödeyeceğini açıkladı. Bu şekilde Türkiye hem
Duyun-ı Umumiye ile ilgiyi kesmiş hem de bu idareye ödenen komisyondan kurtulmuştu.
Türk Hükûmeti 25 Mayıs 1944 tarihinde borç sahiplerinin alacaklarını ibraz etmelerini
isteyerek bu borçları vadesinden önce 10 yıl içerisinde ödeyeceğini bildirdi ve bu sözünün gereğini
yerine getirdi. Bu şekilde 1954 yılında Türkiye, Osmanlı’dan kalan borçları ödemiş oldu.
Burada dikkat çeken husus Fransa’nın 1930 yılı sonrasında gerek dış politikada yaşadığı
sorunlar gerekse kendisini, Türkiye’yi ve dünya genelini etkileyen iktisadi sorunlar nedeniyle
Türkiye’nin borçlarla ilgili taleplerine olumlu yaklaşması, II. Dünya Savaşı sırasında ise neredeyse
koşulsuz olarak Türkiye’nin taleplerini yerine getirmesidir. Türkiye ise siyasi ve iktisadi krizleri dış
borçların ödenmesi bağlamında adeta fırsata dönüştürmüş; önce borçları kağıt paraya çevirerek
sonrasında önce yarısını sonrasında tamamını mal karşılığı ödeyerek Osmanlı’dan kalan borçları
zoraki de olsa uzlaşma yoluyla ödemiştir.
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Uygulamalar
1)

Günümüzde Türkiye-Suriye sınırını gösteren haritayı inceleyiniz.

2)
1923-1939 yılları arasında Sancak meselesinin Türk-Fransız ilişkilerini nasıl
etkilediğini tartışınız.
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Uygulama Soruları
1)
1921 yılında Ankara Antlaşması ile Fransız mandası altındaki Suriye’ye bırakılan
Sancak’ın Türkiye’ye katılması ile sağlanan avantajlar nelerdir?
2)

1923-1939 yılları arasında Sancak meselesi Türk-Fransız ilişkilerini nasıl etkilemiştir?

233

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1921 yılında TBMM ile Fransa arasında yapılan Ankara Antlaşması ile Sancak’ta özel idare
kurulması ve Suriye’ye terk edilmesi koşuluyla Fransa’nın işgali altında olan Suriye ile Türkiye
arasındaki sınır belirlenmiş ancak kesin olarak çizilmemişti.
Musul meselesi sırasında İngiltere ile birlikte hareket eden Fransa, ancak Suriye’de isyanlar
çıktığında güvenlik sorunları yaşayınca bu sınırın tespiti için talepte bulunmuş ve 1925 yılı Eylül ayı
içerisinde sınırının çizilmesi için çalışmalara başlanmıştı.
1926 yılında Fransa ile Türkiye arasında imzalanmak üzere parafe edilen dostluk ve iyi
komşuluk antlaşması, Musul meselesinin tartışıldığı sıralarda Türkiye’nin Suriye’den geçen PozantıNuseybin demiryolu aracılığıyla nakliyat yapma hakkını ihitiva ettiğinden Fransa tarafından
imzalanmamış ancak Musul meselesinin çözülmesinden sonra bu antlaşma imzalanmıştır. Bu
antlaşmanın ardından kurulan komisyon 1929 yılına kadar Suriye-Türkiye sınırını belirlemiştir.
1930 yılında Fransa ile Türkiye arasında imzalanan Dostluk, Uzlaştırma ve Hakemlik
Antlaşması olası bir saldırı hâlinde karşılıklı olarak tarafsız kalma ve aralarındaki sorunları
diplomatik kanallardan uzlaşarak çözmeyi öngörmekteydi.
Lozan Antlaşması’ndan sonra Fransa, Ankara Antlaşması ile Sancak için taahhüt ettiği idari
düzenlemeyi yapmış ancak 1925 yılında Suriye’de çıkan ayaklanmalardan sonra yeni bir idari
düzenlemeye giderek Sancak’ı Suriye’ye bağlı Halep’e bağlayınca Sancak ahalisi özerk statü ile
Fransız yönetiminde kalma talebinde bulundu. Bu talepler Şeyh Said İsyanı ve Musul meselesi
nedeniyle Türkiye tarafından fazla desteklenemedi. Buna karşın Sancak Türkiye’deki gelişmeleri
yakından takip ediyordu. Fransa ise manda yönetimine karşı “sorun çıkaran” Suriye karşısında
Sancak’ın taleplerine karşı tepkisiz kalıyordu.
1930 yılında hazırlanan Suriye Anayasası’na Sancak’ın özel rejimine ilişkin hükümler
konması Sancak ahalisi için teselli oldu. 1930’lardan itibaren iç ve dış politikada kısmen rahatlayan
Türkiye’nin Sancak davasına sahip çıkmaya başlayacağı artık hissediliyordu.
1936 yılında gerek Suriye’de yaşanan gelişmeler gerek Fransa kamuoyunun beklentileri,
bilhassa Almanya ve İtalya’nın revizyonist talepleri nedeniyle dünyada yaşanan gelişmeler
Fransa’nın yaptığı bir antlaşma ile şartlı olarak Suriye’deki manda idaresini kaldırmasını sağladı. Bu
antlaşmada Sancak’ın statüsüne yer verilmemesi tartışmaları beraberinde getirdi.
Bizzat Atatürk’ün kararlı açıklamaları ve Sancak’taki “İskenderun-Antakya ve Havalisi
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin, Hatay Egemenlik Cemiyeti adı altında teşkilatlanması, TBMM’de
milletvekili olan Tayfur Sökmen’in de cemiyetin fahri genel başkanı olarak kabul edilmesi bu davaya
verilen önemin bir göstergesi idi.
Taraflar arası görüşmelerden bir sonuç alınamayınca Sancak meselesi Milletler Cemiyeti’ne
havale edildi. Dünyada yaşanan gelişmelerin de etkisiyle Monteux Antlaşması’ndan itibaren Türk
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taleplerine sıcak bakan İngiltere’nin de telkin ve desteği, Milletler Cemiyeti adına raportör olarak
atanan Sandler’in raporu doğrultusunda Sancak’ın Suriye’ye bağlılığı sembolik bir hâle geldi.
Suriye’nin tepkileri etkili olmuyor, Fransa artık Sancak’a özerklik verilebileceğini dile
getiriyordu ama Seçim Komitesi’nin, Sancak’ta yaşayan Türkler aleyhine bir Seçim Yönetmeliği
hazırlaması Türkiye tarafından tepkiyle karşılandı. Buna misilleme olarak 1930 yılında Fransa ile
imzalamış olduğu dostluk antlaşmasını feshettiğini açıklayan Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı
Atatürk’ün aldığı tedbirler sayesinde taraflar arasında uzlaşmaya varıldı. 4 Temmuz 1938 tarihinde
Albay Şükrü Kanatlı komutasında 2,500 kişilik Türk kuvvetinin Fransa’nın onayını beklemeksizin
Sancak’a sevk edilmesiyle durum Türkiye lehine değişmeye başladı.
1938 yılında toplanan Sancak Meclisi Türkiye Cumhuriyeti yasalarını kabul ederken Hatay
bayrağı olarak da Türkiye Cumhuriyeti bayrağına çok benzeyen bir bayrak tercih etti. II. Dünya
Savaşı öncesi gerilim ve işgaller Türk-Fransız-İngiliz ilişkilerinin daha da artmasını sağlıyordu.
23 Haziran 1939 tarihinde Türk-Fransız Ortak Deklerasyonu’nun yayınlandığı gün imzalanan
“Türkiye ile Suriye Arasında Toprak Sorunlarının Kesin Çözümüne İlişkin Antlaşma” ile Sancak’ın
Türk kuvvetleri tarafından ilhakı kabul edildi. Bu antlaşma onaylanmadan Sancak Meclisi’nin
kararıyla Türkiye’ye katılma kararı aldı.
Kapitülasyonların sağladığı imkanlardan yararlanan Fransız misyonerlerinin 16. yüzyılın
sonlarından itibaren başta İstanbul olmak üzere Osmanlı topraklarında açtıkları okullardan 30 Ekim
1914 tarihine kadar resmi izinle açılanlar Lozan’da Türkiye tarafından Türk yasalarına tabi olmak
koşuluyla tanınmışlardı. Lozan Antlaşması’ndan sonra Amerikalılar gibi Fransız kurumları da
Türkiye’de eğitim alanında çıkarılan yasalara muhalefet ettiler. Ancak Türkiye bu konuda kesinlikle
taviz vermeyerek meselenin kendi yasaları doğrultusunda çözülmesini sağladı.
Lozan Antlaşması’ndan sonra Osmanlı Devleti’ne ait borçların ne şekilde ödeneceği de
tartışma konusu oldu. Duyun-ı Umumiye İdaresi’nin 1924 yaptığı düzenleme beğenilmeyince mesele
Milletler Cemiyeti’ne havale edildi. Ardından Türk Hükûmeti ile alacaklılar arasında görüşmeler
yapılmış ve 13 Haziran 1928 tarihinde ödenecek borçlara dair bir sözleşme imzalanmış, borcun
1929-1959 yılları arasında 2 ila 3,4 milyon arasında değişen taksitler hâlinde ödenmesi
kararlaştırılmıştır. 1929-1932 yılları arasındaki borçlarını ödeyen Türkiye 1929 Dünya Ekonomik
Buhranı’ndan etkilenince borç taksitleri, vade ve ödemenin esas alınacağı para birimi meselesinin
yeniden tartışılmasını istedi. 1933 yılında Türk Hükûmeti ile alacaklılar arasında yapılan bir
sözleşme ile Türkiye’nin kalan borcunu kağıt para (Fransız Frangı) ile 50 yılda ödemesi
kararlaştırıldı. Bu borcu sonradan yapılan düzenlemelerle kısmen ayni ve kısmende nakdi olarak
zamanında ödemek suretiyle 1954 yılında borcu bitirdi.
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Bölüm Soruları
1)
20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Fransa-Türkiye Antlaşması (Ankara
Antlaşması)’na göre Lozan’da tanınan Suriye ile Türkiye arasındaki sınırın tartışma konusu hâline
gelmesinin sebebi nedir?
a)

Sancak’ın Türkiye’ye katılmak istemesi

b)

Fransa’nın Türkiye’den toprak talep etmesi

c)

Türk ve Fransız dış politikası arasındaki farklılıklar

d)

Fransa’nın Ortadoğu’daki yayılmacı emelleri

e)

Türkiye’nin Sovyetler Birliği ile işbirliği yapması

2)
Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması ile II. Dünya Savaşı arasındaki süreçte
Türkiye ile Fransa arasında ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?
a)

Türkiye-Suriye sınırının kesin olarak çizilmesi

b)

Sancak meselesi

c)

Türkiye’deki Fransız Okullarının Statüsü

d)

Osmanlı Devleti’nin dış borçları

e)

Musul meselesi

3)
Lozan Antlaşması’ndan sonra hangi ülkelere ait okullar, Türkiye’de eğitim öğretim
alanında çıkarılan yasalara muhalefet etmişlerdir?
a)

Fransa, ABD

b)

Fransa, Sovyetler Birliği

c)

Fransa, İtalya

d)

ABD, İtalya

e)

ABD, İngiltere
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4)
Aşağıdakilerden hangisi Fransa’nın Lozan Antlaşması’ndan sonra mandası altındaki
Suriye ve Lübnan’da ilk kez kurduğu özerk idari birimlerden biri değildir?
a)

Lübnan

b)

Sancak (Hatay)

c)

Halep

d)

Şam Alevi

e)

Lazkiye

5)
edilmiştir?

Lozan Antlaşması’ndan sonra ilk Türk kuvvetleri Sancak’a hangi tarihte sevk

a)

1929

b)

1936

c)

1937

d)

1938

e)

1939

6)
Fransa’nın Suriye ve Lübnan’daki manda idaresini koşullu da olsa kaldırmaya iten
sebepler nelerdir?
7)

Türkiye’de kurulan Fransız okullarının amaçları nelerdi?

8)
Lozan’da masa başında çözülen Osmanlı Devleti’nin Dış Borçları meselesi sonraki
yıllarda neden tartışma konusu hâline gelmiştir?
9)

Sancak (Hatay) ahalisinin Türkiye’ye katılmak amacıyla izlediği strateji nedir?

10)

Türkiye, Sancak’ın anavatana katılması amacıyla neler yapmıştır?

Cevaplar
1)c, 2)e 3)a, 4)b, 5)d.
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12. TÜRK-İTALYAN İLİŞKİLERİ (1923-1939)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Mussolini’nin Yayılmacı Politikası ve Türk-İtalyan İlişkileri
12.2. Habeşistan’ı İşgal Eden İtalya’ya Karşı Türkiye’nin İzlediği Politika
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Mussolini’nin yayılmacı politikası Türk-İtalyan ilişkilerini nasıl etkilemiştir?

2)

Habeşistan’ı işgal eden İtalya’ya karşı Türkiye nasıl bir politika izlemiştir?

3)

İtalya, Montreux Boğazlar Sözleşmesi’ne karşı nasıl bir tepki göstermiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Türk-İtalyan İlişkileri (1923- 1923-1939 yılları arasında
1939)
gelişen Türk-İtalyan
ilişkileri hakkında bilgi
sahibi olur.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihî terminolojiyi doğru
ve yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
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Anahtar Kavramlar


Faşist İktidar



La Haye Uluslarararası Daimi Adalet Divanı



Rhine (Ren) İhtilâfı
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Giriş
31 Ekim 1922 tarihinde İtalya’da Benito Mussolini ve faşistlerin iktidara gelişi Türkiye’de
sessizlikle karşılamıştı. Zira bu tarihlerde “Milli Mücadele’yi başarıyla tamamlayan Türkiye, dış
politikasında Mudanya Mütarekesi’nin imzalanmasının ardından Lozan’da toplanacak olan
konferansa odaklanmış durumdaydı”. Bu nedenle Türkiye, Lozan Konferansı’nın önemli aktörlerden
olan İtalya ile ilişkilerini bozacak bir tavır sergilemek istemiyordu. Bu nedenle Türk devlet adamları
İtalya’daki faşist iktidar ve onun lideri Mussolini hakkında sert yorumlarda bulunmaktan
kaçınıyorlardu. Fakat bu durum İtalya’daki iktidar değişikliğine Türk devlet adamlarının olumlu
baktıkları ve faşist darbeyi destekledikleri anlamına gelmiyordu.
Başlangıçta Mussolini’nin Türkiye aleyhindeki sert beyanları dahi Türk basınının büyük
kısmı tarafından haber hâline getirilmemiş, ancak Mussolini’nin Türkiye’nin bağımsızlığını hiçe
sayan bazı beyanları sonrasında basında İtalya’ya karşı tepkiler yükselmeye başlamıştı.
Milli Mücadele döneminde müttefikleri ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Türkiye ile iyi lişkiler
kuran İtalya, Milli Mücadele döneminin aksine Lozan’da müttefikleriyle birlikte Türkiye’ye karşı
kurulan cephedeki yerini almıştı. Bunda iktidar değişikliği kadar İtalya’nın bağımsızlığını elde eden
Türkiye’ye yönelik menfaatleri de belirleyici olmuştu.
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12.1. Mussolini’nin Yayılmacı Politikası ve Türk-İtalyan İlişkileri
I. Dünya Savaşı’ndan önce ittifak kurduğu Almanya’nın yanından ayrılarak İtilaf Devletleri
saflarına geçen İtalya’nın, savaş sonrası kazanımları müttefiklerine oranla oldukça yetersiz kalmıştı.
Başka bir ifadeyle I. Dünya Savaşı’nda galip devletler arasında yer almasına rağmen İtalya,
beklediğini bulamamıştı. 1922 yılındaki iktidar değişikliğinin ve Mussolini’nin başa geçişinin altında
yatan nedenlerinden birisi de budur. Savaş sonucunda Doğu Akdeniz, Anadolu, Adriyatik ve
Balkanlarda büyük kazanımlar bekleyen İtalya’nın payına planladığından çok azı düşmüştü. 1923
yılında, Mussolini’nin İtalyan parlamentosunda aleni bir şekilde; Adriyatik Denizi’nin İtalya’ya
yetmeyeceğini ifade ederek Akdeniz’e açılmanın gereğinden bahsetmesi I. Dünya Savaşı sonrası
hayal kırıklığının bir ürünü olmakla birlikte Doğu Akdeniz’in, Balkanların dolayısıyla Türkiye’nin
geleceğini yakından ilgilendiriyordu.
Mussolini’nin yönetiminde yeni arayışlar içerisinde olan İtalya’nın öncelikli hedefi
çevresindeki küçük devletlerdi. Bu manada önce Arnavutluk daha sonra Yugoslavya ve Yunanistan
onun hedefine oturmuştu. Arnavutluk’u siyasi ve iktisadi baskı altına alan Mussolini, Yugoslavya’ya
sınır değişikliği konusunda baskı yaparak kısmen hedefine ulaşmıştı. Ayrıca Yunanistan-Arnavutluk
arasında sınır tespiti yapmakla görevli uluslararası komisyondaki İtalyan temsilcilerinin öldürülmesi
üzerine Yunanistan’dan tazminat talep eden Mussolini red cevabı alınca Korfu adasını kuşatarak
Yunanistan’ı tazminat ödemeye mecbur bırakmıştı.
Mussolini’nin Balkanlardaki baskıları ilk etapta Türk-İtalyan ilişkilerini etkilemedi. Hatta
1924-1929 yılları arasında ithalat ve ihracat bazında Türk dış ticareti değerlendirildiğinde İtalya’nın
ilk sıralarda yer aldığı görülüyordu. Esasında Mussolini iktidarının yaklaşık ilk on yılında “yayılmacı
bir politika takip etmeyecek”, İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında bir denge sağlamaya
çalışacak, İtalya’nın güçlü bir devlet hâline gelmesi için çaba sarf edecektir. Avrupa’daki bu
tutumuna karşın Türkiye ile ilgili meselelerde Mussolini’nin gerçek niyeti hissdediliyor, Türkiye’yi
rahatsız ediyordu.
Mussolini’nin 1924 yılı ortalarında Savaş Bakanı’nı “Türkiye’nin askeri bakımdan işgalini
içeren bir planı incelemekle” görevlendirildiği ancak yaklaşık altı ay içerisinde hazırlanan bu plan
kendisine sunulduğunda Mussolini, yeni kurulan Türkiye’ye yönelik böyle bir harekâtın tepkiyle
karşılacağını düşünerek plânı uygulamaktan vazgeçtiği sonradan öğrenilecektir.
Daha önce de bahsedildiği üzere Mussolini’nin iktidara gelmesiyle birlikte hava, deniz ve
kara kuvvetlerini takviye eden İtalya’nın Doğu Akdeniz, Asya ve Afrika’da “hakimiyet savları” ya
da “yayılma düşüncesi” ilerleyen süreçte İngiltere ile Türkiye’yi birbirlerine yakınlaştıracaktır.
İtalya’nın imparatorluk yolunun önemli bir parçası olan Doğu Akdeniz’e yönelik emelleri
Türkiye’den daha çok İngiltere’yi endişelendirmekteydi.
Mussolini’nin 1926 yılında Libya’ya yaptığı ziyaret esnasında “Eski Romalılığa” atıfta
bulunarak eski “imparatorluk özlemlerini” dile getirmesi ve erkek kardeşi Arnold dó Mussolini’nin
de parti gazetesinde Tunus ve Doğu Akdeniz’in hatta İzmir ve Antalya’nın İtalyanlara ait olması
gerektiğini savunması Tunus ve Türkiye’ye yöneltilmiş doğrudan bir tehdit idi. 28 Mayıs 1926
tarihinde Benito Mussolini’nin de kardeşini desteklercesine “Bu genç İtalya’ya dünyada biraz yer
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yapmak gerekir. Müttefiklerimiz bizim meşru isteklerimizi(n) bilincine varmalıdır” şeklindeki
beyanatı doğrudan Türkiye’yi hedef almasa da İtalya’nın ileride bir tehlike olacağının göstegesiydi.
Sağduyulu olması ve toplumu yönlendirmesi gereken İtalyan gazeteci ve aydınlarından bazılarının da
Mussolini kardeşlerden düşünce olarak pek farkları olduğunu söyleyemeyiz. Onların da propaganda
ve yanlış yönlendirmeleri İtalyan kamuoyunda yayılmacı fikirlerin taban bulmasına yol açıyordu.
İşte bundan dolayı 1926 yılı başlarında “Eğer Türkiye Irak’ı işgal ederse, İtalya Anadolu’ya
çıkacak” şeklindeki söylentilerin kaynağının Türkiye’nin hareket kabiliyetini daraltmak isteyen
İngiliz İstihbarat Servisi’nin manipülasyonlarından ibaret olduğu iddia edilse de; İtalyan dış
politikasının hedefleri dikkate alındığında bu söylentilerin tamamen asılsız olmadığını söyleyebiliriz.
Milli Mücadele döneminde dahi Türkiye’de bir savaşı göze alamamış ve İngiltere ve
Fransa’ya oranla daha zayıf bir güç olan olan İtalya’nın savaştan sonraki bu tutumunun neden
Türkiye’yi tedirgin ettiğini anlayabilmek için o dönemin koşullarını hatırlamak/göz önünde
bulundurmak gerekir. Şöyle ki; İtalya’nın, Doğu Akdeniz ve Batı Anadolu’ya yönelik üstü kapalı bu
tehditler savurduğu sıralarda Türkiye Musul meselesi nedeniyle İngiltere ile karşı karşıya idi. Suriye
sınırının çizilmesi noktasında Fransa ile uzlaşmaya çalışan Türkiye, bu devletin de İngiltere’yi
destekleyeceğini anlamıştı. Ayrıca yeni kurulan Türkiye, Musul sorununu çözmeye çalışırken ve
içeride reformlar gerçekleştirerek ciddi bir atılım yapmak isterken doğu vilayetlerinde çıkan Şeyh
Said İsyanı ile sarsılmış, bu isyan bastırılmış olsa da iç ve dış güvenlik açısından sancılı günlerin
ülkeyi beklediğini göstermişti. İşte bu koşullar göz önünde bulundurularak İtalya’nın üstü kapalı
tehditleri değelendirildiğinde daha fazla mana taşıdığı görülebilir. Musul meselesi nedeniyle İngiltere
ile çıkacak bir savaşta Fransa’nın karşı tarafı desteklemesi ya da tarafsız kalarak Suriye’den geçen
demiryolları üzerinden askeri sevkiyatı engellemesi ve Anadolu’nun doğusunda yeni bir isyan
çıkmasıyla birlikte İtalya’nın Anadolu’nun batısına saldırması olasılığını Milli Mücadele’yi üst
düzey bir askeri ve siyasi strateji ile kazanan Türk devlet adamlarının hesaplamamış olmaları ya da
görmezden gelmeleri mümkün değildi. Bütün bunlara ve üst düzeyde imalı beyanatlara karşın
İtalya’nın dış politikası 1930 yılına kadar hatta ondan sonra dahi başka devletleri hedef alsa da
doğrudan Türkiye’ye yönelik herhangi bir eyleme dönüşmeyecekti.
Musul’u kaybeden Türkiye’nin önce Fransa, daha sonra İngiltere ile ilişkilerinin düzelecek
olması İtalya’yı da dış politikada yeni manevralara itecektir. 1927 yılında İtalyan tehdidi altında olan
Yugoslavya’nın Fransa ile yakın ilişki içerisinde olması ve Fransa önderliğinde Çekoslovakya,
Yugoslavya ve Romanya’dan oluşan Küçük Antantı kurması da İtalya açısından endişe verici idi. Bu
durumda İtalya taktik değiştirerek Yunanistan ve Türkiye ile bir blok kurmaya teşebbüs eder. Ancak
gerek Yunanistan ve Türkiye’nin kendi aralarındaki sorunları henüz çözememiş olmaları gerekse
İtalya’ya güvenmemeleri böyle bir ittifakın gerçekleşmemesine neden oldu. 1928 yılında ise Türkİtalyan ikili ilişkileri bir antlaşma ile neticelenecekti.
1928 yılı Nisan ayında Mussolini’nin Milano’da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı
Tevfik Rüştü (Aras) Bey ile görüşmesi ve bunun “iki ihtilâli yakınlaştırmak için bir fırsat olduğunu”
ileri sürmesi taraflar arasındaki temasların yazılı bir antlaşma ile neticeleneceğini gösteriyordu.
Nitekim 30 Mayıs 1928 tarihinde Türkiye ile İtalya arasında Tarafsızlık ve Uzlaşma ve Adli
Düzenleme Antlaşması imzalandı ve taraflar arasındaki diplomatik ilişkilerin kuralları belirlendi. Bu
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antlaşmaya göre Türkiye ve İtalya’nın içlerinden birine karşı yöneltilmiş hiç bir siyasal ya da
ekonomik antlaşmaya ya da tertibe katılmaması, taraflardan birinin barışçı tutumuna karşın bir ya da
bir kaç devletin saldırısına uğraması hâlinde diğerinin tarafsız kalması, tarafların aralarında çıkacak
sorunları diplomatik kanallardan çözüme kavuşturmaları, çıkacak anlaşmazlıkların ise beş kişiden
oluşacak Sürekli Uzlaştırma Komisyonu, o da olmazsa Devletler Hukuku ilkeleri doğrultusunda
Hakem kararı ile çözmeleri kararlaştırılmıştı. Bunun dışında antlaşmanın gerek yorumlanmasından
gerekse uygulanmasından kaynaklanacak sorunlar ise La Haye Adalet Divanı’na sunulacaktı.
Sözkonusu antlaşma 5 yıl geçerli olacaktı (Bu antlaşma ilerleyen yıllarda yenileyerek 1942 yılına
kadar yürürlükte kaldı).
Antlaşmanın imzalanmasından yaklaşık bir hafta sonra Mussolini; “Doğu Akdeniz’in ufukları
sisten arındırılmıştır. İtalya, Türkiye’yi samimiyetle ve arkadaşça kabul ediyor: Çünkü Türkiye
kuvvetli ve kalabalık nüfusa malik olduğu gibi seçkin ve prestijli yüksek bir lider tarafından
yönetilmektedir” şeklindeki sözleriyle Milli Mücadele döneminde milli rüştünü ispatlayan
Türkiye’nin gücünün farkında olduğunu ve kısa vadede Türkiye’yi hedef alan bir eyleme teşebbüs
etmeyeceğini ve öncelikli yayılma bölgesinin Türkiye olmadığını gösteriyordu. Türkiye açısından
bakıldığında ise bu antlaşma daha farklı bir anlam taşıyordu; Lozan Antlaşması’ndan sonra Türkiye
ilk defa batılı bir devletle (Sovyetler Birliği o dönemde batılı devletlerden uzaklaşmıştı) bir antlaşma
imzalamıştı
Antlaşmadan sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı İsmet Paşa’nın açıklamaları ise son
derece ilginç ve manidardı. İsmet Paşa; “Her iki ülke de şimdiye kadar karşılıklı duyulan
güvensizlikten ve şüpheden zarar gördü. Bu yanlış anlamayı her iki tarafta suni olarak körükledi. Bu
imzalanan iyi niyet ve saldırmazlık paktı milletler arası her çeşit spekülasyonlara ve onların
emellerine de son verecektir. Bu antlaşma gerçek sulh için olduğu kadar iki memleketin yararına
olmuştur. Dünya’da büyük bir ismi ve yeri olan devlet adamı Mussolini’nin iki devlet arasında
yaratılan güvene katkısı büyüktür. Size şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, bu antlaşmanın
imzalanmasından sonra bu güven duygusu her iki memlekette de sağlam bir şekilde gelişmektedir.”
Şeklindeki sağduyulu açıklamalarıyla bundan böyle Türkiye ve İtalya’nın güvene dayalı ilişkiler
kurmalarına ve milletler arası tahriklere kapılmamalarına dair beklentilerini dile getiriyordu.
Kısaca özetlemek gerekirse Türkiye; Tevfik Rüştü Bey’in de vurguladığı üzere İtalya ile
imzalanan antlaşmanın Akdeniz’de özellikle Doğu Akdeniz’de barış için bir denge unsuru olmasını
temenni ediyordu.
Antlaşmadan sonra Mussolini’nin; “Bizim emperyalizmimiz kimseyi tehdit etmez. Bizimki
barışçı bir yayılma ihtiyacıdır” şeklindeki açıklaması Türkiye’nin başlangıçtaki iyi niyetli
beklentilerini boşa çıkaracak ve iki taraf arasındaki ilişkiler durağan bir seyir izleyecektir. Bunda
elbette İtalya’nın izlediği faşist politikaların Doğu Akdeniz, bilhassa Balkanlar için bir tehdit olarak
algılanması ve buna karşın Türkiye’nin Balkanlarda kurulmak istenen savunma sisteminin bir parçası
olmayı kabul etmesi etkili olmuştur.
Türkiye ile İtalya arasındaki siyasi ilişkiler gergin olsa da ticari ilişkiler hat safhadaydı. Öyle
ki, 1924-1930 yılları arasında İtalya Türkiye’nin dış ticaretinde ilk sırayı alıyordu (1926 yılında
İtalya Türkiye’nin toplam ihracatında %28 ithalatında %16 paya sahip olmuştu). Bunda Türkiye’den
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İtalya’ya giderek Trieste’ye yerleşen ve Türkiye’deki bağlantıları sayesinde ticaret yapan Rum
tüccarların rolü olduğu gibi Çukurova’dan üretilen pamuğun temel alıcısının İtalya olmasının etkisi
vardı.
1920’li yılların sonlarından itibaren dünyada oluşan güç dengeleri karşısında Türkiye’nin
konumu ve izlediği politikalar nedeniyle olsa gerek İtalya, Doğu Akdeniz havzası üzerinden Afrika
içlerine doğru ilerlemeyi tercih edecek bu kapsamda Süveyş Kanalı’ndaki İngiliz egemenliğine karşı
Habeşistan’ı hedef alacaktır. Türkiye ise Lozan Antlaşması’ndan kaynaklanan sorunları -kendi
aleyhine sonuçlansa dahi- olabildiğince barışçı yöntemlerle çözerek akıllı ve makul bir dış politika
takip etmekteydi.
Habeşistan’a odaklanan İtalya Doğu Akdeniz’de Türkiye ile sorunlara yol açabilecek
pürüzleri de ortadan kaldırma niyetindeydi. Trablusgarp Savaşı sırasında işgal ettiği ve Osmanlı
Devleti’nin geçici olarak kendisine bıraktığı On İki Ada ve Anadolu’dan gözle görülebilecek kadar
yakın Meis adasındaki hakimiyetini Lozan Antlaşması ile garantileyen İtalya bu bölgedeki
hakimiyenin sınırları kesin olarak belirlenmediği için her an Türkiye ile karşı karşıya gelebilirdi. İşte
bu nedenle İtalya ile Türkiye arasında 30 Mayıs 1929 tarihinde bir tahkimname imzalanarak Doğu
Akdeniz’de İtalya’nın hakimiyetinde bulunan bazı adalarla Anadolu sahili arasında bulunan bazı
adacıkların hangi devlete ait olduğunu hakem kararıyla tayin etmek üzere La Haye Uluslarararası
Daimi Adalet Divanı’na sevki kararlaştırıldı. Akabinde yine İtalya ile Türkiye arasında imzalanan bir
konsolosluk antlaşması ile taraflar arasındaki diplomatik ilişkilerle ilgili düzenlemeler yapıldı.
18 Temmuz 1932 tarihinde Milletler Cemiyeti’ne üye olarak kabul edilen Türkiye artık yeni
bir ittifakın parçasıydı.
4 Kasım 1932 tarihinde imzalanan ve Anadolu Kıyısı ile Meis (Castellorize) Adası Arasında
Karasularının Sınırlandırılması ve Bodrum Karşısındaki Kara Adanın Egemenliği Konusundaki
Sözleşme ile taraflar arasındaki karasuları sınırlandırılmış ve bu bölgede oluşabilecek bir
tartışma/çatışma engellenmek istenmişti.
Daha önce belirtildiği üzere Balkan Antantı’nın ardından; 19 Mart 1934 tarihinde İtalya’da
düzenlenen Faşist Kongresi’nde Mussolini’nin İtalya’nın tarihi emellerinden bahsederken Asya ve
Afrika’yı özellikle vurgulaması ve Akdeniz için Mare Nostrum (Bizim Deniz) tabirini kullanması
Türk basını tarafından tepkiyle karşılanmış, hükûmetin endişeye kapılmasına neden olmuştu.
Mussolini, her ne kadar Balkanlar dışındaki bir devletin saldırısı hâlinde işleve sahip olmasa da
Balkan Antantı’nın İtalya’nın Balkanlardaki yayılmacı politikalarına karşı kurulduğunu ve bu
ittifakın İngiltere tarafından desteklendiğini/yönlendirildiğini biliyor, buna saldırgan bir uslüpla
karşılık verme ihtiyacı hissediyor ancak fiili harekât için bir süre daha beklemeyi yeğliyordu.
Bu arada Mussolini, Yunanistan ve Türkiye’ye bir kez daha ayrı bir pakt kurmayı teklif
ederek Balkan Antantı’nı parçalamayı hedeflemişti. Ancak gerek Türkiye gerekse Yunanistan bu
teklifin hangi amaçla yapıldığını gayet iyi biliyorlardı.
Mussolini’nin, İtalya’nın kimsenin topraklarında gözünün olmadığını açıklayarak geri adım
atması endişeleri bertaraf etmeye yetmediği gibi Türk Hükûmeti Roma Büyükelçisi Vasıf Çınar
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aracılığıyla İtalyan Hükûmeti’nin maksadını öğrenmek üzere teşebbüste bulundu. İtalya’nın bu tavrı
Türkiye’nin İngiltere ile yakınlaşmasına da zemin hazırlıyordu. Zira 1935 yılında Sovyetler Birliği
ile imzalanan antlaşma Akdeniz’den gelebilecek saldırılara karşı Türkiye için bir teminnat
sağlamamaktaydı.

12.2. Habeşistan’ı İşgal Eden İtalya’ya Karşı Türkiye’nin İzlediği Politika
1930’lu yılların başlarından itibaren yaşanan gelişmeler Türkiye’nin Boğazlar
Mukavelesi’nde tadilat taleplerini destekler mahiyetteydi. Hızla silâhlanan Almanya Versay
Antlaşması hükümlerini uygulamayacağını göstermiş, Japonya aynı şekilde silâhlanarak
Mançurya’yı işgal etmiş ve Milletler Cemiyeti’nden çıkmıştı. İtalya’nın On İki Ada’yı
silâhlandırması Doğu Akdeniz’de kaygıları daha da artırmaktaydı. Bu kaygıların tesiriyle İsmet
İnönü 22 Eylül 1935 tarihinde Türkiye’nin, “adalarda ardı akası kesilmeyen faaliyetleri sükûnetle
seyretmesinin güç olduğunu” beyan ederek İtalya’yı uyardı. Bu uyarının ardından İtalyan Hükûmeti,
Ege Denizi’ndeki faaliyetlerin Türkiye’ye karşı yapılmadığını açıklama ihtiyacı hissetti, hatta
İtalya’nın Ankara Büyükelçisi, İsmet İnönü’ye buna dair garanti verdi. Hakikaten de kısa bir süre
içerisinde İtalya’nın az önce bahsettiğimiz hazırlıkları Türkiye’ye karşı yapmadığı anlaşıldı.
İtalya’nın niyeti Süveyş Kanalı civarında stratejik öneme sahip Habeşistan’ı işgal etmek, buradan bir
koridor açarak işgali altındaki Libya ile bağlantı kurmak ve bu sayede Orta Afrika egemenliğini ele
geçirerek İngiltere’yi kıskaca almaktı.
İtalya’nın Akdeniz ve Süveyş Kanalı çevresindeki faaliyetleri Habeşistan’ı bir anda
potansiyel bir hedef hâline getirmişti. Uluslararası ilişkilerde taşların yerinden oynadığı artık belirgin
bir şekilde fark ediliyordu.
İtalya’nın 5 Ekim 1935 tarihinden itibaren Habeşistan’ı istila etmek amacıyla ciddi bir
harekât başlatması üzerine bilhassa İngiltere’nin yönlendirmeleri neticesinde Milletler Cemiyeti’ne
üye 50 devlet İtalya’ya karşı ekonomik ve finansal yaptırımlara müracaat edilmesi konusunda
mutabakata vardılar. 7 Ekim 1935 tarihinde Milletler Cemiyeti Genel Kurulu “saldırgan” olarak
nitelendirdiği İtalya’ya karşı bir dizi ekonomik ve finansal ceza tedbirleri alınmasını kararlaştırdı.
Alınan kararın üzerinden bir hafta geçmeden TBMM bu tedbirlerin tatbiki hususunda hükûmete yetki
verdi. Bu konuda meclise izahatta bulunan Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Boğazları kastederek
Türkiye’nin müdafaa kudretini tamamlama ihtiyacını her zaman her fırsatta anlattıklarını ve
anlatmaya devam edeceklerini açıkladı. İtalya’nın Süveyş Kanalı’ndaki İngiliz hegemonyasına
meydan okurcasına Habeşistan’ı işgali uluslararası gerilimi artırırken Türkiye için adeta bir fırsata
dönüşmek üzereydi. Artık Türkiye, Boğazlar Mukavelesi’ne taraf ve Boğazlar Komisyonu’nda
temsil edilen bir devlet olan İtalya’nın bu tutumu karşısında yaşanan gerilimin yol açabileceği
sorunları temel argüman olarak kullanarak Boğazların mevcut statükosunda değişikliğe gidilmesini
daha kararlı bir şekilde savunabilecekti.
Bölgedeki faaliyetleri nedeniyle İtalyanların açıklamaları Türk tarafını teskin etmeye
yetmemişti. Aksine bu icraatlarıyla İtalya, Doğu Akdeniz, Ege ve Balkanlar dolayısıyla Boğazlar
bölgesi için önemli bir tehdit olduğunu açıkça göstermişti. Türkiye’nin toprak bütünlüğünü yakından
ilgilendiren Boğazların statüsünün değiştirilmesinden başka seçenek olmadığı artık hegemonik
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güçler tarafından da görülmeye başlanmıştı. Habeşistan’a saldıran İtalya’ya karşı Milletler Cemiyeti
bir dizi yaptırımı hayata geçirmeye karar vermiş, İtalya’dan savaş malzemeleri ile birlikte bazı
ürünlerin alım ve satımı yasaklanmıştı. Milletler Cemiyeti’nin Boğazlar Komisyonu’nda temsil
edilen bir devletle açıkça karşı karşıya gelmesi ve yeni bir savaş ihtimali uluslararası kontrole tabi
tutulan Türk Boğazları açısından yakın tehlikeler barındırmaktaydı. Bu şartlar altında askerden
arındırılmış olan Türk Boğazlarının kim tarafından, nasıl koruyabileceği tartışma konusuydu.
İtalya Milletler Cemiyeti yaptırımlarına katılan Türkiye’yi bir nota ile protesto ettiği gibi
“Türkiye’nin İngiltere’nin politikalarına alet olduğunu ileri sürdü”. Buna karşın Türkiye Balkan
ülkeleri ile İngiltere ve Fransa ile birlikte İtalya’ya karşı müşterek cevaplar vererek yalnız olmadığını
gösterdi. Ama Türkiye, İtalya ile önemli bir hacme sahip ticari ilişkileri kesince ekonomik açıdan
kayıplara uğradı.
Öte yandan Almanya’nın İtalya’nın yanında yer alması ve İtalyanların Mısır ve Filistin’deki
ahaliyi İngilizlere karşı kışkırtması üzerine İngiltere geri adım atarak kısa süre içerisinde
yaptırımların kaldırılmasını sağladı. Yaptırımların kaldırılması İtalya’ya eskisinden daha fazla
cesaret verdi.
İtalya’nın hedef ve faaliyetleri eski müttefik İngiltere ve Fransa’nın yeniden birlikte hareket
etmelerine vesile oldu. 18 Ekim 1935 tarihinde İngiltere ve Fransa üzerinde görüş birliğine vardıkları
Akdeniz antlaşmalarına ilişkin bir bildiri yayınladılar. Buna göre Milletler Cemiyeti üyesi olup
İtalya’ya karşı uygulanacak olan yaptırımlara iştirak edecek devletlerin coğrafi konumları ya da
askerî durumları dolayısıyla İtalya’nın askerî nitelikli bir eylemi ile karşı karşıya kalmaları hâlinde
İngiltere, Fransa, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve İspanya devletleri saldırıya uğrayan devlete
kara, deniz ve hava kuvvetleriyle sınırsız yardımda bulunacaklardı. Ayrıca İngiltere 1935 yılı Aralık
ayında “İtalyan saldırganlığına karşı” İspanya, Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye’ye yardım etme
güvencesi verdi. İspanya bu teklifi redderken diğer devletler İngiltere’nin teklifini kabul ettiler ve bu
şekilde varılan uzlaşmaya “Akdeniz Paktı” adı verildi. Her ne kadar İngiltere kısa bir süre sonra
verdiği güvenceyi kaldırmış olsa da bu pakt Türk-İngiliz ilişkilerinin olumlu bir minval üzerinde
gelişmesine katkı sağlayacaktı.
1935 yılı sonlarına doğru dünyada vaziyet hızla değişiyor, Akdeniz savaş tehlikesi ile adeta
kaynıyor, Milletler Cemiyeti telaş içerisinde çırpınıp duruyordu. “Hayat damarlarından biri tehlikeye
giren İngiltere”, bir yandan Süveyş Kanalı çevresindeki etkinliğini artırmak üzere askerî hazırlıklar
yapıyor diğer yandan İtalya’ya karşı yeni müttefikler arıyordu. Bu noktada Türkiye’nin desteğinin,
Boğazlarda tahkimat isteğinin kabulüne bağlı olduğu İngilizler tarafından gayet iyi biliniyordu. Bu
durumda İngiltere’nin, Boğazların tahkimini kabul edeceği ve diğer devletlerin tasvibi için de bütün
nüfuzunu kullanacağı düşünülüyordu.
1935 yılına gelindiğinde İngiliz İmparatorluk Savunma Komitesi, Genel Kurmay’ın
tavsiyeleri doğrultusunda Türkiye’nin Boğazlarla ilgili taleplerinin olabildiğince ertelenmesi ve karşı
konulamaz hâle gelmesi durumunda kabul edilmesi gerektiğini düşünüyordu. Türkiye’nin Almanya
ile yakınlaşması İngiltere’nin kesinlikle arzu etmediği bir durumdu. Bunun yanısıra İngilizler,
Türkiye’nin Sovyetlerle ilişkilerini daha da geliştirmesini istemiyorlardı. Türk yönetimi elbette bu
durumun bilincinde olup kozlarını tek tek kullanıyordu. 1935 yılı Kasım ayı içerisinde Türkiye ile
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Sovyet yönetimi 1925 yılında imzaladıkları dostluk antlaşmasını 10 yıl daha uzatma konusunda
uzlaşmıştı. Bu durumda Boğazlar Mukavelesi’nde tadilat teklifinin geri çevrilmesi Türkiye’de
Sovyet etkisinin artmasına göz yummak anlamına gelecekti.
Almanya’nın 7 Mart 1936 tarihinde Versay Antlaşması’nın askerden arındırmaya ilişkin
hükümlerine aykırı olarak Ren bölgesini işgal etmesi üzerine bu ülkeye karşı tedbirler alınması
gündeme geldiğinde Tevfik Rüştü Aras, Türkiye’nin Boğazlarla ilgili tadilat taleplerinden
vazgeçmeyeceğini göstermek üzere çoktan harekete geçmişti.
Almanya’nın Ren bölgesini işgali üzerine 22 Mart 1936 tarihli New York Times gazetesinde
neşredilen “Türkiye Rhine (Ren) İhtilâfından Dolayı Çok Sıkıntılı Bir Vaziyette Bulunuyor” başlıklı
makalenin Türkiye’nin izlediği politikaya hak vermesi oldukça manidardı. Bu makalede
Almanya’nın Locarno Antlaşması’nı ihlâl ederek Ren bölgesini askerî kuvvetlerle işgal etmesinin
Türkiye’yi gayet müşkül bir vaziyette bıraktığı vurgulanıyor, son on senedeki sabırlı tutumunun
Türkiye’nin antlaşmalara hürmetini kafî derecede ispatladığı ifade ediliyordu. Avrupa’nın değişen
vaziyetinden dolayı Türkiye, Boğazların tahkiminin memleket müdafaası noktasında hayati öneme
sahip olduğunu kanıtlamaya çalışmaktaydı ve gazete Türk Hükûmeti’ne hak veriyordu. Kaos
ortamında Türkiye’nin tarafsız bir politika izleyerek üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmesi artık
yabancı basında takdirle karşılanıyordu.
1935 yılından itibaren İngiltere’nin Türkiye’yi Almanya ve Sovyetler Birliği’nden
uzaklaştırmaktan başka seçeneği kalmamıştı.
Bu yıldan itibaren İngiltere’nin, Türkiye’nin Boğazlarla ilgili taleplerine yeşil ışık yakması,
taraflar arasında ihracata dayalı bir ticaret antlaşması yapılması, 1936 yılında Kralı’nın Türkiye
ziyareti, Türk donanmasının ertelenen Malta ziyaretinin gerçekleşmesi, Alman firması Krupp’a
yaptırılması beklenen Karabük demir çelik fabrikasının yapımının İngiliz Brassert firmasına
verilmesi, İngiliz şirketlerinin liman ve demiryolu hattı ihalelerinde görülmeye başlamaları, İngiliz
firmalarına askeri siparişler verilmesi, Türkiye için savaş gemileri ve havaalanı inşasının yine İngiliz
firmaları tarafından yapılmak istenmesi bu kapsamda değerlendirilmelidir. Her ne kadar Almanların
izledikleri iktisadi politikaların Türkiye yönelik siyasi hedefleri var ise de İngilizlerin izledikleri
iktisadi politikalarda siyasi hedeflerin daha ağır bastığını söyleyebiliriz.
Türkiye’nin ise İngiltere’ye yakınlaşmakla birlikte hâlâ temkinli hareket ettiğini Almanlarla
ticari ilişkilerini azaltsa da birden bire kesmediğini, Sovyetler Birliği ile de daha önce yaptığı dostluk
antlaşmasını 1935 yılında 10 yıllığına uzattığını görüyoruz.
1936 yılında İtalya’nın On İki Adayı silahlandırarak askeri amaçlı havaalanları inşası
Türkiye’yi eskisinden daha fazla kaygıladırdı. Türkiye’nin İngiltere’nin eksenine doğru kaydığını
gören İtalya, Yugoslavya ve Yunanistan ile birlikte Türkiye’ye teminat verdiği gibi 1928 yılında
imzalanan tarafsızlık atlaşmasının da geçerli olduğunu bildirdi. Ama iki taraf arasındaki ilişkilerde
özellikle Türkiye’de artık karşı tarafa güvenden eser kalmamıştı.
Montreux Konferansı’na katılmayan İtalya; Türkiye ile ticari ve siyasi ilişkilerinin zarar
göreceğini bildiğinden Montreux Antlaşması’nı 2 Mayıs 1938 tarihinde imzaladı. Bu noktada son bir
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hamle ile Türkiye’yi, Almanya ile birlikte hareket etmeye davet eden İtalya beklediği cevabı
alamadı.
1939 yılı başlarında Almanya’nın Romanya’yı iktisadi baskına alması, 15 Mart 1939
tarihinde yine Almanya’nın Prag’ı işgali ve 7 Nisan 1939 tarihinde İtalya’nın Arnavutluk’u işgali
Doğu Akdeniz, Avrupa ve Balkanlarda mevcut statükonun potansiyel bir tehlike ile karşı karşıya
olduğunu gösteriyordu. Artık ikinci bir dünya savaşı an meselesiydi. Bu savaşa fiilen katılmayacak
olan Türkiye’nin İtalya ile ilişkileri ister istemez savaştan etkilenecektir.
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Uygulamalar
1)
1923-1939 yılları arasında İtalya’nın Türkiye’ye karşı izlediği dış politika ile
İngiltere’nin izlediği dış politikayı karşılaştırınız.
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Uygulama Soruları
1)

1923-1939 yılları arasında İtalya’nın Türkiye’ye karşı nasıl bir politika izlemiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1923 yılında, Mussolini’nin iktidara gelmesi ve yayılmacı politikalarına dair açıklamaları
Lozan Antlaşması’ndan sonra Türk-İtalyan ilişkileri açısından kaygı verici idi. Ancak Mussolini’nin
iç gelişmeye ağırlık vermesi, öncelikli hedefinin Arnavutluk, Yugoslavya ve Yunanistan olması ve
bu tür niyetlerinden fazla sık bahsetmemesi Türkiye’nin bu kaygılarının ciddi boyutlara ulaşmasını
engelledi. Hatta Türk-İtalyan dış ticareti cumhuriyetin ilk yıllarında oldukça gelişti.
Ancak İtalya Doğu Akdeniz, Asya ve Afrika’ya yönelik “hakimiyet savları” ya da “yayılma
düşüncesi”ni gündeme getirince Türkiye ile İngiltere arasında yakınlaşma yaşanacaktır.
1928 yılında Türkiye ile İtalya arasında imzalanan Tarafsızlık ve Uzlaşma ve Adli
Düzenleme Antlaşması imzalasından sonra Mussolini’nin yaptığı ilk açıklamalar Türkiye’yi
rahatlatmış ancak daha sonraki beyanatları İtalya’nın yakın gelecekte Doğu Akdeniz, bilhassa
Balkanlar için bir tehdit olarak algılanmasına neden olmuştu.
1935 yılında İtalya’nın On İki Ada’daki askeri faaliyetlerine karşı ikazda bulunan Türkiye,
Habeşistan’ı işgal eden İtalya’ya yönelik Milletler Cemiyeti müeyyidelerine katılmıştı. Buna karşılık
İtalya, Türkiye’yi protesto ederek İngiltere’nin politikalarına alet olmakla suçlamıştır.
İtalya, Montreux Konferansı’na katılmasa da Türkiye ile ticari ve siyasi ilişkilerinin zarar
göreceğini bildiğinden konferans sonrasında hazırlanan antlaşmayı imzaladı. Türkiye’yi Almanya ile
birlikte kurdukları bloğa dahil etmek isteyen İtalya’nın teşebbüsleri başarısızlıkla neticelendi.
Bununla eş zamanlı olarak Arnavutluk’u işgal eden İtalya artık Doğu Akdeniz, Avrupa ve
Balkanlarda mevcut statükonun devamı açısından potansiyel bir tehdit hâline gelmişti.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi 1922 yılında İtalya’da iktidara geldikten sonra yayılmacı
söylemleri ile dikkat çekmiştir?
a)

Mussolini

b)

Stalin

c)

Churchill

d)

Hitler

e)

Roosevelt

2)
Dünya Savaşı’ndan sonra Doğu Akdeniz, Asya ve Afrika’da ya da yayılma düşüncesi
ve hakimiyet savları ile ön plâna çıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Fransa

b)

İtalya

c)

Sovyetler Birliği

d)

ABD

e)

Yunanistan

I. Musul meselesinden dolayı İngiltere ile Türkiye arasındaki sorunlar
II. Suriye sınırının çizilmesi noktasında Fransa ile yaşanan sorunlar
III. Şeyh Said İsyanı
IV. Nasturi İsyanı
V. Türkiye’nin Boğazlarda tadilat talepleri
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3)
Yukarıdakilerden hangisi 1920’li yıllarda Türkiye’nin karşılaştığı iç ya da dış
sorunlardan biri değildir?
a)

I

b)

II

c)

III

d)

IV

e)

V

4)

İtalya Habeşistan’ı hangi tarihte işgal etmiştir?

a)

1933

b)

1934

c)

1935

d)

1938

e)

1939

5)
İtalya’nın Habeşistan’ı işgali
sonuçlanmasında olumlu bir etki yapmıştır?
a)

Musul

b)

Mübadele

c)

Dış borçlar

d)

Boğazlar

e)

Yabancı okullar

Türkiye’ye

karşılaştığı

hangi

meselenin

6)
Habeşistan’ı işgal eden İtalya’ya karşı Türkiye’nin Milletler Cemiyeti kararlarına
uymasının sebepleri nelerdir?
7)
Mussolini’nin Yayılmacı Politikası Lozan Antlaşması ve sonrasında Türk-İtalyan
İlişkilerini nasıl etkilemiştir?
8)
Lozan Antlaşması ile II. Dünya Savaşı arasındaki dönemde Türkiye ile İtalya arasında
yapılan antlaşmaların özellikleri nelerdir?
9)
Size göre yayılmacı emelleri ile bilinen İtalya II. Dünya Savaşı öncesinde Türkiye ile
neden doğrudan karşı karşıya gelmek istememiştir?
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10)
1924-1930 yılları arasında Türkiye ile İtalya arasındaki siyasi ilişkilere ters orantılı
olarak ticari ilişkilerin gelişmesinin sebepleri nelerdir?

Cevaplar
1)a, 2)b, 3)e, 4)c, 5)d.
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13. II. DÜNYA SAVAŞI BAŞLARINDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. I. Dünya Savaşı Sonrasında Kurulan Dünya Düzeninin Değişmesi
13.2. Türk-İngiliz-Fransız Karşılıklı Yardım Antlaşması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Türkiye II. Dünya Savaşı’nda neden savaş dışı kalma politikası izlemiştir?

2)

II. Dünya Savaşı öncesinde revizyonist devletlerin talepleri nelerdir?

3)
Habeşistan’ı işgal eden İtalya’ya karşı Milletler Cemiyeti tarafından alınan finansal
yaptırım kararına Türkiye uymuş mudur?

260

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

II. Dünya Savaşı Başlarında
Türk Dış Politikası

II. Dünya Savaşı
Başlarındaki Türk Dış
Politikası hakkında bilgi
sahibi olur.

Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihî terminolojiyi doğru
ve yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
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Anahtar Kavramlar


Savaş Dışı Kalma Politikası



Tarafsızlık Politikası



Monroe Doktrini



1929 Dünya Ekonomik Bunalımı



Revizyonist Devletler



Finansal Yaptırım



Roma-Berlin Güç Ekseni (Mihveri)



Sadabat Paktı
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Giriş
1938-39 yılları arasında II. Dünya Savaşı’nda saflar belirginleşirken Türkiye’nin içerisinde
bulunduğu vaziyet ve konum izleyeceği dış politikayı yönlendiren temel etken olmuştur. İngiltere ve
onun birlikte hareket edeceği anlaşılan Amerika Birleşik Devletleri ile her ne kadar savaşın başında
yenilerek etkisiz hâle getirilmiş olsa da Fransa’nın dahil olduğu Müttefik Devletler karşısında
savaşın ilk yıllarında Sovyetler Birliği ile anlaşmazlığa düşecek olan Almanya, İtalya ve Japonya’dan
oluşan Mihver Devletleri arasındaki güç mücadelesi Türkiye’yi ister istemez etkileyecekti. Atatürk
döneminde izlenen siyaset doğrultusunda bu devletlerle arasında ciddi bir sorun olmayan, hatta
hemen hemen tamamı ile iyi ilişkiler kuran Türkiye’nin savaşta tarafsız kalması kolay gibi
görünebilir, ama yaşananan gelişmeler tarafsızlığın bu kadar kolay olmadığını ve belki de savaşa
girmek kadar riskli olduğunu gösterecekti.
Şöyle ki, Türkiye’nin dış ticaretinde ilk sırada olan Almanya karşısında Musul meselesinden
sonra Türkiye ile ilişkilerini olumlu yönde geliştirmeye özen gösteren İngiltere ve Milli Mücadele
döneminden beri Türkiye’nin iyi ilişkiler içerisinde olduğu Sovyetler Birliği’nin aralarında
bulunduğu devletler çatışmanın eşiğine gelirken; kurulmasını üzerinden yaklaşık 16 yıl geçmiş olan
ve içeride gerçekleştirmek istediği reformlar nedeniyle sancılı bir süreç yaşayan Türkiye
Cumhuriyeti’nin nasıl bir denge kuracağı merak konusuydu.
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13.1. I. Dünya Savaşı Sonrasında Kurulan Dünya Düzeninin Değişmesi
I. Dünya Savaşı’nda yenilerek son derece ağır şartlara sahip Versay Antlaşması’nı imzalamak
zorunda kalan Almanya, galip devletler arasında yer almasına karşın müttefiklerine oranla çok az
kazanım elde eden İtalya ve Japonya ile savaşa İtilaf Devletleri saflarında büyük umutlarla giren
Rusya’da yaşanan Bolşevik İhtilali ile kurulan Sovyetler Birliği’nin arayışları ile İngiltere’nin
müttefiki Fransa’nın desteğiyle kurduğu düzeni koruma ABD’ni yanına çekme çabaları yeni bir
çatışma ortamına zemin hazırlayacaktı. Bu noktada içeride gerçekleştirmek istedeği reformlarla
gelişmek isteyen Türkiye’nin izleyeceği dış politikanın önceliği, ülkenin güvenliğini korumak
olacaktır.
I. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa dışındaki sömürgelerini (Afrika’da; Kamerun, Togo,
Alman Doğu Afrikası ve Alman Batı Afrikası, Çin’de; Şantung yarımadasında Kiaochow limanı ve
ekvatorun kuzeyindeki pasifik adaları, Samoa ve Yeni Gine adalarının bir kısmı), donanmasının
neredeyse tamamını, demir çelik sanayinin hemen hemen yarısını, ülke kömürünün %16’sını elde
ettiği Alsace-Lorrainne (Alsas-Loren)’i ve genel olarak Avrupa’daki topraklarının %13’ünü
kaybetmekle kalmayıp, Batı Prusya’da Polonya’ya denize çıkış için bir koridor bırakan, Danzing
şehrinin Milletler Cemiyeti himayesinde serbest bir şehir hâline gelmesine razı olan ve ağır bir
tazminat ödemeye mecbur bırakılan, askeri olarak gurur kırıcı sınırlandırmalara tabi tutulan Almanya
savaştan sonra ticaret ve sanayi alanındaki atılımlarıyla güçlenerek mevcut statükoyu değiştirmek
isteyecektir.
Savaş sonrasında Almanya’da ticaret ve sanayi alanındaki gelişmelerin önündeki temel engel
Versay Antlaşması ile ülkeye yüklenen ağır tazminat idi. Savaş tazminatını ödeme güçlüğü çeken
Almanya, ABD’ne borçlanmış, borçlarını ödeyemeyecek duruma gelince ABD borç vermeyi kesmiş,
bunun üzerine Fransa, tazminattan kaynaklanan alacağını tahsil etmek gerekçesiyle Almanya’nın
sanayi bölgesi Ruhr’daki fabrika ve madenlere el koymuştu. Bu durum Alman ekonomisinin daha da
bozulmasına ve iflasa sürüklenmesine yol açabilir, tazminatın ödenmesini imkansız hâle getirebilir
ve Avrupa’da yeni bir bunalıma neden olabilirdi. Bunun yol açacağı tehlikeleri öngören müttefikler,
Ruhr bölgesinin iadesi ve ABD’nin vereceği borçlarla Almanya’nın borçlarını ve tazminatı ödeyerek
ekonomik sıkıntılarını atlatmasını sağladılar. Ayrıca İngiltere, Fransa, İtalya ve onlarla birlikte
hareket eden Belçika, Almanya ile siyasi sorunlarını çözebilmek amacıyla 1925 yılında Locarno
Antlaşması’nı imzaladılar. Buna göre Almanya Batı sınırını değiştirmeyeceğine dair garanti vermiş,
Doğu sınırı hakkında ise böyle bir garanti vermeyerek sadece uzlaşmazlık hâlinde hakem kararlarına
riayet edeceğini bildirmişti. Akabinde 1926 yılında Almanya Milletler Cemiyeti’ne katılmıştı.
I. Dünya Savaşı sonrasında kurulan Milletler Cemiyeti, uluslararası sorunların çözümü
amacıyla müracaat edilecek diplomatik teşebbüs ve müeyyidelerin başarısız olması hâlinde ortak güç
kullanma hakkına sahipti. 1920’li yılların sonlarına kadar güç dengeleri çok fazla değişmediğinden
böyle bir müdahale söz konusu olmadı. Ancak 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı başta ABD olmak
üzere Avrupa devletlerini etkileyerek dünyada mevcut ekonomik ve siyasi güç dengelerini sarstı. I.
Dünya Savaşı’na katılarak Monroe doktrininden sapan ve dünya siyaseti ile yakından ilgilenen ABD,
1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın ardından yeniden kabuğuna çekilerek dış dünyaya kapılarını
kapatacaktır. Bu durumda zaten ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olan müttefik devletler ABD gibi
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bir gücün desteğini kaybedeceklerdir. Bu ortamda Almanya, Japonya ve İtalya sahneye çıkarak
statükoyu değiştirmeye yönelik taleplerini gündeme getireceklerdir.
1931 yılında Japonya’nın, Çin’in hakimiyetinde bulunan Mançurya’yı işgal etmesine karşılık
ABD’nin desteğini alamayan Milletler Cemiyeti ciddi bir tepki gösteremeyerek bölgeye bir inceleme
heyeti göndermekle yetinmiş, sadece Uzakdoğu’da sömürgeleri bulunan İngiltere, Fransa ve
Hollanda bu bölgedeki birliklerine askeri takviye yaparak gerekli önlemleri almaya çalışmışlardı. Bu
durum ilgili devletlerin Avrupa’daki kuvvetlerinin zayıflaması anlamına geliyordu. Öte yandan
Japonya’nın 1933 yılında Milletler Cemiyeti’nden çekilmesi savaş sonrasında kurulan düzenin uzun
süre devam edemeyeceğini göstermişti. Bu gelişmelerden elbette Almanya, İtalya ve Sovyetler
Birliği memnun kalacaktı.
Japonya’nın Milletler Cemiyeti’nden çekildiği yıl içerisinde Almanya’da iktidara gelen
Hitler’in daha önceden bilinen hedefleri Avrupa ve dünyada yaşanacak değişimlerin bir işareti idi.
Hitler, Versay Antlaşması ile Almanya’ya getirilen sınırlama ve mecburiyetlerin kaldırılmasını talep
ederek, Pengermenizm politikası doğrultusunda Almanya dışındaki Almanların da “tek devlet ve tek
millet” çatısı altında toplanmasını ve Almanya’ya bir “hayat sahası” açılmasını savunuyordu.
Versay Antlaşması ile Milletler Cemiyeti’nin denetiminde on beş yıılığına Fransa’nın
tasarrufuna bırakılan ve kömür madeni açısından zengin olan Sear bölgesinin 1935 yılı başlarında
Versay Antlaşması doğrultusunda yapılan halkoylaması ile Almanya’ya katılma kararı alması ise
Alman sanayisi özellikle de silah sanayisi için önem taşıyordu. Bu katılımın akabinde Almanya’nın
Versay’a aykırı olarak zorunlu askerlik sistemini getirerek kara ve deniz güçlerini hızla takviye
etmesi karşısında silahsızlanma konferansları toplayan Milletler Cemiyeti’nin tepkisiz kalması
revizyonist devletleri daha fazla cesaretlendirecektir.
Daha önce bahsedildiği üzere İtalya’nın 5 Ekim 1935 tarihinden itibaren Habeşistan’ı
istilasına karşılık Milletler Cemiyeti yalnızca İtalya’ya karşı içerisinde petrol, demir-çelik ve kömürü
barındırmayan ekonomik ve finansal yaptırımlara müracaat edebilmiş, askeri bir yaptırım
uygulayamamıştı.
Almanya’nın 7 Mart 1936 tarihinde Versay Antlaşması’nın askerden arındırmaya ilişkin
hükümlerine aykırı olarak Ren bölgesine asker yığmasına karşılık Milletler Cemiyeti Almanya’yı
kınamaktan başka bir yaptırıma müracaat edememişti.
1936 İspanya iç savaşı sırasında Almanya ve İtalya, İspanya’da mevcut Sosyalist yönetimi
devirmeye çalışan faşist lider Francisco Franco’yu desteklemişler, Sovyetler Birliği’nin Sosyalist
yönetime desteği ise yeterli olmamıştı. İngiltere ve Fransa hem mevcut yönetime hem de darbeci
Franco’ya karşı olduğundan iki tarafı da desteklememişti. Ama bu savaş sırasında Guernica şehrini
bombalayan Alman uçakları Almanya’nın silah teknolojisinde oldukça ilerlediklerini göstermişti.
Montreux Antlaşması’ndan sonra Türk-Sovyet ilişkileri durağan bir seyir izlemeye başlarken
Türk-İngiliz siyasi ve iktisadi ilişkileri gelişme gösterdi. İngiltere Avrupa ve dünyada yaşanan yeni
bloklaşmalarla adeta köşeye sıkışmak üzereydi. 1936 yılı Ekim ayı sonlarında Almanya’nın İtalya ile
bir dostluk antlaşması yaptıktan kısa bir süre sonra 1 Kasım 1936 tarihinde Roma-Berlin Güç Ekseni
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(Mihveri)’nin ilanı, 25 Kasım 1936 tarihinde Almanya’nın sözde Sovyetler Birliği’ne karşı Japonya
ile Antikomintern Paktı’nı imzalaması ve İtalya’nın bu pakta meylederek yaklaşık bir yıl sonra
katılması, Franco’nun darbe ile iktidara geldiği İspanya’nın da bu bloku desteklemesi İngiltere’yi
dolayısıyla Milletler Cemiyeti’ni alarma geçirdi.
12 Mart 1938 tarihinde Avusturya’yı ilhak eden ve akabinde büyük devletlerin onayıyla –
Versay Antlaşması ile Çekoslovakya’ya bırakmak zorunda kaldığı- Südetenland (Südetleri) geri alan
(29 Eylül 1938) Almanya’nın 1939 yılı Mart ayı içerisinde Çekoslovakya’yı işgali dahi Milletler
Cemiyeti tarafından hiç beklenmedik bir sessizlikle karşılandı. Aynı sıralarda İtalya’nın
Arnavutluk’u işgali de çok fazlas ses getirmedi. Ancak Litvanya’ya bağlı Memel kasabasını işgal
eden Almanların Polonya’nın Baltık Denizi’ne açılması için bırakılan koridorun güvencesi sayılan
Danzing’e yönelik emelleri İngiltere’yi teyakkuza geçirdi. Bu zamana kadar tepkisiz kalan
İngiltere’nin, Fransa ile birlikte Polonya’ya -saldırıya uğraması hâlinde- yardım edeceğine dair
güvence vermesi Almanya’yı sadece bir kaç ay için frenleyebildi. I. Dünya Savaşı’nda olduğu gibi
İngiltere, Fransa ve Rusya/Sovyetler Birliği’nin batıdan ve doğudan iki cepheli saldırısı karşısında
kalmak istemeyen Almanya, 23 Ağustos 1939 tarihinde Sovyetler Birliği ile bir saldırmazlık
antlaşması imzalayarak en azından doğudan gelebilecek tehlikeyi ortadan kaldırmayı düşündü.
Bahsedilen antlaşmanın gizli maddesi ile Almanya ve Sovyetler Birliği, Polonya’yı aralarında
paylaşmışlardı. Buna güvenerek 1 Eylül 1939 tarihinde Sovyetler Birliği ile birlikte Polonya’yı işgal
eden Almanya’ya İngiltere’nin tepkisi çok sert olacaktı. Nitekim 3 Eylül 1939 tarihinde İngiltere,
Almanya’ya savaş açacak ve II. Dünya Savaşı başlayacaktır. Avrupa’daki savaş kadar Türk dış
politikasını ilgilendiren husus, yapacağı görüşmeler hakkında Türkiye’yi bilgilendirmesi gerekirken
bunu yapmayarak Almanya ile antlaşma imzalayan Sovyetler Birliği’nin izlediği politika idi.
Balkanlar üzerinden Almanya ve İtalya’nın doğudan Sovyetler Birliği’nin kıskacında kalma ihtimali;
Türkiye’yi İngiltere ve Fransa ile birlikte hareket etmeye itecektir.
Aslında İtalya’nın Arnavutluk’u işgalinin ardından İngiltere ve Fransa, Polonya’ya verdikleri
güvencenin bir benzerini Yunanistan ve Romanya’ya da vermişler, 13 Nisan 1939 tarihinde istemesi
hâlinde Türkiye’ye de böyle bir güvence sağlayacaklarını bildirmişlerdi. Ancak Atatürk döneminde
sınırları belirlenen Türk dış politika ilkeleri doğrultusunda böyle tek taraflı bir güvence kabul
edilemezdi. Bu nedenle Türkiye ancak karşılıklı taahhütleri içeren bir ittifak antlaşması
yapılabileceğini bildirdi.
İngiltere ve Fransa’dan güvence teklifleri alan Türkiye, daha önce imzaladığı protokol gereği
bu teklifi bildirdiği Sovyetler Birliği ile birlikte ortak bir tavır almayı düşünmekteydi. Ancak ikili
temaslar Sovyetler Birliği’nin böyle bir düşüncede olmadığını gösteriyordu.
1935 yılında imzalanan ihracata dayalı ticaret antlaşmasının yerine 2 Eylül 1936 tarihinde
daha kapsamlı olan “İngiliz-Türk Ticaret ve Kriling Antlaşması” imzalandı. Daha önce de
bahsedildiği üzere kriling yönetimi hammadde ihtiyacı duymayan İngiliz dış ticaret politikasına
uygun değildi. İngiltere Türkiye’deki Alman iktisadi etkisini kırmak dışında siyasi kaygılarla bu tür
bir antlaşma imzalamıştı. Eş zamanlı olarak Türkiye’nin Boğazların silahlandırılması görevinin bir
İngiliz şirkete vermesi Türk-İngiliz ilişkilerinin tamamen düzeldiğini gösteriyordu.
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Sadabat Paktı Türkiye’nin Sovyetler Birliği’nden uzaklaştığının İngiltere ile birlikte hareket
ettiğinin kanıtı sayılabilir. Her ne kadar bu pakt Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında
imzalanmış olsa da Irak’ın İngiliz mandası altında olması, İran ve Afganistan üzerindeki İngiliz
etkisi perde arkasındaki gücün İngiltere olduğunu gösteriyordu. Bu pakt her ne kadar İtalya’nın
Ortadoğu’daki etkisini kırmayı hedefliyorsa da esasında Sovyetlerin Ortadoğu’da hareket alanını
daraltmaya yönelik bir İngiliz projesi idi. Sovyetler ise bu paktın Arap halklarının bağımsızlığına
darbe vurmak amacıyla yapıldığını iddia ederek Ortadoğu’da taraftar toplamak isteyeceklerdi. Perde
arkasındaki esas aktör İngiltere olsa da Türkiye, Balkan Antantı ile Balkanlarda, Sadabat Paktı ile
Ortadoğu’da vazgeçilemez bir bölge gücü olduğunu, sorunları barışçıl yöntemlerle çözme arayışında
olduğunu Batı dünyasına gösterme fırsatı buluyor, bu ittifaklar sayesinde sınırlarını en azından
bölgesel güçlere karşı teminat altına almış oluyordu. Ancak bu yönüyle bile olsa Türkiye son derece
hassas, kırılgan ve tehlikeli bir ilişkiler ağının içerisine girmişti. Bu noktada dış politika ilkelerinden
taviz vermiyor, zarar görmüyordu belki ama her an böyle bir tehlike ile karşı karşıya kalabilirdi.
Daha önce de bahsedildiği üzere 10-14 Eylül 1937 tarihleri arasında toplanan Nyon
Konferansı sırasında Türkiye İngiltere ile yakınlaşarak Sovyetlerden uzaklaşmaya başlamıştı.
1938 yılından sonra Türkiye’nin İngiltere ile ticari ilişkileri daha da arttı. 27 Mayıs 1938
tarihinde yapılan antlaşma çerçevesinde İngiltere, Türkiye’ye %6 faizle 8 yılda ödenmek koşuluyla
10 milyon sterlini ticari, 6 milyonu ise askeri harcamalarda kullanılmak üzere toplam 16 milyon
sterlin kredi açtı. Kredinin ticari kısmı ile Türkiye’de makine, yol, demiryolu, liman ve maden
kuruluşlarının denetimi ve işletimi askeri kısmı ile ise küçük deniz tekneleri, denizaltı, silahlı sürat
motorları ve kıyı savunması için toplar alınacaktı. Kredinin olumsuz tarafı ise bundan sonra
Türkiye’nin başta İngilizler olmak üzere yabancılara maden araştırma ve işleme konusunda tavizler
vermesidir.
İngilizler yaptıkları ticaret antlaşmasından sonra Türkiye ile yaptıkları ticareti
kurumsallaştırmayı hedeflediler. Bu bağlamda Türk siparişlerinin finansmanını sağlamak üzere bir
Türk-İngiliz Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyet siparişlerden kaynaklanan borçları ödemek amacıyla
serbest döviz kullanarak öncelik İngiltere olmak üzere yabancı ülkelere ihracat yapacaktı.
İngiltere, bir savaş gemisi ile Akdeniz Filosu Komutanı Amiral Dudley Poud ve yaklaşık 250
kişilik mürettabatı Atatürk’ün cenaze törenine katılmak üzere Türkiye’ye göndererek Türkiye ile
ilişkilerine büyük ehemmiyet verdiğini göstermiştir.
Almanya’nın 15 Mart 1939 tarihinde Çekoslovakya’yı işgal ederek Romanya’ya zorla bir
ticaret antlaşması imzalatması ve bu ülkeyi iktisadi vesayeti altına alması, ayrıca 7 Nisan 1939
tarihinde Arnavutluk’u işgal ederek Balkanlarda yayılmak isteyen İtalya’yı desteklemesinin
Türkiye’yi Almanya’dan uzaklaştırdığını daha önce ifade etmiş, Almanların müttefikleri İtalyanlarla
birlikte Türkiye’nin güvenlik bölgesi olarak gördüğü Balkanlara el attıklarını vurgulamıştık.
Almanya ve İtalya’nın birlikte hareket etmesi İngiltere ve Fransa’nında birlikte hareket
etmesiyle sonuçlandı. İngiltere ve Fransa, Almanya ve İtalya’nın baskısı altındaki Romanya ve
Yunanistan’a güvence (garanti) vermeyi kararlaştıırken Türkiye’yi de yanlarına çekmek için harekete
geçtiler.
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13.2. Türk-İngiliz-Fransız Karşılıklı Yardım Antlaşması
13 Nisan 1939 tarihinde İngilizler Ankara’daki Büyükelçileri aracılığıyla “Avrupa’yı
egemenlikleri altına almak isteyen Mihver Devletlerine karşı” Türkiye’ye ittifak tekliflerini sundular.
Türkiye iki gün sonra verdiği cevapta aynı kanaatte olduğunu belirtmekle kalmamış İtalya’nın
Akdeniz’de kurmak istediği egemenliğin de kendisi ile birlikte İngiltere’yi tehdit ettiğini beyan
etmiştir. Bundan sonra İngiliz-Türk görüşmeleri devam edecek Fransızlar doğrudan katılmadıkları bu
görüşmeleri ilgiyle izleyeceklerdir. Bunun nedeni Türkiye ile Fransa arasındaki Sancak meselesinin
tamamen çözülmemiş olmasıydı. Bu sıralarda Sancak meselesinin çözümünde sona gelinmek
üzereydi; Sancak’ın Türkiye’ye katılmasını kabul ettiği anda Fransa da söz konusu görüşmelere
katılacaktı.
Türkiye, İngiltere ve dolaylı olarak Fransa ile temaslarını sürdürürken daha önce yaptığı
antlaşmalar gereği bu temaslar hakkında Sovyetler Birliği’ni haberdar etmiş ve beliren tehdit
karşısında Sovyetlerle de bir antlaşma yapma arzusunu dile getirmiştir.
Neticede anlaşan Türkiye ve İngiltere 12 Mayıs 1939 tarihinde Türk-İngiliz Deklerasyonu’nu
yayınlayarak ileride uzun vadeli bir antlaşma yapma noktasında uzlaşmaya vardıklarını ve bununla
birlikte Akdeniz’de iki devlete karşı bir saldırı gerçekleşmesi hâlinde ittifak yaparak birbirlerine
yardım ve destek sağlama hususunda anlaşmışlardı. Almanlar bu deklerasyona karşılık Türkiye’ye
yaptıkları ihracatı keseceklerini ve her türlü ekonomik ve kültürel işbirliğini durduracaklarını beyan
ederek “aba altından sopa göstermişlerdir”. İtalya ise bu deklarasyonun Mihver Devletlerini
çevreleme politikası olduğunu ileri sürecektir.
Sancak’ın Türkiye’ye katılmasını kabul eden Fransa ile Türkiye 23 Haziran 1939 tarihinde
Türk-Fransız ortak deklarasyonunu yayınlamışlar ve böylece İngiltere, Fransa ve Türkiye’nin birlikte
hareket etmesi için herhangi bir engel kalmamıştır.
Türkiye bilhassa İngiltere’den mali ve askeri yardım almak amacıyla da teşebbüslerde
bulunmuş, bu konuda kendisine teminat verilinceye dek uzun vadeli bir antlaşmaya imza
atmayacağını ifade etmiştir.
23 Ağustos 1939 tarihinde Almanya ile Sovyetler Birliği arasında bir Saldırmazlık Paktı’nın
imzalanması İngiltere ve Fransa’yı daha da telaşlandırmış, bu ülkeler Türkiye ile bir an evvel üçlü bir
antlaşma imzalamak için çaba sarf etmişlerdir. Antlaşma taslağı üzerinde müzakereler devam
ederken Sovyetler Birliği devreye girecek ve Türk Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu’nu
müzakarelerde bulunmak üzere Moskova’ya davet edeceklerdir. Açıkçası Türkiye bu daveti büyük
bir hevesle kabul etmiş, Şükrü Saraçoğlu “Boğazları ve Balkanları ilgilendiren bir Karşılıklı Yardım
Paktı” yapma umuduyla Moskova’ya gitmiştir. Ancak Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Molotov,
26 Eylül-1 Ekim 1939 tarihlerinde Saraçoğlu’na Türkiye’nin hiç beklemediği şekilde içerisinde
Montreux Antlaşması’nın değiştirilmesine; Boğazların ortak savunulmasına, Karadeniz’e kıyısı
olmayan devletlerin savaş gemilerinin Boğazlardan geçişine izin verilmemesine ve Türk-İngilizFransız antlaşma taslağında bazı değişiklikler yapılmasına dair son derece ağır koşullar ileri sürünce
antlaşma umudu ortadan kalkmıştır. Bundan sonra Sovyetler Almanya ile Türkiye de İngiltere ve
Fransa ile görüşmelerine kaldıkları yerden devam edeceklerdir.
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19 Ekim 1939 tarihinde Ankara’da Türk-İngiliz-Fransız Karşılıklı Yardım Antlaşması
imzalandı. Bu antlaşma kapsamında Türkiye’ye karada ya da Akdeniz’de Avrupalı bir devletin
saldırması hâlinde İngiltere ve Fransa yardım ve destek sağlayacak, Akdeniz’de bir Avrupalı devletin
İngiltere ve Fransa’ya saldırması hâlinde Türkiye yardım ve destek sağlayacaktı. Ayrıca İngiltere ve
Fransa’nın Yunanistan ve Romanya’ya verdikleri güvence dolayısıyla savaşa katılmaları hâlinde
Türkiye’de söz konusu devletlere yardımda bulunacaktı. Fransa ve/veya İngiltere’ye Akdeniz dışında
bir saldırı durumunda ise Türkiye’nin en azından hayırhah (iyi niyetli) bir tarafsızlık gütmesi
gerekiyordu. Türkiye bu antlaşmanın kendisini Sovyetlere karşı bir savaşa sürüklemeyeceğine dair
bir çekince koydurmayı başarmıştı. Bununla birlikte bir Avrupalı devlet tarafından başlatılacak
savaşın Bulgaristan ve Yunanistan sınırlarına ulaşması hâlinde talep üzerine Türkiye yardım
sağlayacaktı. Ayrıca Bulgaristan’ın taraf devletlere karşı bir eyleme geçeceği anlaşıldığı takdirde
Türkiye, Bulgaristan’ı hareketsiz bırakmak üzere gerekli askeri tedbirleri alacaktı. Antlaşmada ön
görüldüğü şekilde İtalya’nın saldırısı hâlinde ise taraf devletler bu adaları tehlikesiz hâle
getireceklerdi. Yine bu antlaşma kapsamında İngiltere ve Fransa, Türkiye’ye ayni ve nakdi
yardımlarda bulunacaklar, Türkiye’nin yükümlülükleri bu şartlar yerine getirildiğinde başlayacaktı.
Antlaşmaya ekli bir protokol ile Türkiye’nin “Sovyetler Birliği ile silahlı bir uyuşmazlığa
sürüklenmesine neden olacak ya da böyle bir sonucu vererek bir eyleme zorlanmayacağı” da kabul
edilmişti.
Türkiye, Sovyetler Birliği’ne bilgi vererek yürüttüğü müzakereler sonucunda imzaladığı ve
Sovyetlerle çatışma durumunda geçersiz olacak antlaşma iki ülke arasındaki bağları zayıflatırken
Türkiye’yi hızla Batı bloğuna doğru itiyordu. Öte yandan Sovyetler Birliği’nin, Almanya ile
imzaladığı saldırmazlık antlaşması ile Polonya’yı aralarında paylaşacak olmaları, bundan sonraki
hedefin belirsizliği Türkiye’nin İngiltere ve Fransa ile süekli temas hâlinde olmasını sağlayacaktır.
Sovyetler Birliği, Türk-İngiliz-Fransız Karşılıklı Yardım Antlaşması’na çok sert bir tepki
gösterdi. Türkiye’nin Almanya’ya ile arasını açmaya çalıştığını ve Almanya’ya karşı Balkanlarda bir
cephe açmak isteyen İngiltere ve Fransa’ya alet olduğunu vurgulayan Sovyetler Birliği, Türkiye’nin
“verdiği karardan pişman olacağını” ileri sürüyor, adı geçen devletlerin “üssü hâline gelecek olan”
Türkiye’yi üstü kapalı olarak tehdit ediyordu. Artık sadece İtalya değil “eski dost” Sovyetler Birliği
de Türkiye için bir tehdit sayılabilirdi.
Almanya’nın ise Türkiye açısından henüz askeri bir tehdit olarak algılanmadığını vurgulamak
gerekir. Ancak Almanya’nın savaş başladığında Türkiye’de üretilen kromun neredeyse tamamını
talep etmesi ve Türkiye’nin buna karşı çıkarak diğer alıcıları da göz önünde bulunduracağını
açıklaması iki ülke ilişkilerinde güvensizliğe neden oldu. 31 Ağustos 1939 tarihinde dolan TürkAlman ticaret sözleşmesini Türkiye onaylamadığı gibi İngiltere ve Fransa ile ekonomik antlaşmalar
imzaladı. Buna göre iki devlet Türkiye’ye 27 milyon Sterlin kredi açacak ve iki yıl boyunca
Türkiye’de üretilen kromun tamamını satın alacaklardı. Ancak bu hamleden sonra Almanlar 1940
yılında Türkiye ile krom şartı koymadıkları bir ticaret antlaşması imzaladılar.
10 Haziran 1940 tarihinde İtalya’nın İngiltere ve Fransa’ya savaş açarak II. Dünya Savaşı’na
katılması Türkiye’nin durumunu yeniden tartışmaya açtı. Hatırlanacağı üzere 19 Ekim 1939 tarihinde
Türkiye, İngiltere ve Fransa arasında imzalanan antlaşmaya göre İngiltere ve Fransa’ya Akdeniz’de
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bir saldırı hâlinde Türkiye yardım ve destek sağlayacaktı. Bununla birlikte bu yükümlülüğün tatbikatı
ilgili devletler tarafından Türkiye’ye ayni ve nakdi yardım yapılmasına bağlanmıştı. Dolayısıyla
Türkiye bu yardımın gerçekleşmesi hâlinde savaşa gireceğini bildirerek savaş dışı kalmayı denedi.
İngiltere ve Fransa bastırınca, Türkiye bunun Sovyetlerle savaşa yol açabileceği için antlaşmaya
uygun olmadığını da ileri sürdü. 22 Haziran 1940 tarihinde Fransa’nın, Almanya’ya yenilmesi
üzerine Türkiye savaştan uzak durma konusunda ne kadar isabetli davrandığını anladı. Bu yenilgi
sonrasında artık Fransa ve hatta İngiltere yeteri kadar ayni ve nakdi yardım yapamayacağına göre
Türkiye savaşa girmeyecekti.

270

Uygulamalar
1)
1923-1938 yılları arasında Türkiye’nin büyük devletlerle imzaladığı antlaşmaları
maddeler hâlinde yazınız.
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Uygulama Soruları
1)
1923-1938 yılları arasında Türkiye’nin büyük devletlerle hangi ilkeler doğrultusunda
antlaşmalar imzalamıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
I. Dünya Savaşı’nda yenilerek son derece ağır şartlara sahip Versay Antlaşması’nı imzalamak
zorunda kalan Almanya, galip devletler arasında yer almasına karşın müttefiklerine oranla çok az
kazanım elde eden İtalya ve Japonya’nın ile savaşa İtilaf Devletleri saflarında büyük umutlarla giren
Rusya’da yaşanan Bolşevik İhtilali ile kurulan Sovyetler Birliği’nin arayışları ile İngiltere’nin
müttefiki Fransa’nın desteğiyle kurduğu düzeni koruma ve ABD’ni yanına çekme çabaları yeni bir
çatışma ortamına zemin hazırladı. Bu noktada içeride gerçekleştirmek istedeği reformlarla gelişmek
isteyen Türkiye’nin izleyeceği dış politikanın öncelikli hedefi ülkenin güvenliğini korumak olacaktı.
1920’li yıllarda Almanya, iç gelişmeye önem vererek Versay Antlaşması ile yüklenen
tazminatı ödemeye çalışmış, yaşadığı iktisadi sorunları Batılı devletlerle müzakere ile çözmeyi tercih
etmiş, 1925 yılında Locarno Antlaşması’nı imzalayarak Batı sınırını değiştirmeyeceğine dair garanti
vermiş, 1926 yılında Milletler Cemiyeti’ne katılmıştı. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı dünya
genelinde mevcut ekonomik ve siyasi güç dengelerini sarsmış, özellikle Almanya, Japonya ve İtalya
olmak üzere dünya devletleri kendilerine mahsus politikalar izlemişlerdir.
1931 yılında Japonya’nın, Çin’in hakimiyetinde bulunan Mançurya’yı işgal ederek 1933
yılında Milletler Cemiyeti’nden çekilmesi, aynı yıl Almanya’da iktidara gelen Hitler’in Versay
Antlaşması ile Almanya’ya getirilen sınırlama ve mecburiyetleri kaldırmaya yçnelik düşünceleri,
1935 yılında İtalya’nın Habeşistan’ı işgali, ertesi yıl Almanya’nın Versay Antlaşması’na aykırı
olarak Ren bölgesine asker yığması, 1 Kasım 1936 tarihinde Roma-Berlin Güç Ekseni (Mihveri)’nin
ilanı, 25 Kasım 1936 tarihinde Almanya’nın sözde Sovyetler Birliği’ne karşı Japonya ile
Antikomintern Paktı’nı imzalaması ve İtalya’nın bu pakta meylederek yaklaşık bir yıl sonra
katılması, Franco’nun darbe ile iktidara geldiği İspanya’nın da bu bloku desteklemesi bunlara
karşılık Milletler Cemiyeti’nin ciddi bir tepki gösterememesi dünyada dengeleri alt üst edecek
gelişmelerin sadece öncüleriydi.
Almanya’nın 1938-39 yılları arasında Avusturya ve Çekoslovakya’yı işgaliyle birlikte
İtalya’nın Arnavutluk’u işgali artık büyük bir savaşın çok yakın olduğunu göstermişti. Bu şartlar
altında Alman’yanın Sovyetler Birliği ile bir saldırmazlık antlaşması imzalayarak Polonya’yı işgali
ise II. Dünya Savaşı’nı başlatmıştı.
Bu maksatla Almanya ile ticari ilişkilerini sürdüren Türkiye, Almanya’nın iktisadi ve siyasi
menfaatlerine yönelik doğrudan bir eyleme geçmeden, rakipleriyle ticari antlaşmalar yaparak ara bir
yol bulmaya çalışmıştı. Ancak Almanya ve İtalya’nın askeri arayışları Türkiye’yi, İngiltere ve Fransa
ile bir antlaşma yaparak siyaseten tedbir almaya itmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın I. Dünya Savaşı’ndaki kayıplarına istinaden
revizyonist taleplerde bulunmasının sebeplerinden biri değildir?
a)

Dünya Savaşı’nda sömürgelerinin tamamını kaybetmesi

b)

Ağır bir tazminat ödemeya mahkum edilmesi

c)

Ren bölgesini silahlandırmak istemesi

d)

Batı Prusya’da Polonya’ya denize çıkış için bir koridor bırakmak zorunda kalması

e)
razı olması

Danzing şehrinin Milletler Cemiyeti himayesinde serbest bir şehir hâline gelmesine

2)
I. Dünya Savaşı’nda yenilen Almanya ile İtilaf Devletleri arasında aşağıdaki
antlaşmalardan hangisi yapılmıştır?
a)

Versay

b)

Lozan

c)

Sevr

d)

Cenevre

e)

Montreux

3)
Almanya, I. Dünya Savaşı sonrasında ödemekle mükellef olduğu tazminat için
aşağıdaki devletlerden hangisinden sürekli borç almak zorunda kalmıştır?
a)

İngiltere

b)

Türkiye

c)

Fransa

d)

ABD

e)

Sovyetler Birliği
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4)
Almanya’nın 7 Mart 1936 tarihinde Versay Antlaşması’nın askerden arındırmaya
ilişkin hükümlerine aykırı olarak işgal ettiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Ruhr

b)

Ren

c)

Alsace-Lorrainne (Alsas-Loren)

d)

Sear

e)

Danzing

5)

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya, Avusturya’yı hangi tarihte işgal etmiştir?

a)

1935

b)

1936

c)

1937

d)

1939

e)

1938

6)
II. Dünya Savaşı öncesinde Almanya’nın revizyonist talepleri Türkiye ile ilişkilerini
nasıl etkilemiştir?
7)

1936 İspanya iç savaşı sırasında Almanya ve İtalya nasıl bir politika izlemişlerdir?

8)
Roma-Berlin Güç Ekseni (Mihveri)’nin ilanı büyük devletler arasındaki ilişkileri nasıl
etkilemiştir?
9)

Türk-İngiliz-Fransız Karşılıklı Yardım Antlaşması hangi amaçla imzalanmıştır?

10)
Türk-İngiliz-Fransız Karşılıklı Yardım Antlaşması, Türk-Sovyet ilişkilerini nasıl
etkilemiştir?

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)d, 4)b, 5)e.
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14. II. DÜNYA SAVAŞI BOYUNCA TÜRK DIŞ POLİTİKASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Türkiye’nin II. Dünya Savaşı Dışında Kalma Çabaları
14.2. II. Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi ve Türk Dış Politikası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
II. Dünya Savaşı boyunca Müttefik Devletlerin ısralarına rağmen Türkiye Almanya’ya
karşı neden uzun süre savaş açmaya yanaşmamıştır?
2)
II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin askeri yardım taleplerine Müttefik Devletler
nasıl yaklaşmışlardır?
3)

II. Dünya Savaşı sonrasında Türk dış politikası neden açmaza girmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

II. Dünya Savaşı Boyunca
Türk Dış Politikası

II. Dünya Savaş boyunca
Türkiye’nin izlediği dış
politika hakkında bilgi
sahibi olur.

Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihî terminolojiyi doğru
ve yerinde kullanma
Görüş geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
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Anahtar Kavramlar


Turan



Yüzdeler Antlaşması



Krom Meselesi
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Giriş
II. Dünya Savaşı’nın ilk döneminde Almanya ve Sovyetler Birliği arasındaki işbirliği,
İngiltere ve Fransa’yı oldukçe tedirgin etmişti. Almanların ihtiyaç duydukları petrolü Bakü’den
temin etmeleri, İngiliz ve Fransızların, Türk hava sahası üzerinden Bakü’ye ya da Boğazlar
üzerinden Bakü petrolünün Almanlara iletildiği Batum limanına bir saldırı planı hazırlamalarına
neden olmuştu. Türkiye’nin de dahil olacağı bu plan askıya alınmış ancak Almanlar tarafından buna
dair bazı belgeler ele geçirilerek yayınlanınca Sovyetler Birliği’nde Türkiye’ye karşı kuşkular
artmıştı.
Öte yandan 7 Ekim 1940 tarihinde Almanya’nın Romanya’yı yaklaşık üç hafta sonra 28 Ekim
1940 tarihinde İtalya’nın Yunanistan’ı işgali ile savaş Balkanlara ulaştı. Türkiye hem Balkan Antantı
hem de 19 Ekim 1939’daki antlaşma şartlarını gerekçe göstererek savaşa girmeyeceğini açıkladı.
Balkanlara ulaşan savaş Türkiye’yi kısa bir süre tedirgin etse de Hitler’in müttefiki Sovyetler
Birliği’ne savaş açma düşüncesi savaşın Türkiye sınırlarına yaklaşmasını engelledi.
Türkiye’yi Mihver Devletleri saflarına katmak içinçaba sarf eden Sovyetler Birliği ile
Almanya’nın arası Romaya’nın işgali neticesinde açılmaya başladı. Bu işgal Sovyetler Birliği’nin
Almanya’yı bir tehdit olarak görmesini sağladı. Diğer taraftan Balkanlara ulaşan Almanya
saldırmayacağına dair taahhütte bulunsa da Türkiye Almanya’dan hâlâ çekinmekteydi. Bu durum 25
Mart 1941 tarihinde Türkiye ve Sovyetler Birliği’nin bir saldırmazlık bildirgesi imzalayarak
birbirlerine savaş açmayacaklarına dair taahhüt vermeleri ile sonuçlandı.
Almanya, Türkiye’yi yanına çekmek amacıyla Ankara’daki büyükelçisi aracılığıyla
Türkiye’ye Trakya, Ege Adaları, On İki Ada ve Boğazlar’da hakimiyetini artıracak teklifler
sunuyordu. Bunu başaramayan Almanya 1 Haziran 1941 tarihinde Türkiye ile bir saldırmazlık
antlaşması imzalayarak hiç değilse karşılıklı olarak toprak bütünlüğü ve tarafsızlık konusunda
anlaşmaya vardı.
Türkiye ile saldırmazlık antlaşması yapan Almanya’nın bu antlaşmadan yaklaşık üç hafta
sonra Sovyetler Birliği’ne saldırmaları savaştaki dengeleri alt üst etti. Bu zamana kadar Sovyetler
Birliği Almanya ile birlikte Boğazların müttefik devlet gemilerine kapatılmasını istemişti. Şimdi ise
Sovyetler Boğazların müttefik gemilere açılmasını istiyordu. Zor durumda kalan Sovyetler Birliği’ne
İngiltere ve ABD yardım etme kararı aldıklarında Türkiye yine çekimser kalacaktı.
Baltık Denizi, Boğazlar ve Japoonya nedeniyle Uzakdoğu’dan Sovyetlere yardım yapamayan
İngiltere için tek seçenek İran ve Kafkaslardı. Bu nedenle Sovyetler Birliği ve İngiltere İran’ı
aralarında paylaştılar. Kuzey İran Sovyetler Birliği, Güney İran İngiltere tarafından işgal edilecek,
Basra Körfezi’nden açılacak bir koridor sayesinde Sovyetler Birliği’ne yardım ulaştırılacaktı. Bunu
kolaylaştımak üzere Sovyet birliklerinin Kafkaslara yığınak yapması Türkiye’de endişe yarattı.
Bunun üzerine her iki devlet 10 Ağustos 1941 tarihinde Türkiye’ye birer nota vererek Montreux
Antlaşması’nın geçerliliğini tanıdıklarını bildirdikleri gibi bir Avrupalı devletin saldırısı hâlinde
yardım edeceklerini açıkladılar.
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İngiliz-Sovyet notasına rağmen Türkiye’nin endişeleri devam ediyordu. I. Dünya Savaşı’nda
olduğu gibi bu iki devlet Türk topraklarını gizlice paylaşırsa ne olacaktı? İşte bu kuşku Türkiye’nin
Almanya ile ticari ilişkilerini sürdürmesini siyasi olarak da karşı karşıya gelmemesine neden
oluyordu.
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14.1. Türkiye’nin II. Dünya Savaşı Dışında Kalma Çabaları
ABD’nin Müttefik Devletler saflarında savaşa girmesi üzerine Almanya, Türkiye’yi yanına
çekmek amacıyla yeniden arayışlara başladı. Savaşın başında yaptıkları görüşmelerde Sovyetlerin
Boğazlarla ilgili taleplerde bulunduklarını açıklayarak Türkiye’yi yanlarına çekmeye çalışan
Almanlar Türkiye’deki Turancı akımları teşvik ettiler. Diğer yandan Ege Denizi’nde işgal altında
tutulan adaları Türkiye’ye vermeyi vaat ettiler. Fakat Türkiye savaşa Almanya’nın yanında
girmemeye artık kararlıydı.
1942 yılı Kasım ayı içerisinde Almanların Stalingrad Savaşı’nda yenilerek geri çekilmeleri,
Almanya’nın saldırısı sonrasında Türkiye’ye karşı dostça mesajlar veren Sovyetlerin, Türkiye’ye
karşı savaşın başındaki gibi davranmalarına yol açtı.
İngiltere ve ABD her ne kadar Almanya’ya karşı ittifak kurmuşlarsa da Sovyetler Birliği’ne
güvenmiyorlar, savaş sonrasında Sovyetlere karşı “bir denge unsuru olarak” Türkiye’yi desteklemeyi
düşünüyorlardı. 14 Ocak 1943 tarihinde Casablanca Konferansı’nda bir araya gelen İngiltere
Başbakanı Churchill ve ABD Başkanı Roosevelt, Türkiye’nin savaşa katılması ve bu sayede
Balkanlarda yeni bir cephe açılması ve Türkiye’ye İngiltere üzerinden ABD yardımı yapılması
konusunda uzlaşmaya vardılar. Bu kararlar İnönü’ye bildirildikten sonra Churchill-İnönü arasında
sözde gizli olarak Adana Yenice İstasyonu’nda bir vagonda 30 Ocak-1 Şubat 1943 tarihleri arasında
görüşmeler yapıldı. Ancak kısa bir süre sonra bu görüşmenin gizliliği kalmamıştı. Churchill’in
Türkiye’nin savaşa katılması hususundaki ısrarları üzerine İnönü, Almanya ile savaşacak olan
Türkiye’ye askeri yardım yapılması ve savaştan sonra potansiyel tehlike hâline gelerek Avrupa’ya
egemen olabilecek Sovyetler Birliği’ne dair endişelerini dile getirdi. Askeri yardım yapılacağına dair
taahhütte bulunan Churchill’in tavassutuyla Türk-Sovyet ikili görüşmelerine yeniden başlandıysa da
güvensizliği ortadan kaldırmaya yönelik bu çabalardan da herhangi bir sonuç elde edilemedi.
11-24 Ağustos 1943 tarihleri arasında toplanan Quebec Konferansı’nda da Türkiye’nin
durumu müzakere edildi. Müzakerelerde Türkiye’nin hava alanlarını ve sahasını Müttefiklerin
kullanmasına izin vermesi suretiyle Balkanlarda yeni bir cephe açılması, Türkiye’ye askeri yardıma
devam edilmesi, Boğazlardan geçen Alman gemilerinin durdurulması ve Almanya’ya krom ihracının
engellenmesi gibi meseleler görüşüldü. Balkanlarda bir cephe açılması ve Türkiye’ye askeri yardım
yapılması ve Türkiye’nin hızla silahlanması gibi maddeler Sovyetlerin işine gelmiyordu. Bu nedenle
Sovyetler şimdilik Türkiye’nin tarafsızlığının korunmasını yeterli buluyorlardı.
19 Ekim 1943 tarihinde başlayan Moskova Konferansı’nda İngiliz ve Amerikalı temsilciler,
Türkiye’nin savaşa girişi için acele edilmemesi gerektiğini savunsalar da Sovyet temsilcisi savaşa
girmeyecekse Türkiye’ye askeri yardım yapılmasına ve Türkiye’nin silahlanmasına ihtiyaç
bulunmadığını ifade etti. Bunun üzerine Amerikalı temsilcinin imza yetkisi olmadığı için katılmadığı
bir antlaşma imzalayan İngiliz ve Sovyet temsilciler -Sovyet temsilcilerin ısrarıyla- 1943 yılı sonuna
kadar Milletler Cemiyeti saflarında savaşa girmesi hususunda Türkiye’den talepte bulunmaya karar
verdiler. Oysa konferansta artık Balkanlarda bir doğu cephesi açmak yerine Fransa’da bir batı
cephesi açma düşüncesi konusunda uzlaşma sağlanmıştı. Dolayısıyla bu talep sunulduğunda Türk
yetkililer, Sovyet yetkililerin birden bire neden fikir değiştirerek Türkiye’nin savaşa girmesini
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istediklerini analiz etmeye çalıştılar. Sovyetlere yönelik bir Alman tehlikesinin kalmadığı sıralarda
acaba Türkiye’nin savaşa girmesi neden isteniyordu. İşte bu noktada Türk yetkililerin bir kısmı
Türkiye’nin Almanya’ya ezdirilmek istendiğini ve bu şekilde Türkiye’nin savaştan Sovyetlerin
yardımıyla güçsüz bir devlet olarak çıkmasının istendiğini düşünüyorlardı. Bunun aksi durumda
(Türkiye’nin savaşa girmek istememesi hâlinde) ise müttefikler Türkiye’ye yaptıkları askeri
yardımları kesecek ve Sovyetlere karşı Türkiye’nin silahlanması engellenecekti.
Moskova Konferansı kararları İngiliz Dışişleri Bakanı Eden tarafından I. Kahire
Konferansı’nda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu’na bildirildi.
Menemencioğlu Sovyetlerin Türkiye’nin zayıflamasını sağlamak amacıyla savaşa girme konusunda
ısrar ettiklerini, bunun arkasında yayılmacı politikaların bulunduğunu ve ayrıca yeterli askeri
teçhizata sahip olmadığı için taarruz kabiliyeti olmayan Türk ordusunun savaşa girmesi hâlinde
başarılı olamayacağını anlatmaya çalıştı. Eden ise Fransa’da bir cephe açılacağı için Almanları iki
taraflı sıkıştırmak düşüncesiyle böyle bir karar aldıklarını ve Sovyetlerin yayılmacı olmadığını ileri
sürmekteydi. Bununla birlikte Türk yetkililer ikna olmamış, görüşlerini değiştirmemişlerdi.
28 Kasım-1 Aralık 1943 tarihleri arasında İngiltere, Sovyetler Birliği ve ABD temsilcileri
arasında yapılan Tahran Konferansı’nda bu kez üç devlet temsilcisinin katılımıyla Türkiye’nin yıl
sonuna kadar savaşa girmesinin arzulandığı ve Türkiye’nin bunu kabul etmemesi hâlinde büyük
devletlerin savaş sonunda yapacakları antlaşmaya katılamayacağı bildirildi.
Tahran Konferansı’nın ardından meselenin üst düzeyde ele alınması gerektiği anlaşıldı. Bu
konferansın ardından İngiliz Başbakanı Churchill ve ABD Başkanı Roosevelt, Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı İnönü’yü Kahire’ye davet ederek görüşme istediklerini bildirdiler. İnönü gayet
kararlı bir şekilde, Tahran Konferansı’nda alınan kararların tebliğ edilmesi için davet edilmişse bu
daveti kabul etmeyeceğini ancak “peşin hükümler olmadan ortak davaya nasıl daha yararlı
olunacağı” tartışılacaksa Kahire’ye gideceğini bildirdi. Bunun üzerine Churchill ve Roosevelt,
İnönü’ye teminat vererek Kahire’de görüştüler. II. Kahire Konferansı adı verilen bu görüşmeler 4
Aralık 1943 tarihinde başladı. Her ne kadar taahhütte bulunmuş olsalar da Churchill, İsmet Paşa’ya
fazlasıyla telkinde bulundu. Hatta Türkiye’yi savaş sonunda dışlamakla tehdit etti. Öyle ki;
Churchill, müttefiklerle birlikte hareket etmesi hâlinde Türkiye’nin savaştan sonra “dost ve müttefik
sıfatıyla galipler arasında oturacağını aksi hâlde ise yalnız kalarak hakimler arasında değil, seyirci
olarak koridorda dolaşacağını” ifade etti. Bu baskılar karşısında İnönü, prensipte savaşa katılmayı
kabul etti. Ancak Türkiye’nin ihtiyacı olan askeri yardımın tamamlanmasını ve ortak bir harekat
planı çerçevesinde birlikte hareket edilmesini şart koştu. İnönü öncelikle kara ve hava kuvvetlerinin
takviye edilmesini ve bu doğrultuda Türk askerlerine eğitim verilmesini istiyor, buna karşılık
Churchill 15 Şubat 1944 tarihine kadar Türk havaalanlarının ve sahasının Müttefiklere açılmasını
talep ediyorlardı. İşte bu noktada görüşmeler tıkanıyordu. Çünkü Müttefiklerin taleplerinin
gerçekleşmesi hâlinde Türkiye kendisini savaşın içinde bulacak, Türkiye’nin taleplerinin
karşılanması ise aylar belki yıllar sürecekti.
İnönü döndükten sonra mesele Bakanlar Kurulu’nda ele alındı ve 12 Aralık 1943 tarihinde
Churchill’in taleplerinin kabul edilemeyeceği, öncelikle Türk kara ve hava kuvvetlerinin takviye
edilmesi gerektiği bildirildi. Buna karşın Müttefikler Türkiye’nin kendilerini oyaladığını ve savaşa
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girme niyetinde olmadığını artık kesin olarak anlamışlardı. Mart-Nisan 1944 tarihleri arasında önce
İngiltere ardından ABD Türkiye’ye yaptıkları askeri yardımları durdurma kararı aldılar.
Bu görüşmeler yapılırken Türkiye’nin daha önce yaptığı antlaşmalar doğrultusunda
Almanya’ya başta krom olmak üzere ihracat ve ithalatı Müttefiklerin tepkilerine neden oldu. Türkiye
artan baskılar üzerine 21 Nisan 1944 tarihinde Almanya’ya krom ihracını tamamen durdurdu.
Akabinde Türkiye, İngiltere ve ABD ile imzalanan bir antlaşma ile ithalat ve ihracat ihtiyacının taraf
devletler tarafından karşılanması koşuluyla Türkiye’nin, mihver devletlerle dış ticaretini yarı yarıya
azaltması kararlaştırıldı.
Müttefiklerin diğer önemli bir rahatsızlığı Türk Boğazlarından Alman savaş gemilerinin
geçtiğine dair iddialardı. Türk yetkililer bu iddiaların arkasında Sovyetler Birliği’nin olduğunu
düşünüyorlardı. İddiayı dile getiren İngilizler, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na katılmak istemediğini
kesin olarak anladıkları 1944 yılı başlarında Almanlara ait savaş ya da yardımcı savaş gemilerinin
ticaret gemisi kisvesi altında Boğazlardan geçerek Karadeniz’e açıldıklarını ifade ederek bu tür
gemilerin geçişine engel olunmasını istediler. Türkiye Montreux Antlaşması’na göre söz konusu
ticaret gemilerinin sadece sağlık kurallarına uyup uymadıklarını denetleme hakkına sahipti.
Dolayısıyla Türkiye haklı olarak bu tür gemileri sağlık kuralları dışında denetleme hakkına sahip
olmadığını izah ediyordu. 1944 yılı başından ortalarına kadar önce İngilizler arkasından Sovyetler
Türkiye’yi protesto ederek Almanların ticaret gemisi görünümlü savaş gemilerine engel olmasını
istediler. 5 Haziran 1944 tarihinde Almanlara ait dört küçük ticaret gemisi daha Boğazlardan geçerek
Karadeniz yoluyla Romanya gitmek istediklerinde İngiltere ve Sovyetlerin arka arkaya protestoları
ulaştı. Türkiye ise Montreux Antlaşması gereği ticaret gemilerine Boğazlarda sınırlandırma
getiremeyeceğini bildirerek bu gemilerin Çanakkale Boğazı’ndan girişine izin verdi. Ancak
protestoların şiddeti artınca Türkiye söz konusu gemilerde arama yaptı. Hakikaten de aramalar
neticesinde ticaret gemilerinin zırhlı ve silahlı olduğu tespit edildi. Almanlar, ticaret gemilerinin
kendilerini korumak amacıyla bu şekilde donatıldıkları şeklinde savunma yapsalar da Türkiye bu
gemilerin Karadeniz’e geçişine engel oldu. 15 Haziran 1944 tarihinde ise görünürde ticaret gemisi
olan Kassel adlı Alman gemisi Türk yetkililer tarafından sağlık denetimi yapılacağı gerekçesiyle
aranmış ve bu geminin de bir savaş gemisi olduğu anlaşıldığından Karadeniz’e geçişine izin
verilmedi. Türkiye, Almanya’nın Montreux Antlaşması’na aykırı bu teşebbüsünü protesto etti. Krizi
yönetemeyen ve iki taraftan yöneltilen siyasi baskılar arasında kalan Türkiye Dışişleri Bakanı
Numan Menemencioğlu Kassel’in alıkonulduğu günlerde istifa etmek zorunda kaldı. Bu gelişmelerin
ardından Türkiye, Boğazlarda silahlı olduğu tespit edilen gemilerle aynı sınıftaki Alman gemilerinin
denetim yapılmaksızın bundan böyle geçişine müsaade etmeyeceğini açıkladı.
1944 yılı ortalarından itibaren Müttefikler savaşı kazanacaklarına kesin gözüyle bakıyorlardı.
Bu nedenle İngiltere ve Fransa; Türkiye’nin savaşa girmesini istemekten daha çok Mihver Devletleri
ile ticari ve diplomatik ilişkilerini tamamen kesmesini talep etmeye başlamışlardı. Sovyetler Birliği
ise buna gerek kalmadığını Türkiye’nin “savaş sırasında Almanya’ya karşı kaçamak ve muğlak bir
tavır sergilediğini” ve savaş sonrasında Türkiye’nin “kendi hâline bırakılması” gerektiğini ileri
sürüyordu. Türkiye’ye yaklaşımdaki bu farklılık İngiliz ve onları destekleyen Amerikalılarla,
Sovyetlerin aralarını açmıştı. Türkiye, İngiltere ve ABD’nin ısrarları neticesinde 2 Ağustos 1944
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tarihinde Almanya ile siyasi ve iktisadi münasebetlerini kestiğini açıkladığında Sovyetler açısından
bunun pek fazla önemi kalmamıştı.
Aslında Türkiye, Almanların yenileceğini 1944 yılı ortalarına doğru hissetmiş, savaş
sonrasında Müttefiklerin özellikle de Sovyetler Birliği’nin tutumundan kaygı duymaya başlamıştı.
Bu nedenle Türk yönetimi bu tarihlerde Müttefiklerle, özelikle Sovyetlerle arasını düzeltme arayışı
içerisine idi. Bu maksatla 22 Mayıs 1944 tarihinde bir teşebbüste bulunan Türkiye, Sovyetler
Birliği’ne Balkan meselelerinde birbirlerine danışmalarını esas alan bir antlaşma imzalama teklifinde
bulundu. Fakat Sovyetler bu teklifi geri çevirdiler.
Bu çabanın ilk göstergesi iç politikada Almanların teşvik ettiği düşünülen ve “Turancılık ya
da Irkçılık” davası olarak bilinen hareketin tasfiyesi için başlatılan teşebbüs oldu. Bizzat İnönü,
Hükûmeti devirmekle itham ettiği Turancılar hakkında kovuşturma başlattırarak aralarında Nihal
Atsız, Zeki Velidi Togan, Alparslan Türkeş, Reha Oğuz Türkan ve Fethi Tevetoğlu gibi aydın ve
subayların bulunduğu 23 kişinin çeşitli cezalara çarptırılmalarını sağladı. İnönü bu hamlesiyle daha
çok; Turancılık fikrinden rahatsız olan Sovyetler Birliği ile ilişkileri düzeltmeyi hedeflemekteydi.
(Nitekim Sovyetlerle ilişkiler düzelmeyince ve 1947 yılında artık düzelemeyeceği anlaşılınca bu
şahıslar hakkındaki hüküm Yargıtay tarafından bozulacaktır.)
II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Türk-Sovyet ilişkilerine karşılıklı güvensizlik hakimdi.
Sovyetler 1944 ortalarından itibaren Romanya ve Bulgaristan’a asker çıkardığında Türkiye’de bu bir
tehdit olarak algılanmış ve akabinde İngiltere’nin Yunanistan’a asker çıkarmasıyla Türk yönetimi
rahat bir nefes almıştı. Yine de iki ülke hâlâ müttefik idiler ve aralarında anlaşmaları Türkiye için
felakete yol açabilirdi. İşte bu şartlar altında Türk yetkililer, İngiltere ile Sovyetler arasındaki
görüşmelerin sonucunu merakla bekliyorlardı. 9 Ekim 1944 tarihinde Churchill’in Stalin ile
görüşerek “Yüzdeler Antlaşması (Balkanlarda İngiltere ve Sovyetlerin etki oranların yüzdelik olarak
belirlendiği antlaşma; Romanya’da Rusya’nın payı %90, diğerleri %10; Yunanistan’da İngiltere ve
diğerlerinin payı %90, Rusya’nın %10; Bulgaristan’da Rusya’nın payı %75, diğerleri %25;
Macaristan ve Yugoslavya’da ise iki taraf %50 paya sahip olacaklardı )” konusunda mutabakata
varması, buna ilaveten Sovyetlerin Montreux Antlaşması’nda değişiklik taleplerine yeşil ışık
yakması Türkiye’nin kaderini yakından ilgilendirecek gelişmeleri beraberinde getiriyordu.
İngiltere, ABD ve Sovyetler Birliği devlet başkanları 4-11 Şubat 1945 tarihleri arasında
Yalta’da II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulacak düzeni görüşmek üzere bir araya gelir. Bu
görüşmeler sırasında Sovyetleri temsil eden Stalin, artık Japonya’nın Milletler Cemiyeti’nden
ayrıldığını ve genel olarak şartların değiştiğini ifade ederek Boğazların da statüsünün değişmesi
gerektiğini gündeme taşır. İngiltere ve ABD bunu müzakereye hazır olduklarını bildirseler de bu
öneriye sıcak bakmazlar. II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulacak düzene yeni şeklin verileceği ve
Birleşmiş Milletlerin kurulacağı San Francisco Konferansı’na İngiltere ve ABD Türkiye’nin davet
edilmesinden yana bir tavır sergilerken Sovyetler Türkiye’nin yenilen Almanya’ya savaş açması
hâlinde davet edilmesini önerir. Neticede bu önerinin sunulduğu Türkiye 23 Şubat 1945 tarihinde
fiilen savaşmadığı Almanya ve Japonya’ya resmen savaş açacaktır. Bu karar “Türkiye’nin Birleşmiş
Milletler konferansına kurucu üye olarak katılabilmesi için gerekli olan hukuki bir koşulun yerine
getirilmesinden başka bir anlam ifade etmiyordu”
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19 Mart 1945 tarihinde Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov, Moskova’da bulunan Türk
Büyükelçisi Selim Sarper’e 1921 yılında imzalanan Moskova Antlaşması’nın Sovyetlerin zayıf
olduğu bir döneme denk geldiğini ve bu şekilde arazi değişiklikleri meydana geldiğini belirterek bu
meselenin tamir edilmesi gerektiğini ifade eder. Burada meselenin daha iyi anlaşılması açısından
geçmişe dönerek kısa bir izahat yapmak gerekiyor; I. Dünya Savaşı’nın sonlarında otorite
boşluğunun yaşandığı Kars, Ardahan ve Batum TBMM kuvvetleri tarafından geri alınmış ve
Sovyetler Batum’un kendi kontrolleri altındaki Gürcistan’a bırakılması şartıyla Kars ve Ardahan’ın
Türkiye’ye iadesini kabul etmişlerdi. İşte Molotov bu durumu çarpıtarak anlatıyor, Sovyetlerin zayıf
olduğu bir dönemde onlara Moskova Antlaşması’nın zorla imzalatıldığını ileri sürüyordu. Oysa o
günkü reelpolitik ve karşılıklı uzlaşma sonrasında iki taraf gönüllü olarak bu antlaşmayı
imzalamışlar, 1945 yılına kadar da hiç bir sorun yaşamadan yaptıkları antlaşmaları uzatmışlardı. İşte
Molotov açıkça dile getirmese de üstü kapalı olarak Kars ve Ardahan’ın kendilerine verilmesini
istiyordu. Molotov’un istekleri bununla sınırlı değildi. Molotov, Boğazların savunmasına Sovyetler
Birliği’nin de ortak olabilmesi amacıyla Sovyetler Birliği’ne Boğazlar’da deniz ve kara üslerinin
verilmesini, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında ikili bir antlaşma yapılarak Montreux Antlaşması
ile belirlenen Boğazlar rejiminin değiştirilmesini teklif ediyordu. Türkiye Büyükelçisi Ankara’ya
danışma gereği dahi duymadan bu teklifleri reddeti.
Türkiye’nin İngiltere’den destek sağlayamayacağını bilen Molotov, 18 Haziran 1945
tarihinde Selim Sarper’e bir kez daha benzer teklifler sundu. Sarper bir kez daha bu teklifleri reddetti.
Sovyetler sadece Türkiye ile temaslarında Boğazların statüsünde değişiklik teklifinde
bulunmuyor, uluslararası konferanslarda da artık bu dileğini açık açık ifade ediyordu. 17 Temmuz-2
Ağustos 1945 tarihleri arasında düzenlenen Postdam Konferansı’nda Sovyetler Birliği, Boğazların
statüsünde değişiklik teklifini bir kez daha gündeme getirdi. İngiltere ve ABD de değişen koşullar
gereği Montreux Antlaşması’nda değişikliğe gidilebileceğini ancak bunun uluslararası müzakerelerle
gerçekleşebileceğini bildirdiler. Neticede konferans bu konuda bir karar almadan dağıldı.

14.2. II. Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi ve Türk Dış Politikası
7 Mayıs 1945 tarihinde Almanya’nın 14 Ağustos 1945 tarihinde Japonya’nın teslim
olmalarıyla II. Dünya Savaşı resmen sona erdi. Almanya’nın yenilmesi, Fransa’nın savaşta ciddi
yaralar alması ve İngiltere’nin de savaştan zayıf olarak çıkması, savaştan güçlenerek çıkan Sovyetler
Birliği’nin Doğu Avrupa’da nüfuz alanlarını genişletmesine imkân sağlayacaktı.
Savaşın sonunda güçlü komşusu ile karşı karşıya kalan Türkiye hemen uluslararası destek
arayışına başladı. Montreux Antlaşması imzalandığı sırada en güçlü devlet olan İngiltere,
Türkiye’nin ilk müracaat ettiği ülke oldu. 1946 yılının ilk ayları içerisinde İngiltere, 1939 yılında
Türkiye ile yaptığı ittifak antlaşmasının geçerli olduğunu ve saldırıya maruz kalması hâlinde
Türkiye’ye yardımda bulunacağını açıklasa da savaş öncesindeki kadar güçlü değildi ve Türkiye’ye
gereken desteği sağlayamayacağı anlaşılıyordu. Bundan sonraki adres savaştan güçlenerek çıkan
diğer bir devlet olan ABD olacaktı. ABD ise Türkiye’ye destek vereceğini sembolik bir hadise ile
gösterecektir; 1946 yılında görevi başında vefat eden Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Münir
Ertegün’ün naaşını taşıyan Missouri adlı ABD savaş gemisi 5 Nisan 1946 tarihinde İstanbul’a
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gelecek ve ABD Türkiye’nin yanında olduğuna dair bir mesaj verecektir. Bundan sonra ABD ve
İngiltere, Sovyetlerin Türkiye’ye ve Türk Boğazlarına yönelik taleplerini reddedecekler ve Türkiye
en azından savaş sonrası yalnızlıktan kurtulacaktır. Savaş sırasında izlediği politika ile ciddi bir yara
almadan savaş dışında kalmayı başaran Türkiye’nin mecburi olarak destek isediği ve işbirliği
içerisine girdiği ABD ile ilişkileri ise bundan sonraki döneme damgasını vuracak ve günümüze kadar
ulaşan tartışmalara konu olacaktır.
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Uygulamalar
1)
Selim Deringil tarafından kaleme alınan Denge Oyunu İkinci Dünya Savaşı’nda
Türkiye’nin Dış Politikası adlı eseri okuyunuz.
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Uygulama Soruları
1)

İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin izlediği dış politikanın temel hedefleri nelerdir?

290

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Edward Weisband II. Dünya Savaşı’nda İnönü’nün Dış Politikası adlı eserinde; “II. Dünya
Savaşı sırasında Türk dış politikasının hedefi; savaşa katılmadan Türkiye’nin toprak bütünlüğünü
korumak oldu. Türk politikasınn yönünü çizenler, yabancı askerleri Türk sınırlarından uzak tutarken,
Türk askerlerini de yabancı sınırlardan uzakta tutmaya yönelmiş bir tarafsızlık siyaseti izlediler. Türk
önderleri, ne bir karış toprak vermeyi, ne de bir karış daha toprak edinmeyi düşünüyordu. Türkiye’yi
savaşa sürükleyecek serüvenci bir politika izlenmemiş, bunun yerine, bir Müttefik ya da Mihver
zaferine karşı ağırlık olarak Türkiye’nin güvenliğini sağlamayı uygun bulmuşlardı. Türkiye’nin
tarafsızlığı, bu bakımdan, küçük bir devletin bağımsız bir güç olarak kendisini saldırıdan koruyup,
dev ülkeler arasında bir denge unsuru olma politikasının uygulaması olmuştur.” Şeklindeki sözleriyle
Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nda izlediği politikayı eksik de olsa gayet güzel değerlendirmiştir.
Eksiklik şudur ki; Türkiye II. Dünya Savaşı’nda tam olarak tarafsızlık politikası değil Müttefikler
lehine savaş dışı kalma politikası izlemiştir. II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’nin yalnız
kalmasına ve zorunlu bir tercih yaparak rotasını Amerika Birleşik Devletleri’ne çevirmesine neden
olsa da savaş döneminde izlenen politikanın özü budur.
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Bölüm Soruları
1)
II. Dünya Savaşı yıllarında gündeme gelen Turan düşüncesinden en çok rahatsız olan
devlet aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Almanya

b)

İtalya

c)

Sovyetler Birliği

d)

Japonya

e)

İngiltere

2)
II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’ye Trakya, Ege Adaları, On İki Ada ve
Boğazlar’da hakimiyetini artıracak teklifler sunan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Almanya

b)

Fransa

c)

Sovyetler Birliği

d)

ABD

e)

İngiltere

3)
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de başlatılan kovuşturma
sırasında tutuklanan şahıslardan biri değildir?
a)

Nihal Atsız

b)

Zeki Velidi Togan

c)

Alparslan Türkeş

d)

Ziya Gökalp

e)

Reha Oğuz Türkan
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4)
Müttefik Devletlerin ısrarlı talepleri doğrultusunda Türkiye, Almanya’ya hangi tarihte
savaş açmıştır?
a)

1941

b)

1942

c)

1943

d)

1944

e)

1945

5)

Birleşmiş Milletlerin hangi konferansta kurulmasına karar verilmiştir?

a)

Postdam

b)

San Francisco

c)

Casablanca

d)

Quebec

e)

Nyon

6)

Postdam Konferansı’nda hangi kararlar alınmıştır?

7)
Moskova Konferansı’nda Sovyetler, Türkiye’ye askeri yardımın kesilmesini neden
istemişlerdir?
8)

II. Dünya Savaşı’nda İngiltere ve ABD’nin Türkiye’ye karşı tavrını değerlendiriniz.

9)
II. Dünya Savaşı’nda Müttefik Devletlerin, Türkiye’den Boğazlarla ilgili talepleri
nelerdir? Bu taleplere karşılık Türkiye nasıl bir uygulamaya gitmiştir?
10)

Yüzdeler Antlaşması’nın özü nedir?

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)d, 4)e, 5)b.
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