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"Bar~~~yolunda nereden bir
ça~r~~geliyorsa, Türkiye de onu
candan kar~~lad~~ ve yard~ m~n~~
esirgemedi" ( 937) .
ATATÜRK
IÇINDEKILER
Konunun çerçevesi; 1933 y~l~ nda Avrupa'da kararan bulutlar ve Türkiye; Türkiye'nin Italya kar~~s~nda güvence
aray~~~ : 1934; Avrupa'da blokla~ ma ba~lang~c~~ve Türkiye:
1935 Ilkbahan; Habe~istan Sava~~~ve Türkiye: Ekim 1935Temmuz 1936; Italya'ya kar~~~Türk - Ingiliz ittifak~ :
Aral~ k 1935 - Temmuz 1936; Montreux Konferans~~ ve
Türk - Ingiliz i~birli~i: Haziran - Temmuz 1936; TürkSovyet Ittifak görü~meleri: Haziran - Kas~m 1936; Ispanya
içsava~~~ve Nyon Anla~mas~ : Temmuz 1936- Eylül 1937;
Sonuç; Kaynaklar.

Atatürk Türkiyesi, Lozan Antla~mas~ ndan sonra, Avrupa'da
henüz tehlikelerin belirmedi~i 1923-1932 döneminde, bir yandan
Sovyetler Birli~i ile, 1925 Sald~ rmazl~k Pakt~~ve 1929'da onun kapsam~n~~geni~ leten Uzatma Protokolü çerçevesinde, dostluk ve dayan~~mas~n~~güçlendirirken, öte yandan ba~l~ca Bat~~ülkeleriyle ortada kalan
sorunlar~n~~çözümlemek, onlarla sa~l~kl~~ ili~ kiler kurmak yolunu
tutmu~tu.
Ingiltere ile Musul anla~mazli~ina son verip Türk - ~rak 's~n~r~n~~
kesinlikle belirleyen 1926 Antla~mas~, ~ talya ile 1928 Dostluk ve
Tarafs~zl~ k Antla~mas~ , Fransa ile, Suriye ve Lübnan için, 1928
Sözle~ mesi ve 1930 Dostluk ve Tarafs~zl~k Antla~mas~ , Yunanistan
ile 1930 Dostluk Antla~mas~~bu dönemin en önemli a~amalar~~olmu~tu.
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1932'de Milletler Cemiyetine kat~ lan Türkiye, toplu güvenlik düzeni
içinde, "statu quo" yanl~s~~bir politika izleyecek, Bo~azlar~ n askerselle~ tirilmesi, Hatay gibi ulusal sorunlar~n~~ bar~~ç~~yoldan çözümlemek isteyecekti.
1933
ve 1934y~llar~ nda, Avrupa'da sava~~haz~rl~klar~n~ n ba~lad~~~~
bir s~ rada ise, Türkiye kendisini Akdeniz'de Italya'n~n tehdidi kar~~s~nda görmü~ tür. Bu durumda, Atatürk Türkiyesi Sovyetler Birli~i
ile dayan~~ mas~n~n yan~~s~ ra, yeni savunma çareleri aramak, cayd~r~c~l~k olanaklar~n~~art~rmak çabas~~ içine giriyordu. Onun ~~934 ~ubat~nda
Balkan Pakt~n~~gerçekle~ tirmesi; Habe~ istan sava~~~üzerine 1935
sonlar~ nda, Italya'ya kar~~~Milletler Cemiyeti çerçevesinde, ~ngiltere
ve Fransa'n~ n önayak oldu~u yapt~r~ m önlemlerine kat~ lmas~ ; ayr~ca
Italya'n~n yapt~r~ mlar nedeniyle sald~ r~ya geçmesi olas~l~~~na kar~~,
Ingiltere ile Akdeniz Anla~mas~n~~ yapmas~ ; Bo~azlar~ n yeniden
askerselle~ tirilmesi amac~ yle 1936 yaz~ nda bir Konferans (Montreux)
düzenlemesi; bu Konferans s~ ras~nda ve sonras~ nda Sovyetler Birli~i
ile — sonuç vermeyen — ittifak antla~mas~~görü~meleri; ~ 936'da ~spanya iç sava~~~ ç~k~ nca, bu sava~ a kar~~ mama politikas~ nda Ingiltere ve
Fransa'ya ayak uydurmas~ ; 1936-37 döneminde bir Akdeniz Pakt~~
yap~lmas~~ amac~ yle Fransa'n~ n giri~ imlerini olumlu kar~~lamas~ ;
1937 Sâd Abad Pakt~~ ile Orta Do~u'da ~ talyan'mn emellerine set
çekmek isteyi~i ve, 2. Dünya Sava~~~henüz ç~kt~~~~bir s~rada, ~ngiltere
ve Fransa ile Üçlü Ittifak~~imzalamas~~gibi olgular özellikle Italya'ya
kar~~~korunma gereksiniminin göstergeleri olmu~tur.
Biz bu yaz~m~ zda, Avrupa'da güçler dengesi içinde, Türkiye'yi
Sovyetler Birli~i ile dostluk ve i~birli~inin yan~~s~ra, Bat~l~larla, özellikle
~ ngiltere ile ittifaka iten nedenleri incelemek, ba~ka deyi~le, ~ 93o'lar
ortalar~ nda, Türk- Sovyet ili~ kilerinde ister istemez bir sars~nt~~olmas~~
bahas~ na, Atatürk'ün Türkiye'yi neden bir Bat~~ittifak~na yönetti~ini
anlatmak istiyoruz.

1933

YILINDA AVRUPA'DA KARARAN BULUTLAR VE TÜRK~YE

Bat~n~ n sanayi ülkeleri ba~ ta olmak üzere, dünya 1929-34 ekonomik bunal~m~~içindedir. Milletler Cemiyeti üyesi büyük Devletlerden
Japonya ~~93 ~~Eylülünde Mançurya'da Çin'e sald~rm~~t~ r. Ona kar~~~
bir eyleme geçmeyen M.C.'nin güvenirli~i sars~lm~~t~r. Japonya
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1933 Mart~nda örgütten de çekilmi~tir. Mussolini Italyan emperyalist
emeller pe~indedir. ~lkin Habe~istan'~~ele geçirme~e haz~rlanmaktad~r.
Almanya'da 1933 ba~lar~nda Ba~bakanl~~a getirilen Hitler — ki 2 A~ustos 1934'de Hindenburg'un ölümü üzerine Devlet Ba~kanl~~~n~~da üstlenip Almanya'n~n "Führer"i olacakt~r— Versailles Bar~~~Antla~mas~n~n ba~lar~n~~koparmak üzeredir. Amerika Birle~ik Devletleri ise 192 ~ 'den beri, silahs~zlanma konular~~d~~~nda, dünya i~lerine pek kar~~mamaktad~r. Sovyetler Birli~i, Hitler'in Mein Kampf adl~~kitab~nda
Do~u Avrupa'da Almanya'n~n geni~leme emellerinden sözetmesi
nedeniyle kayg~~içindedir.
Bu durumda, Versailles Antla~mas~na ve onu bütünleyici nitelikteki 1925 Locarno Anla~malar~na, ayr~ca sava~~~yasaklamak amac~yle
yap~lan 1928 Briand-Kellogg Pakt~na sayg~y~~sa~lamak, dolay~s~yle
Milletler Cemiyetinin toplu güvenlik sistemini ayakta tutmak sorumlulu~u ~ngiltere ile Fransa'ya dü~mektedir. Oysa, her iki ülkede
kamuoyu yeni bir sava~~haz~rl~~~na kar~~d~r.
1932 ~ubat~nda ba~layan Cenevre Silahs~zlanma Konferans~~
ç~kmaza girince, Hitler Almanya için olumlu bir sonuç al~namayaca~~n~n anla~~ld~~~n~~ileri sürerek, 14 Eylül I 933'de hem bu Konferanstan,
hem de Milletler Cemiyetinden çekilme~e karar vermi~tir. Art~k
Almanya, Versailles Antla~masm~n yasa~~na kar~~n, silâhlanma~a
ba~lam~~t~r.
"Statu quo"cu Devletlerin ba~~nda Fransa gelmektedir. Frans~z
diplomasisi ~ngiltere ile her durumda birlikte olmak ve ~talya'mn
Almanya'ya yakla~mas~n~~önlemek istiyor; ayr~ca Sovyetler Birli~i
ile yakla~ma e~ilimini gösteriyor; onunla yapt~~~~1932 Sald~rmazl~k
Pakt~ndan sonra, Almanya'ya kar~~~ bir de savunma Antla~mas~~
haz~rl~~~ na giri~iyor. Öte yandan Polonya ile 1921, Çekoslovakya
ile 1924'de imzalad~~~~Antla~malardan beri, Almanya'n~n do~usundaki bu iki Devleti kendisine ba~l~~tutma~a çal~~~yor.
"Statu quo"cu küçük Devletlerden Çekoslovakya, Romanya ve
Yugoslavya bir dayan~~ma sa~lamak üzere, 16 ~ubat 1933'de Küçük
Antant'~~kurmu~, "revisioniste" Macaristan'~n toprak isteklerine set
çekmek istemi~tir.
~talya Avrupa d~~~nda sömürge pe~inde ko~arken ve Akdenizde
bir üstünlük kurma~a çal~~~rken, Almanya kar~~s~nda Avusturyan~n ba~~ms~zl~~~n~~korumak ve Avusturya ile birlikte Macaristan'~~
Benden C. XLV, 7
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da etkisi alt~ nda tutmak çabas~ ndad~ r. O nedenle Almanya'ya henüz
ku~kulu gözlerle bak~yor.
Sovyetler Birli~i 1933 sonunda ilk be~~y~ll~ k ekonomik plan~n~~
ba~ar~~ile gerçekle~tirmi~ tir. Bununla birlikte, henüz ne ekonomik
ne de askersel bak~ mdan güçlü de~ildir. Art~ k, sanayi kalk~ nmasma ve
silahlanmaya h~ z vermektedir. Sovyet diplomasisi bar~~ç~~ tutum
içindedir. 1929 ~ubat~nda kom~ular~yla imzalad~~~~Moskova (Litvinof)
Protokolu ile, Briand - Kellogg Pakt~m Do~u Avrupa'da uygulama~a
koymu~tur. Uzakdo~uda Japonya'n~ n emperyalist tutumundan sonra,
Avrupa'da Almanya'n~ n emelleri de ortaya ç~k~nca, bir yandan
kom~ular~ yla dayan~~may~~art~ rmak, öte yandan büyük Bat~~Devletlerine yakla~ mak istiyor. Türkiye ve Iran ile çoktand~r iyi kom~uluk
ili~kileri vard~ r. Ayr~ca, 1925 Türk - Sovyet Sald~rmazl~k Pakt~=
1929'da imzalanan Uzatma Protokolü ile dayan~~may~~ba~~tsal bir
duruma getirmi~, iki Devletin birbirinin haberi ve onay~~olmadan
ba~ ka Devletlerle siyasal ba~ular yapmamalar~~ilkesini benimsetmi~tir.
Polonya, Finlandiya, Letonya ve Estonya ile de 1932'de Sald~ rmazl~k
Paktlar~~yapm~~t~ r. Romanya ile — Besarabya üzerindeki savlar~~
nedeniyle — e~de~erde bir antla~maya yana~ mam~~t~ r. Bununla birlikte,
"sald~r~n~n tan~m~" konusunda Do~u Avrupa kom~ular~~ve Iran ile
imzalad~~~~3 Temmuz 1933 Londra Anla~mas~yle, hem d~~ tan hem de
içten (örne~in, bir komünist isyan~~durumunda) sald~r~ lardan kagnma~~~üstlenmi~tir.
Ingiltere, Almanya'n~n silâhlanmas~ ndan ve Italya'n~ n emellerinden kayg~~duymakla birlikte, bir olas~~sava~a kar~~~Milletler Cemiyeti
Yasas~~ve Locarno güvenlik sistemi d~~~ nda yükümlülükler almaktan
~imdilik kaç~ nmakta, üstlendi~i yükümlülükleri bile gerekti~inde
sava~~açmak için de~il, onu önleyecek biçimde yorumlamak ve uygulamaya koymak istemekte, Almanya ve Italya'ya bir ölçüde anlay~~~
göstermektedir.
Türkiye, Mussolini'nin öteden beri gizlemedi~i geni~leme emelleri nedeniyle, bir Italyan sald~r~s~na kar~~~haz~rl~kl~~olma~~~ve uluslararas~~alanda Italya'ya kar~~~güvence sa~lay~c~~tertipler olu~turmay~~
d~~~politikas~n~ n temeli saym~~t~ r. O nedenledir ki, Sovyetler Birli~i
ile bir dayan~~ ma politikas~~gütme~e önem vermekte; Milletler Cemiyeti içinde toplu güvenlik ilkesinin savunucusu olmakta ve Balkan
Pakt~n~ n bir an önce gerçekle~mesine çal~~maktad~r.
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1933'de Avrupa'da bulutlar kararma~a ba~lay~nca, Türkiye,
her ~eyden önce, askerlikten ar~nd~r~lm~~~durumdaki Bo~azlar~~yeniden
silahland~rman~n çarelerini ara~t~r~yor. Bunu bir oldubitti ile de~il,
görü~meler yolu ile gerçekle~tirmek karar~ndad~r. Nitekim, D~~i~leri
Bakan~~Aras, Cenevre Silahs~zlanma Konferans~~Genel Komisyonunun
32. Toplant~s~nda, 23 May~s 1933 günü — daha önce Alt — Komisyonun
47. oturumunda Türk temsilcisi Cemal Hüsnü (Taray) Bey'in bir
konu~mas~n~~an~msatarak — Lozan Bo~azlar Sözle~mesinde Bo~azlar
bölgesinin askerlikten ar~nd~ r~lmas~na ili~kin hükümlerinin kald~r~lmas~n~~isteyen bir aç~klama yapm~~~ve imzac~~Devletler ve Amerika
Birle~ik Devletleri temsilcilerinden olu~mak üzere, Silahs~zlanma
Konferans~na ba~l~~bir Komite kurulmas~n~~önermi~, böyle bir
de~i~ikli~in Türkiye'nin güvenli~ini güçlendirece~ini, ayr~ca Genel
Kurulun Türkiye gibi "eski dü~man Devletlere e~it i~lem uygulanmas~"
ilkesine de uygun dü~ece~ini söylemi~tir 1.
Ingiliz D~~i~leri Bakan~~John Simon, Türk önerisini yad~rgamam~~, hatta ilginç bulmu~tur. Ona kar~~l~k, Frans~z D~~i~leri Bakan~~
Paul Boncour, "Antla~malarda de~i~iklik yap~lmas~~Silahs~zlanma
Konferans~n~n i~i de~il" diye önerinin ele al~nmas~n~~önlemi~tir.
Fransa'n~n kayg~s~~ Bar~~~Antla~malar~nda, özellikle Versay Anda~mas~nda de~i~ikliklere ç~~~r açmamak olmu~tur.
Türk Hükümeti bunun üzerine, Temmuz 1933'de Balkan Pakt~~
haz~rl~ klar~~s~ras~nda, Türk - Yunan görü~meleri yap~l~rken, Bo~azlarla
do~rudan do~ruya ilgili Türkiye, Karadeniz k~y~da§ ülkeleri ve Yunistan aras~nda düzenlenecek bir toplant~da soruna bir formül bulunmas~n~~istemi~~ise de, Türk - Yunan i~birli~inden ku~kulanan Yugoslavya
ve Bulgaristan'~n itirazlar~~ile kar~~la~~nca, onun bu giri~imi de sonuç
vermemi~tir.
Sab~rl~, ama kararl~~bir tutum içine giren Türkiye, 1933 yaz~ndan
ba~layarak, aç~klamalarla olsun, diplomatik temaslarda olsun, Bo~azlar~n askerselle~tirilmesi gere~ini belirtiyordu. Gerekçe olarak da,
Silahs~zlanma Konferans~n~n bir sonuç vermedi~ini, Japonya'n~n ve
Almanya'n~n M. C.'den ayr~lmas~yle toplu güvenlik sisteminin sars~ld~~~n~~ve Italya'n~n Akdeniz'de yaratt~~~~tehlikeli durumu ileri
sürüyordu. Italya'n~n bu tutumunu sürdürmesi ve Almanya'n~n silahM. C. Silâhs~zlanma Komisyonu tutanaklar~ : League of Nations, Publications: IX Disarmament, 1933, IX, ~ o, s. 48.
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lanmaya h~ z vermesi gibi geli~ meler onun sesine giderek daha çok
kulak verilmesini sa~layacak ve, a~a~~ da ayr~ca anlat~laca~~~gibi,
1936 Mart~nda Almanya'n~ n Ren bölgesini askerselle~ tirmesi üzerine
Bo~azlar sorununun bir Konferansta görü~ülmesini ve çözümlenmesini kolayla~t~racakt~ r.

TÜRKIYE'N~N ~TALYA KAR~~S~ NDA GÜVENCE ARAYI~I :

1934

7 ~ubat 1934 günü "Statu quo" yanl~s~~dört Balkan Devleti
(Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya) aras~nda Atina'da
Balkan Pakt~n~ n imzalanmas~, Türkiye'nin d~~~güvenli~ini güçlendirme yolundaki diplomatik çabalar~n~n bir ürünü olmu~tu.
Pakt ile, imzac~~Devletler birbirlerinin Balkan s~n~rlar~n~n güvenli~ini kar~~l~kl~~olarak güvence alt~na alm~~lard~ r. Ekli Protokolün
2. Maddesinde, Pakt~ n amac~n~n "Balkan s~n~rlar~n~~bir Balkan
Devletince (Bulgaristan kastediliyor) giri~ilecek bir sald~r~ya kar~~~
güvence alt~na almak" oldu~u yaz~l~d~ r. Oysa Atatürk, Pakt~ n
Balkanlar içinden ve d~~~ ndan gelebilecek her sald~r~ ya kar~~, geni~~
kapsaml~~olmas~~özlemi içinde idi. Bu gerçekle~tirilmemi~~olmakla
birlikte, Bulgaristan Pakt~ n imzac~s~~4 Devletle sava~a girme~i göze
alamayaca~~ na göre, Protokolün 3. Maddesinde, "Balkanl~~olmayan
bir Devletin (ki Italya akla geliyordu) sald~r~s~~durumunda, bir
Balkan Devleti (Bulgaristan dü~ünülüyor) onun yan~s~ra sava~a
kat~l~rsa, bu Devlete kar~~~Pakt hükümlerinin uygulanmas~" öngörülmü~tü. Ba~ka bir deyi~ le, Pakt, Italya'n~n ba~~th Devletlerden birine
kar~~~sald~r~s~nda hiç de~ilse, Bulgaristan'~ n onunla birlikte sava~a
girmesi olas~l~~~n~~azaltm~~~oluyordu. Su da var ki, Yunan hükümetince,
Pakt~ n hiç bir durumda Yunanistan'~~büyük bir Devletle (Italya)
sava~a sürüklenmeyece~i yolunda koydu~u çekince, onun kapsanurn
oldukça daraltm~~t~ . Yunanistan'~ n bu ihtiyatl~~tutumu, Italya'n~n
28 Ekim 194o'da ona sald~ rmas~n~~önlemeyecekti.
Balkan Pakt~, Bulgaristan taraf~ndan oldu~u gibi Italya taraf~ ndan da tepki ile kar~~ lanm~~t~r.
Gerçi, 1928 Türkiye - Italya Dostluk ve Tarafs~zl~k Antla~mas~~
— ki 1932'de bir Protokol ile süresi uzat~lm~~t~~— iki ülkenin ili~kilerine
bir yumu~ama havas~~getirmi~ ti. Ancak çok geçmeden, Mussolini,
19 Mart 1934 günü Fa~ist Kongresinde, "Italya'n~n tarihsel emelleri,
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ona kolay ula~~m yollanyle ba~l~, Asya ve Afrika'dad~r", yolunda bir
aç~klama yap~nca, bu Türkiye'de tepkilere yol açm~~, Türk bas~m
Mussolini'nin tutumunu sert biçimde yermi~ti. Onun üzerine, Mussolini 24 Martta verdi~i yeni bir demeçte, Italya'n~n Avrupa ötesi yak~ n
ve uzak kom~ular~n~n topraklar~nda gözü olmad~~~n~, bu ülkelerde
yaln~zca kültürel ve ekonomik alanlarda geni~leme dü~ündü~ünü
söylemi~ti. Ama bu aç~klama Türkiye'nin ku~kular~n~~gidermemi~, Hükümet, Roma Büyükelçisi Vas~f (Ç~nar) arac~l~~~~ile, Italyan D~~i~leri
Bakanl~~~ndan Mussolini'nin sözlerinin anlam~n~~sormu~tur. Büyükelçi
önce D~~i~leri Müste~ar~~Suviç ile, daha sonra ald~~~~ikinci buyruk
üzerine de, 30 Martta, Mussolini ile görü~mü~tür. Suviç, 1VIussolini'nin
sözlerinin Türkiye ile ilgili bulunmad~~~n~, Italyan Hükümetinin
Türkiye'yi bir Avrupa Devleti sayd~~~n~~bildirmi~tir. Mussolini de
"Size içtenlik ve kesinlikle güvence verebilirim ki, demecimde Türkiye'yi dü~ünmedim" demi~tir.
Bunun üzerine, D~~i~leri Bakan~~Dr. Tevfik Rü~tü Aras, 5 Nisanda
T. B. M. M.'de yapt~~~~bir aç~klamada, Roma Büyükelçisinin temaslar~n~~anlatm~~~ve Milletvekillerini yat~~t~rma~a çal~~m~~t~r. Ba~bakan
Ismet Inönü de 5 Temmuzda yapt~~~~bir konu~mada, Türkiye'nin
Italya ile bar~~~ve güvenlik içinde ili~kiler sürdürmek özlemini duydu~unu belirtmi~tir 2.
Ancak Türkiye'nin kayg~lar~~sürecektir. Nitekim, çok geçmeden
Italya'n~n 12 Ada'da denizalt~~üsleri ve uçak alanlar~~kurma~a ba~lad~~~~haberleri gelme~e ba~lam~~t~r. Öte yandan, 23 Haziranda bir
Italyan filosu ça~r~lmadan Arnavutluk'un Durazzo liman~na gelmi~tir.
Bu olaylar Mussolini'nin emellerinin nerede ba~lay~p nerede bitti~inin
belli olmayaca~~n~~göstermesi bak~m~ndan Türk Hükümetinin temkinlili~ini
ç~karacakt~.
Türkiye'nin Italyan tehdidi üzerine vard~~~~karar ~öyle olmu~tur:
Bir an önce Bo~azlar~n askerle~tirilmesi sa~lanmal~ ; Milletler Cemiyeti
çerçevesinde toplu güvenli~i (securite collective) etkin k~lmak için
daha canl~~ u~ra~~~içine girmeli; Sovyetler Birli~i ve Balkan Müttefik2 Türk Hükümetinin, kamuoyu ve dünya önünde, olay~~alevlendirmekten
kaç~nmakla birlikte, Roma Büyükelçisi Vas~f (Ç~nar) Bey'i Mussolini ile 30 Martta
görü~ür görü~mez Merkeze ça~~rmas~~ve 5 ay sonra Roma'ya yeni bir Büyükelçi
(Hüseyin Rag~p Baydur) atay~ncaya de~in, çok önemli olan Roma Büyükelçili~inin yönetimini bir i~güdere b~rakmas~~Mussolini'ye kar~~~bir ho~nutsuzl~~k gösterisi
gibi görünmektedir. Vas~f Bey Eylülde Moskova'ya atanm~~t~r.
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leri ile dayan~~ma sürdürülürken, Fransa ve özellikle Akdenizin en
güçlü Devleti ~ngiltere ile temaslara giri~ip Türkiye'ye güvence
sa~layan düzenlemeler sa~lanmah.
Bo~azlar~n askerselle~tirilmesi konusunda 1934 ba~lar~nda görünüm ~u idi:
Sovyetler Birli~inin Bo~azlar~n askerselle~tirilmesine bir itiraz~~
yoktu. Savunmadan yoksun Bo~azlar onun için de tehlike yaratabilirdi.
Türkiye'yi raz~~edebilirse, Bo~azlar ortakla~a savunulmal~~ve geçi~~
rejiminde kendi yarar~na de~i~iklikler sa~lanmal~d~r. Türkiye ortakla~ma savunma~a raz~~olmazsa — ki olmayacakt~r — bunda ~srar
etmeyecekti. Balkan Pakt~~Devletleri de, Türkiye'nin giri~imini destekleme~e haz~ rd~. Bulgaristan bile böyle bir de~i~ikli~in Neuilly
Bar~~~Antla~mas~nda kendi de~i~iklik istekleri için bir örnek yaratabilece~i kan~s~~ile, Türkiye'yi destekleyecekti.
Buna kar~~l~k, Türkiye'nin ~ngiltere ile yapt~~~~ilk dan~~malar,
ii Haziran 1934
günü John Simon'un Avam Kamaras~nda aç~kland~~~~
üzere, ~imdilik bir sonuç vermemi~ti. ~ngiltere Türkiye'den konunun
ortaya at~lmas~n~n ertelenmesini istemi~ti. Fransa zaten o s~rada bar~~~
antla~malar~nda de~i~iklik isteklerine kar~~~ ç~k~yordu. ~talya ile bu
konuda dam~malara giri~ilmesinin ise anlam~~yoktu. Çünkü tehdit
ondan geliyordu.
Bu durumda, Bo~azlar konusunda Türkiye için henüz bir ilerleme
sa~lanamayacakt~.
1932 y~l~nda Milletler Cemiyetine kat~lan Türkiye 17 Eylül
1934'de üç y~l için Konseye üye seçilmi~ti. D~~i~leri Bakan~, Aras,
Konsey ve Genel Kurul toplant~lar~na kat~lmak üzere s~k s~k Cenevre'de bulundu~u için siyasal temas ve dayan~~malar~n~n pek ço~unu orada
yürütüyordu. Aras ~~g Aral~k ~~934—~~6 Eylül 1937 döneminde Konseyin
çe~itli toplant~lar~nda her zaman haz~r bulunmu~, özellikle Sovyet,
~ngiliz, Frans~z, Yunan, Yugoslavya ve Romanya D~~i~leri Bakanlanyle s~k s~k dan~~malar yapm~~, ama en çok Anthony Eden'e kulak
vermi~~ve genellikle ~ngiltere'nin izinden gitme~e özen göstermi~tir.
~u da var ki, Fransa ve ~ngiltere'nin M. C.'nin yeterince etkin
olmas~n~~engelleyen tutumlar~~kar~~s~nda, Türkiye bu örgüte ve
onun savundu~u toplu savunma ilkelerine olan inanc~n~~zamanla
yitirecek, güvenceyi yard~mla~ma paktlar~nda arayacakt~r.
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1934'de Türk - Sovyet ili~kileri dostluk ve i~birli~i havas~~içinde
idi. Güçlü bir ki~ili~i olan Lew Mihayloviç Karahan Ankara'ya Büyükelçi atanm~~~ve 21 A~ustos 1934'de güven mektubunu Atatürk'e
sunmu~tu. Eski Roma Büyükelçisi Vas~f (Ç~nar) Bey de Eylülde
Moskova Büyükelçili~i görevine ba~lam~~t~. Vas~f Bey'in 3 Haziran
1935'de ölümü üzerine de, 1935 Temmuzunda Zekai (Apayd~n) Bey
onun yerine geçecek ve 4 y~l Büyükelçi kalacakt~.
934 ortalar~nda Sovyetler Birli~i ile Almanya ili~kileri bozulma~a
yüz tutmu~tu. Bu durumda Sovyetler Birli~i, Almanya'y~~yaln~z
b~rakmak üzere her çareye ba~vuran Fransa ile yakla~maya ba~lam~~t~.
Iki büyük Devlet aras~nda, 1932 Sald~rmazl~k Pakt~ndan sonra, ~imdi
de bir askersel yard~mla~ma Pakt~~için gizlice temaslara giri~ilmi~ti.
Bu arada Sovyetler Birli~i Milletler Cemiyetine kar~~~sürdürüdü~ü
olumsuz tutumunu de~i~tirmi~~ve 18 Eylül 1934'de bu örgüte kat~lm~~t~.
Art~k Sovyet D~~i~leri Komiseri Vi~inski Konseyde toplu güvenli~in
ba~~savunucusu olacakt~.
Türkiye, dostu Sovyetler Birli~inin Fransa'ya yakla~mas~n~~iyi
kar~~lam~~~ve onun M. C.'ne al~nmas~~karar~n~n en ate~li savunucusu
olmu~tu.
Türkiye'nin 7 ~ubat 1934'de kurulan Balkan Pakt~~içindeki
Müttefikleriyle de ili~kileri geli~iyordu. Italya'n~n, bu Pakt kurulunca
giri~ti~i bir manevra semeresiz kalacakt~. ~öyle ki: Balkan Pakt~~
üyelerinden Italya'y~~yat~~t~rmak isteyen Yunan Hükümeti, ~ubat
ortalar~nda Italya'n~n, Yunanistan, Türkiye ve Italya aras~nda ayr~ca
bir Pakt yap~lmas~~yolundaki bir önerisiyle kar~~la~~nca, buna ilgi
göstermi~~ve, Ankara Büyükelçisi Sakellaropulos arac~l~~~~ile, Türk
Hükümeti ile dan~~malara giri~mi~ti. ~ 6 ~ubatta yap~lan bir görü~mede
Bakanl~k Genel Sekreteri Menemencio~lu Büyükelçiye ~unlar~~söylemi~tir :
" .Biz birbirimize sa~lam biçimde ba~l~~iken aram~za italya'y~~alman~n
hiç bir yarar~~olamaz. Böyle bir üçlü Pakta girmekle Balkan ittifak~n~~da
da~~tm~~~oluruz, bundan çok zararl~~ ç~kar~z."
Büyükelçinin, Yugoslavya ve Romanya'n~n da kat~lmas~~ko~ulunu
ileri sürerek Italya ile görü~meler yap~labilece~ini söylemesi üzerine,
Menemencio~lu, Müttefik 4 Balkan Devletinin i~i görü~mesinden sonra
Italya ile temas edilebilece~i yan~t~n~~vermi~ti. D~~i~leri Bakan~~Aras
ve Ba~bakan Inönü de bu görü~te oldu~undan, Atina Büyükelçili~ine
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gönderilen bir telgrafta, Italyan~n önerisinin niteli~i ve kapsam~n~n
ne oldu~unun anla~~lmad~~~, e~er bu öneri Balkan Devletlerinin tümü
ile Italya aras~nda güvenceli ili~kiler kurulmas~~amac~n~~güdüyorsa,
onu dört Devletin bir arada ele almas~~gerekti~i bildirilmi~tir 3.
Bu giri~imden bir kaç hafta sonra, Mussolini'nin yukar~da de~indi~imiz 7 Mart demeci ortal~~~~kar~~t~rm~~, yaln~z Türkiye'nin de~il,
Yugoslavyan~n da kayg~lar~~ artm~~t~. Nitekim, Mart ortalar~nda
Yugoslavya D~~i~leri Bakan~~Yevtiç, Türkiye Büyükelçisi Haydar
(Aktay) Bey'e, Mussolini'nin demecinin Balkan dayan~~mas~na kar~~~
bir hareket oldu~unu söylerni~tir 4 .
Türkiye bu arada, Fransa ile, Frans~z - Sovyet yakla~mas~na
ko~ut bir yakla~ma sa~lamak özlemi içinde bulunuyordu. 1932'den
beri Paris'teki Büyükelçisi Suad (Davas) Bey — ki bu görevi 1939
A~ustosuna de~in sürecekti — s~k s~k de~i~en Frans~z D~~i~leri Bakanlar~na bunu benimsetme'~'e çal~~~yordu. ~~933-36 döneminde Fransa'n~n
Ankara Büyükelçisi Kammerer ile onun ard~l~~Henri Ponsot Ankara'da
her zaman s~cak dostluk göreceklerdi. Ne var ki, iki Devletin kayg~l~ar~~
ba~ka ba~ka idi; Türkiye Italya'ya kar~~~bir güvence ararken, Fransa
Almanya'ya kar~~~bir güvenlik çemberi pe~indeydi. Nitekim, D~~i~leri
Bakan~~Aras'~n 27 Kas~m 1934'de Paris'te yeni Frans~z D~~i~leri Bakan~~
Pierre Laval ile görü~mesi dostça ve anlay~~~içinde geçmi~~olmakla
birlikte, "Le Temps" gazetesi bir Frans~z - Türk Pakt~~söylentilerinin
yersiz oldu~unu belirtmekte gecikmemi~ti.
O s~rada, Frans~z D~~i~leri Bakanl~~~nda yapt~r~lan bir de~erlendirmeden 5 anla~~l~yor ki, Fransa'n~ n Türkiye' ile bir Pakt yapmas~~
Italyan Hükümetini ku~kuland~ rabilirdi. Oysa, Fransa Almanya'ya
kar~~~ dü~ündü~ü çembere Sovyetler Birli~i ve Ingiltere'den ba~ka
italya'y~~da katmak istiyordu. Ikinci bir gerekçe de, Türkiye'de Frans~z ç~karlar~na kar~~~Türk Hükümetinin beklenen anlay~~~~göstermeyi~iydi. Bu durumda, Türkiye ile bir Yard~mla~ ma Pakt~~(Assistance
Mutuelle) de~il, olsa olsa 1928 Türk - Italyan Antla~mas~nda öngörülen düzeyde bir Tarafs~zl~k Antla~mas~~yap~labilirdi 6 .
Montreux ve Sava~~Öncesi Y~llar~, D~~i~leri Bakanl~~~, 1973, s. 7-10.
Ibid, s. 6
5 Documents Diplomatiques Français, Fransa D~~i~leri Bakanl~~~, ~ . Seri,
Cilt I, 17 Aral~k 1934 günit~, 273 say~l~~Belge.
1928 Türk - Italyan Andla~masmda, taraflar~n, içlerinden birine kar~~~yönetilmi~~Paktlara girmemesi (Md. ~ ) ve birine sald~r~~olursa ötekinin tarafs~z kal3
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Ankara'ya dönü~ünde, Aras, Fransa Büyükelçisi Kammerer ile
Aral~k sonlar~nda yapt~~~~görü~ mede, Cenevre ve Paris'teki temaslar~n~~
Gazi'nin (Atatürk) yönergesi çerçevesinde yapt~~~n~~belirterek anlatm~~t~r. Aras ülke d~~~ nda iken kendisine vekâlet eden Içi~leri Bakan~~
~ükrü (Kaya) Bey ise Büyükelçiye "Tevfik Rü~tü Avrupa'dan elleri
bo~~döndü" diyerek Ankara'n~n dü~~k~r~kl~~~n~~dile getirmi~tir 7.
A~a~~da görülece~i üzere, Fransa Türkiye ile, Habe~istan sava~~~
ve Ispanya iç sava~~~gibi olgular ortaya ç~k~ nca, M. C. çerçevesinde
ve d~~~nda siyasal bir dan~~ ma ve dayan~~ ma içine girecektir. Ancak,
Fransa Quai d'Orsay'de yap~lan de~erlendirmede göstefilen düzeyin
ötesinde antla~ maya uzun süre yana~mayacakt~r. Böyle bir ba~~t,
ancak Hatay anla~mazl~~~n~ n da kesinlikle çözümlendi~i 1939 y~l~nda
'üçlü Ittifak Antla~mas~ yle gerçekle~tirilecektir.
Türkiye - Ingiltere ili~ kilerine gelince: Atatürk, Mussolini'nin
7 Mart demecinden sonra, Türkiye'yi Akdenizde Italya'dan gelebilecek bir sald~r~ya kar~~~koruyabilecek en güçlü ve etkin Devletin Ingiltere oldu~unda bir an duraksama göstermemi~ti. Ingiltere ile bir
yakla~ma sa~lamak üzere, en güvendi~i arkada~lar~ ndan Fethi (Okyar)
Bey'i Londra'ya Büyükelçi atam~~, Fethi Bey 31 Mart 1934'de görevine ba~lam~~t~. 1933 y~l~ ndan beri Ingiltere'yide Ankara'da Sir Percy
Lorraine adl~~parlak bir diplomat temsil ediyordu. Her iki Büyükelçi,
görevleri 1939 y~l~ nda son buluncaya de~in, 19. yüzy~l sonlar~nda
tarihe gömüldü~ü san~lan geleneksel Türk-Ingiliz dostlu~unu ve
ittifak~n~~yeniden kurmakta önemli rol oynayacaklard~. 1935 Haziran~nda Ingiltere'nin M. C. I~leri Bakanl~~~na ve o y~l~n sonlar~nda
D~~i~leri Bakanl~~~ na getirilen Anthony Eden iki Devletin i~birli~ine
verdi~i de~eri göstermekte gecikmeyecekti. Eden, sonradan yay~mlad~~~~an~lar~nda "siyasal ya~am~ m boyunca Ingiltere ile Türkiye
aras~nda s~k~~dostlu~-un önemine inand~m 8" diyordu. Atatürk de, 1934
Haziran~nda Ankara'da çe~itli toplant~ larda Ingiliz Büyükelçisine TürkIngiliz dostluk ve i~birli~inin önemini belirtici sözler söylemi~ti 9.
mas~~(Md. 2) yükümleri vard~ . Oysa 1926 ve 1930 Türk - Frans~z Antla~rnalar~nda
yaln~zca "tarafs~zl~k" ilkesi yer alm~~t~.
7 Ibid, Belge No. 342, Frans~z Büyükelçisi Karnmener'in Fransa D~~i~leri
Bakan~na 29 Aral~k 1934 günlü telgraf~.
The Eden Memoirs, London, 1962, II, s. 419.
9 Ludmilla Jivkava, Ingiliz - Türk Ili~kileri, 1933-1939, ~stanbul, 1978, s. 254.
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Bununla birlikte, Habe~istan sava~~~s~ras~ nda, M. C. çerçevesinde
~ talya'ya uygulanan ekonomik yapt~r~mlar üzerine ~talyan'n~n Türkiye'ye sald~ rmas~~olas~l~~~ na kar~~~yap~ lan geçici nitelikteki "Akdeniz
Anla~mas~" bir yanda tutulursa, sürekli bir Türk - Ingiliz Ittifak~,
Fransa ile birlikte, ancak ~~939'da Üçlü Pakt ile gerçekle~tirilecekti.
Görülüyor ki, Türkiye, ~~934'den 1935 y~l~ na geçerken, Balkan
Pakt~n~ n varl~~~ na ve Sovyetler Birli~i ile sürdürdü~ü dayan~~ maya
kar~~ n, Akdeniz'deki Italya'n~n yaratt~~~~tehlikeyi kar~~ layacak etkin
savunma olanaklar~ n~~henüz bulmu~~de~ildir.

AVRUPA'DA BLOKLA~MA BA~LANGICI VE TÜRKIYE:

1935 Ilkbahar~~

25 Ocakta Sarre'da yap~lan halk oylamas~~sonunda Sarre bölgesi
yeniden Almanya'ya ba~lanm~~ t~ . Gerçi bu Versailles Antla~mas~~
uyar~ nca gerçekle~ tirilen yasal bir i~ lemdi, ama halk~ n % go'mm
olumlu oyu Hitler'in cüretini art~racakt~.
Bu arada Fransa D~~i~leri Bakan~~Laval, Almanya'y~~yaln~z
b~ rakmak için, geni~~bir diplomatik çal~~ ma içine girmi~ti: 7 Ocakta
Roma'da Mussolini ile kimi sömürge i~leri üzerinde, Avusturya'n~n
egemenli~ini (Almanya'ya kar~~ ) korumak vb. konularda bir anla~maya varm~~t~. Ancak, ~ubatta, Londra'da bekledi~ini bulamam~~t~.
Ingiltere silahlanmay~~ h~zland~rma karar~n~~ aç~klamakla birlikte,
Almanya'n~n do~u s~n~rlar~ n~n güvenli~i için Fransa'n~ n önerdi~i
güvenceyi vermekten kaçm~yordu.
Bu görü~ melerden bir kaç hafta sonra, Almanya, Versailles
Antla~mas~n~n koydu~u yasa~a kar~~ n, bir hava kuvveti olu~turdu~unu
aç~klam~~ t~r. 16 Martta da zorunlu askerlik hizmetini getirmi~tir.
Bu tehlikeli geli~meler üzerine, üç Bat~l~~Devlet Italya'n~ n Kuzeyindeki
Stresa'da toplanarak Almanya'y~~durdurman~n çarelerini ara~t~rmak
istemi~ tir. Mussolini ve D~~i~leri Bakan~~Aloisi, yeni Fransa Ba~bakan~~
Laval — ki D~~i~leri Bakanl~~~n~~da koruyordu — Ingiltere Ba~bakan~~
Mac Donald ve D~~i~leri Bakan~~John Simon'un Stresa'da 15-16
Nisan günleri yapt~klar~~görü~meler sonunda, Almanya'n~n Antla~malar~~hiçe sayan tutumu kar~~s~nda, Avrupa bar~~~n~~korumak amac~ yle üç Devletin dayan~~ ma içinde kalmas~n~~ve Avusturya'n~n
ba~~ms~zl~~~ na sayg~~gere~ini kararla~t~ rm~~~ve bunu bir bildiri ile
aç~klam~~t~r. Stresa anla~mas~ nda Mussolini karl~~ç~km~~~görünüyordu.

TORK/YE'NIN BATI ITTIFAKINA YONELI~I

107

Çünkü Ingiltere ve Fransa'n~ n Alman tehdidi ortada iken, Italya'n~n
geni~leme emellerine kesinlikle kar~~~koymas~~zordu. Nitekim Italya
o s~rada Habe~istan üzerindeki bask~s~n~~ art~rm~~t~ . Bunun üzerine,
Imparator Haile Selâsiye konuyu 15 Nisanda Milletler Cemiyeti
Konseyine getirmi~ ti.
Italya'n~ n iki büyük Bat~~Devletiyle — Almanya'ya kar~~~da olsa —
bir dayan~~ ma içine girmesi Türkiye'de kayg~~do~urmu~ tu. Italya'n~n
büsbütün serbest kal~p sald~r~lara giri~ mesi olas~l~~~~art~yordu.
O nedenle, D~~i~leri Bakan~~Aras, Cenevre'de Sovyetler Birli~i, Ingiltere, Fransa D~~ i~leri Bakanlar~~ ile s~k~~temas içinde olma~a özen
gösteriyordu.
Nisamn 3. haftas~ nda M. C. Konseyinin ola~anüstü toplant~s~nda
ba~kanl~k s~ras~~Türkiye'ye geldi~inde, Aras Stresa Konferans~n~n son
günü (16 Nisanda) Cenevre yolu üzerinde Milano'ya giderek, orada
Balkan Devletleri ile Italya aras~nda anlay~~~ve güven yaratmak
amac~ yle Italyanlarla bir antla~ma yap~lmas~~i~ini görü~ mek istemi~ti.
Aras Milano görü~ melerini ~öyle anlat~yor ":
‘,. .. M. C. çerçevesinde toplu güvenlik cephesini geni~letmek üzere Balkan
Pakt~~Devletlerinin D~~i~leri Bakanlar~~ile anla~t~ktan sonra, Balkan Birli~i
ile ~talya aras~ nda bir dostluk antla~mas~~yap~lmas~~için Mussolini'ye öneride
bulunacakt~ m. Mussolini benimle görü~mek için D~~i~leri Müste~ar~~Suviç'i
Milano'ya yollad~. Mussolini"nin bizim niyetimizden Laval arac~l~~~~ile zaten
haberi oldu~undan, Suviç Mussolini'nin yönergesini alm~~~bulunuyordu. Suviç
Türk - Italyan ili~kilerinin dostça geli~mesinden sözettikten sonra, ~talya ile
Türkiye - Yunanistan- Yugoslavya aras~ nda bir dostluk antla~mas~~ yanl~s~~
olduklar~n~~anlatt~. Kendisine, Balkan Paktin~ n öteki üyesi Romanya'y~~d~~arda
tuttuklar~n~~sorunca, Italya'n~ n Karadeniz i~lerine kar~~mak istemedi~ini
söyledi. Oysa, bizim kurulmas~n~~dü~ündü~ünüz güvenlik cephesinde Sovyetler
Birli~i de öngörülmü~tü ve o s~ rada Sovyet- Romen ili~kileri de çok iyi idi.
Italya'n~ n Balkan Birli~ini bir kül olarak tan~mak istemedi~i anla~~l~yordu.
Italya'n~ n Hitler Almanyas~na kar~~~toplu bir cephe (Sovyetlerle birlikte anlam~na) kurulmas~ na da e~ilim göstermedi~ini anlam~~t~ m. Balkan Pakt~~ ile
~talya aras~ nda bir antla~ma konusunu, Milano'dan Cenevre'ye giderken,
trende Ingiltere D~~i~leri Bakan~~Simon ve Fransa Ba~bakan~~ ve D~~i~leri
Bakan~~Laval'e açt~ m. Cenevre'ye var~ nca önce Balkan Devletleri D~~i~leri
1°

T. R. Aras, Görtislerim, Istanbul, 1968, S. 202-203.
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Bakanlaryle dan~~malarda bulundum. Laval de Konsey toplant~lar~~ s~ras~nda
bizleri bir yeme~e ça~~rd~. Yemekte Romanya D~~i~leri Bakan~~Titulesco'nun
konu üzerinde Laval'in Stresa'da Mussolini ile görü~melerinin sonuncunu
sormas~~üzerine Fransa Ba~bakan~~"Mussolini kabul etmedi" dedi".
Balkan Pakt~~ için Italya'dan bir güvence sa~lamak tasar~s~~
böylece suya dü~mü~tü.
Almanya'n~ n zorunlu askerlik karar~~Konseyde görü~ülürken ~~o
geçici üyeden yaln~z Çekoslovakya ve Avusturya söz al~p Almanya'y~~
ele~tirmi~ ti. Konsey Ba~ kan~~Aras ise tart~~ malar~n d~~~ nda kalmak
istemi~ ti. Türk-Alman ili~ kileri dostça idi; ticaret Alman kredileri
sayesinde, h~zla geli~ iyordu. Kald~~ki, Türkiye'nin, 1920 Svres Antla~mas~ na benzeyen Versailles Antla~mas~ mn savunucusu olmas~~beklenemezdi. Geni~ leme emelleri belli olan Italya ise san~k de~il, yarg~ç
durumunda idi. Böyle olunca Aras, Konseyin Almanya'y~~k~nayan ve
onu Antla~ malara sayg~~gösterme~e ve M. C.'ne geri dönme~e
ça~~ran karar~ na kat~ lmakla yetinecekti. Ayr~ca, bu toplant~y~~ f~rsat
bilerek, Lozan Bo~azlar Sözle~ mesinin gözden geçiril mesigere~ine de~inmi~, Türkiye'nin bu yoldaki giri~ imlerini sürdürece~ini söylemi~ti.
Konsey daha sonra, 15 ve zo May~sta, Habe~ istan sorununu
görü~ ürken, Aras italya'y~~ele~tirmekten kaç~ nmakla birlikte, dünyan~n
içine girdi~i yeni ko~ ullar nedeniyle, Lozan Bo~azlar Sözle~ mesinin
Bo~azlar bölgesini askersellikten ar~nd~r~lm~~~duruma getiren hükmünün de~i~ tirilmesi gerekti~ini yeniden ileri sürmü~ tü. Kendisini Sovyet
D~~i~ leri Komiseri Litvinof'a da desteklemi~ti.
Ingiltere'nin kendi ba~~ na 8 Haziran 1935'de Almanya ile deniz
güçleri aras~ nda bir oran (Almanya deniz kuvvetleri Ingiltere'ninkinin
% 35'ini geçmeyecek) saptayan anla~may~~imzalanmas~ yle zaten sars~lan Stresa birli~i, 3 Ekimde Italya'n~n Habe~istan'a sald~rmas~~
sonucu y~k~lacakt~.
Fransa'da 1934 ba~lar~ nda kurulan sa~~e~ilimli Ulusal Birlik
Hükümetinin D~~i~ leri Bakan~~Barthou ve y~l sonlar~ nda onun yerine
geçen Laval, Almanya'ya kar~~~Sovyetler Birli~i ile bir Pakt yapma~~~
"gerçekçi" bir politika olarak benimsemi~ lerdi. Ingiltere ise, Almanya'ya az çok anlay~~~gösteriyor, hattâ Cenevre Silahs~zlanma Konferans~n~n 1933'de da~~lmas~ ndan daha çok Fransa'y~~sorumlu tutuyordu.
Üstelik, Ingiliz kamuoyunun "Komünist" Sovyetler Birli~ine kar~~~
olumsuz tutumu ortada idi. 1935 Mart~~sonlar~nda Ingiliz D~~i~leri
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Bakan~~Yard~mc~s~~durumundaki Anthony Eden'in Moskova temaslar~~
da somut bir sonuç vermemi~ti.
H~zla yürütülen Frans~z-Sovyet görü~ meleri sonucunda, 2 May~s
1935 Yard~mla~ma Antla~mas~~(Traite d'Assistance Mutuelle) imzalanm~~t~. Sovyetler Birli~i 16 May~ sta da Çekoslovakya ile böyle
bir Pakt yapm~~t~. Frans~z-Sovyet Pakt~ na göre, Taraflardan birine
bir sald~r~~(Almanya dü~ ünülüyor) durumunda öteki Taraf onun
yard~m~na gelecekti. Pakt ~kinci Dünya Sava~~ ndan önce Avrupa'da
Büyük Devletler aras~ndaki blokla~mamn ba~lang~c~~olacakt~. Almanya'da son denli sert tepki uyand~ ran bu Pakt~n 1936 ~ubat~nda Frans~z
Parlamentosunca onaylanmas~, ileride de~inece~imiz üzere, Hitler'e
bir kar~~~eyleme geçmek f~rsat~n~~verecekti.
Stresa birli~inin kurulu~ undan iki hafta sonra böyle bir Pakt~n
imzalanmas~~Türkiye'yi tela~land~rm~~t~. Büyük Devletler aralar~nda
bloklar kurmaya ba~lam~~ lard~. Türkiye ise, Italya'ya kar~~~bir güvence
bulmu~~de~ildi. Çünkü, Fransa'n~ n Türkiye ile bir Yard~mla~ma
Antla~mas~na yana~mayaca~~~anla~~lm~~t~. ~ngiltere, Atatürk'ün dostluk ve i~birli~i ça~r~lar~ na ilgi gösteriyor, ama ~imdilik ona güvence
verecek yükümlülüklerden kaçm~yordu. Sovyetler Birli~i ise tüm
dikkatini Almanya'ya çevirmi~ ti, Italya'ya kar~~~Türkiye'yi korumak
yükümlülü~ü gibi bir ~eyi dü~ünmüyordu. -üstelik, Italya'n~n Almanya'ya kar~~~tutumunu sürdürmesini özenlendirici biçimde, onunla
dostça ili~ kiler sürdürüyordu. Türkiye'yi kayg~land~ ran bir neden de,
Sovyetler Birli~inin Fransa ile yapt~~~~Pakt konusunda, Türk - Sovyet
Sald~rmazl~k Pakt~n~ n 1929 Uzatma Protokolü uyar~nca, Türk Hükümetinin onay~n~~almak ~ öyle dursun, ona bilgi bile vermemesi olmu~tu.
Oysa, Türkiye ~~929'dan beri tüm siyasal giri~imlerinde (özellikle
Milletler Cemiyetine giri~ inde, Balkan Pakt~n~n haz~rl~~~ nda) Moskova
ile dan~~malarda bulunmu~ , onun onay~n~~alm~~t~. ~imdi Sovyetler
Birli~i bir büyük Devlet olarak, bildi~i gibi davramyordu.
Frans~z - Sovyet Ittifak~= imzas~ ndan hemen sonra, görü~ meler
yapmak üzere, Laval'~n May~s ortalar~ nda Moskova'da bulundu~u
s~ rada, Ankara'daki Sovyet Büyükelçisi Karahan Moskova'ya ça~r~lm~~t~. Karahan Ankara'dan ayr~lmadan önce D~~i~leri Bakan Vekili
~ükrü (Kaya) Bey ile görü~mü~~ve Hükümetinden ald~~~~buyruk
uyar~nca, Fransa'n~ n Türkiye ile bir Sald~rmazl~k Pakt~~yapma~~~
kabul etti~ini, bu arada Frans~zlar~n bir Sovyet - Italyan Ittifak~~
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yap~lmas~~yolundaki önerisini Litvinof'un reddetti~ini bildirmi~ti.
Karahan'~n hareketinden sonra, ~ükrü Kaya Moskova Büyükelçili~ine
yollad~~~~bir telgrafta"- ~öyle demektedir :
. . . Laval'~n Sovyet- Italyan Pakt~~önerisine kar~~~Litvinof'un verdi~i
yan~t sevindiricidir. Ama Fransa'n~n ~talya ile s~k~~ s~k~ya ba~l~~oldu~u bir
zamanda, Türk-~talyan ili~kilerinin yile~mesi bir Frans~z-Türk sald~rmazl~k
pakt~~ ile sa~lanamaz. Litvinof gibi bir dostumuzun, Fransa kar~~s~ndaki
durumlar~n~n en etkin oldu~u bir s~rada, Frans~z- Italyan ili~kilerinin s~k~l~~~~
nedeniyle, Fransa'n~ n bizimle bir yard~mla~ma pakt~~yapmayaca:gr~n~~söylemesini
anlatmak zordur. Fransa ile aram~ zda zaten bu Tarafs~zl~ k Antlnimazs~~
vard~r (1926 Dostluk Sözle~mesi ve 1930 Antla~mas~n~ n ilk Maddeleri).
Bunun yan~nda bir Sald~rmazl~k Pakt~n~n anlam~~olamaz."
. . . . Aras' Cenevre'de Laval ile görü~mesi üzerine, Bakanl~~~na
yollad~~~~25 May~s 1935 günlü telgraf~nda ~öyle diyor 1-2 :
c,. . . Laval, ~ngiltere ile yürümek zorunlulu~unu belirttikten sonra,
Mussolini ile imzalad~~~~Roma Anla~malar~~temeline dayanarak, ~ngiltere,
Fransa, ~talya, Yunanistan ve Türkiye aras~nda bir Akdeniz pakt~n~n bir an
önce yap~lmas~n~ n Orta Avrupa' i~lerini (özellikle Avusturya'n~n ba~~ms~zl~~~n~~
Almanya'ya kar~~~güvence içinde tutmak anlam~na) kolayla~t~raca~~n~~anlatt~.
Böyle bir pakt ile Türkiye'nin tatmin edilebilece~ini, pakt görü~melerinden
hepsine Türkiye'nin kat~lmas~ na Fransa'n~n söz verdi~ini söyledi."
Türkiye Fransa'n~ n önerdi~i böyle bir pakta kar~~~ ç~kmamakla
birlikte, Italya'n~n içinde bulundu~u bir Akdeniz pakt~n~ n amac~n~~
anlam~yordu. Zaten bu tasar~~çok geçmeden, Habe~istan sorunu
nedeniyle, suya dü~ecekti.
Türkiye, Italyan sald~r~s~~olas~l~~~na kar~~~bir büyük Devletle
yard~mla~ma pakt~~yapmakta öylesine isteklidir ki, Ingiltere hiç bir
Devletle hiç bir pakta yana~mad~~~ na, Fransa da Türkiye ile bir
Tarafs~zl~ k ya da Sald~rmazl~ k Pakt~ndan fazlas~n~~ dü~ünmedi~ine
göre, güvenceyi dostu ve kom~usu Sovyetler Birli~inde arama~a karar
vermi~tir. Üstelik, e~er Moskova Türkiye ile yaln~z Italya'ya kar~~~
bir pakta yana~mazsa, onu raz~~etmek için hem Italya, hem de Almanya'ya kar~~~bir ittifak dü~ünülebilece~ini ileri sürecektir.
11 Montreux
12

ve Sava~~Öncesi y~llar~, s. 15.
Ibid. S. 14.
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Konuyu, Moskova Büyükelçisi Zekai (Apayd~ n) Bey ald~~~~
yönerge çerçevesinde, Sovyet D~~i~leri Komiser Yard~mc~s~~Krestinski
ile görü~mü~tür. Krestinski, Italya'n~n Türkiye'ye sald~r~~niyetini
besledi~ini sanmad~klar~n~, zaten Italya'n~n Türkiye ile ba~a ç~kamayaca~~n~~belirttikten sonra ~öyle diyor:
Benimsedi~i fa~ist rejim nedeniyle, bizim ~talya ile ili~kilerimiz
çok iyi olamaz. Ne olursa olsun, Türkiye'yi Italya'ya kar~~~korumam~z do~ald~r.
Yaln~z istemedi~imiz bir nokta ~udur: Türkiye, rugoslaz~ya nedeniyle, ~talya
ile sava~a girerse, bunun bizi Türkiye için sava~a sürüklemesini istemiyoruz.
Kald~~ki, Italya'ya kar~~~bir Türk - Sovyet rard~mla~m Paakt~~~talya'y~~kayg~land~r~r ve bugün Almanya'ya kar~~~bir tutum içindeki Italya'n~n Almanya'ya
kaymas~ na neden olabilir. Bunda ne sizin, ne de bizim için bir yarar vard~r".
Bunun üzerine, Zekâi Bey, Italya'n~ n Yugoslavya'ya sald~rmas~~durumunda, Balkan Pakt~n~ n Türkiye'yi sava~a girmesini gerektirmedi~ini, ancak Bulgaristan Yugoslavya'ya sald~r~r da ~talya ona yard~m ederse, o zaman Türkiye'nin Yugoslavya yan~ nda yer alaca~~n~~anlatm~~t~r.
Krestinski ise, Yard~mla~ma Pakt~~ i~inin biraz daha dü~ünülmesi
gerekti~ini, böyle bir paktta Italyan'n~ n da yer almas~n~n iyi olaca~~n~~
söylemi~tir.
Zekai Bey'in raporu üzerine, D~~i~leri Bakan~~Aras, bir TürkSovyet yard~mla~ma pakt~n~n Balkanlardaki bir sava~~durumunu
kapsam d~~~nda tutmas~n~n kabul edilemeyece~i kan~s~yle, Moskova
Büyükelçisine yollad~'~~~telgrafta ~öyle diyor 'e.:
c,. . . . Sovyetler Birli~i ile ili~kileri ilerletici nitelikte yeni bir antla~ma
formülü hem Alman hem «Italyan sald~r~~olas~l~klar~n~~kapsayabilir ve o zaman
çekincelere de gerek kalmaz. Balkan Pakt~ndan do~an bir sava~~için çekince
konulmas~~Balt~k Devletleri Pakt~~için de bir çekince iste~ini ortaya ç~karabilir ki,
bunlar anlams~z olur. Ben iki Devlet aras~ ndaki dostça ili~kileri gözönünde
tutmak, Almanya ve Polonya'y~~ da (~talya' dan ba~ka anlam~na) öngören bir
Antla~maya yana~abilece~imizi Ankara'daki Büyükelçileri Karahan' a anlatm~~t~m. Orada antla~ma i~ini gene görü~ünüz. Bunu onlar~n açmas~~daha iyi
olur. Sovyetler Birli~i ile Almanya'n~n ili~kileri Türkiye ile Italya'n~n ili~kilerine benziyor. Kan~m~zca Avrupa'n~n bir yan~nda Frans~z- ~ngiliz dostlu~u,
öteki yan~nda da Türk - Sovyet dostlu~u var. Bunlar aras~nda s~k~~ ili~kiler
Avrupa bar~~~n~n temelini olu~turur. . . ."
13 Ibid, 16-19. Büyükelçinin raporunun ve ona kar~~l~k Aras'~n telgraf~n~n
günleri verilmiyorsa da, bunun May~s ortalar~nda olmas~~gerekir.
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Türkiye ile Sovyetler aras~nda 1935 ortalar~ nda giri~ilen bu
dan~~ malar bir sonuç vermeden, Montreux Konferans~na de~in,
kapanacakt~r.

~TALYA'NIN HABE~ISTAN'A SALDIRISI ÜZERINE M. C. YAPTIRIM KARARLARI VE TÜRKIYE:

Ekim 1935 — Temmuz 1936

Mussolini 1933 y~l~ndan beri Habe~ istan'a bir sald~r~~haz~rl~~~~
içinde idi. 1935 ilkbahar~ nda Italya, Eritre sömürüsü üzerinden,
Habe~istan'a kar~~~bask~~ve k~~k~rtmalar~ n~~art~r~nca, Habe~~Imparatoru Haile Selâsiye konuyu Milletler Cemiyeti Konseyine getirmi~ti.
Fransa, ~talya'y~~Almanya'ya kar~~~elinde tutabilmek için Mussolini'ye
kar~~~ ç~ kmakta duraksama gösteriyordu. ~ngiltere de i~in bir sava~a
varmas~n~~önleme~e çal~~~ yordu. Bu arada, ~ngiltere'nin M. C. ~~leri
Bakan~~Eden'in 23 Haziranda Roma'da Italyan Hükümetine, Afrika'n~ n o bölgesinde geni~ leme sa~lamak üzere önerdi~i plan~~Mussolini
reddetmi~ ti. Böylece Stresa birli~inin anlam~~kalmam~~t~.
M. C. Konseyinin 15 Nisan, 20 May~s ve 3 Temmuz toplant~lar~nda, Habe~ istan anla~mazl~~~~için bir uzla~t~ rma komisyonu
kurulmas~~ve hakeme ba~ vurulmas~~yolundaki önerilere ~talya yana~mam~~t~. 16 A~ustosta Paris'te Eden, Laval ve Aloisi görü~meleri de
bir sonuç vermemi~ti. ~~in bir sava~a dönü~ebilece~ini gören Amerika
B. D. Kongresi 31 A~ustos Tarafs~zl~ k Yasas~ yle (Neutrality Act)
ilerde sava~anlara silâh ambargosu konulmas~n~~kararla~t~rm~~t~r ki,
bu daha çok kendini savunmak durumunda olan Habe~istan'~~yard~mdan iyice yoksun b~ rakacakt~ . Konseyin Eylül toplant~ lar~nda, Habe~istan'a kar~~~uzla~ maz tutum içindeki ~talya'y~~bir sald~r~dan cay~istan'a kar~~~ uzla~ maz tutum içindeki ~talya'y~~bir sald~r~ dan cayd~rmak için M. C.'ince yapt~r~ mlar (sanctions) uygulanmas~~yanl~s~~
Devletlerin ba~~nda ~ ngiltere gelmekte, Çekoslovakya ve Türkiye onu
izlemekte idi. Bununla birlikte, Aras Italya'n~n k~~k~rt~ lmas~ndan ve
bir sava~~havas~~ yarat~lmas~ndan kaç~ nan temsilciler aras~ ndad~ r.
Konseyde söz almam~~, daha çok ~ ngiltere'nin tutumuna ayak uydurmu~ tur. Litvinof ise ~talya'y~~ aç~kça ele~tirmi~ tir.
Karars~zl~ k havas~~içindeki Konsey, anla~ mazl~~a bar~~ç~~ bir
çözüm bulmak göreviyle, Be~li Komiteyi kurmu~ tur. Komiteye ~ngiltere, Fransa, Polonya, Ispanya ve Türkiye seçilmi~tir. Böylece Türkiye
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Habe~istan sorununda, Italya'n~n kag~nl~~~n~~göze alarak, M. C.
çerçevesinde sorumluluklar üstlenme~e ba~lam~~t~r.
ii Eylülde Çekoslovakya D~~ i~leri Bakan~~Bene~'in ba~kanl~~~nda
toplanan M. C. Genel Kurulu sorun üzerinde ilk genel görü~melere
ba~lam~~t~r. Toplant~ da Ingiltere D~~i~leri Bakan~~Sir Samuel Hoare'~n
yürekli bir konu~ ma yaparak, k~~k~rt~ lmayan bir sald~r~ya kar~~~topluca
kar~~~konulmas~~gere~ini savunmas~ , Milletler Cemiyetinin saygml~~~n~n korunmas~n~~isteyen Örgüt üyesi Devletlerin büyük ço~unlu~una
umut vermi~ tir. Geç de olsa Ingiltere'nin art~k kararl~~bir durum içine
girdi~i izlemi do~mu~, bu da Türkiye gibi kendisini Italyan tehdidi
alt~nda gören Devletlere esinlik getirmi~tir. Bir süredir Italya'y~~
ok~ayan Fransa da, M. C.'nin varolu~unu sürdürmek amac~yle, tutumunu de~i~tirme~e ba~lam~~t~ r. Nitekim Laval 13 Eylülde Genel Kurulda "e~er soruna bar~~ç~~çözüm bulunamazsa, M. C. çerçevesindeki
yükümlülüklerimizi yerine getiririz" demi~tir. Balkan Pakt~~ad~na 18
Eylülde söz alan Yunan delegesi de Pakt Devletlerinin M. C. Yasas~na
ba~l~l~~~n~~dile getirmi~tir.
Gerçi Genel Kurul bu a~amada bir karar almam~~t~r. Ancak
Italya Habe~istan'a sald~r~ r, böylece M. C. Yasas~n~~çi~nerse yapt~r~mlara ba~vurulmas~~ e~ilimi aç~kl~~a kavu~mu~tur. I~in ciddili~ini gören
Mussolini yapt~r~ mlara kat~ lacak Devletleri sava~la tehdit etmekten
art~k kaç~nacakt~ r. Bununla birlikte, sald~r~~emelinden vazgeçmemi~tir.
Be~li Komitenin, Habe~istan'a inceleme yapmak üzere dan~~manlar gönderilmesi yolunda 113 Eylülde önerdi~i plan~~Selâsiye kabul
ederken, Mussolini reddetmi~tir. 25 Eylülde Selâsiye, Habe~~kuvvetlerini s~n~r~n 25 Km. gerisine çekti~ini aç~klay~ p Konseyden gözlemciler
gönderilmesini istemi~tir.
Sava~~n e~i~ine gelindi'gi bir s~ rada, Konseyde Italya'n~n i~leri
baltalamas~n~~önlemek üzere, onun d~~~ nda kalan 13 Konsey üyesi
(Ingiltere, Fransa, SSCB, Arjantin, Avusturalya, Çekoslovakya, Danimarka, Ispanya, Meksika, Polonya, Portekiz, ~ili ve Türkiye) 26
Eylülde Onüçler Komitesi ad~~ile Habe~ istan sorunu için "ad hoc"
bir organ durumuna gelmi~tir.
Mussolini daha fazla gecikmemek için 3 Ekimde sald~r~ya geçilmesi yolunda, Fa~ist Partisinin Generali Bono'ya buyruk vermi~tir.
Böylece sava~~ba~lam~~t~r.
Belirten C. XLV 8
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Konsey 5 Ekimde aç~klad~~~~ilk raporunda, Italya'n~n M. C.
Yasas~n~, Kellogg Pakt~n~, 1928 Italyan - Habe~~Dostluk Antla~mas~n~,
Sürekli Adalet Divan~~Statüsünü çi~nedi~ini bildirerek, Italya'n~n
suçlulu~unu göstermi~tir. Rapor, Italya'n~n olumsuz oyuna kar~~,
tüm üyelerce kabul edilmi~tir. Bu arada, Konseyin, sava~~durumunu
ve M. C. Yasas~na ayk~r~~davran~ld~~~ n~~saptamak üzere kurdu~u
Alt~lar "ad hoc" Komitesi, Italya'n~n Yasas~n~n 12. Maddesini hiçe
sayarak sava~~açt~~~n~~bildirmi~tir. Bu durumda, Italya'ya kar~~~
16. Madde uyar~nca yapt~ r~mlar uygulanmas~~için kap~~ aç~lm~~~ve
Konseyin, Italya'n~n gene olumsuz oyuna kar~~n, Komitenin raporunu
benimsemesi üzerine, Genel Kurulun 9-12 Ekim toplant~lar~nda
yapt~r~m konusu ele al~nm~~t~r.
Kurul, ~~o Ekimde, 50 olumlu, ~~kar~~t (~talya) ve 3 çekimser
(Arnavutluk, Avusturya ve Macaristan) oy ile yapt~r~m yoluna gidilmesini onaylam~~~ve bu önlemleri yürütme i~i için Italya ve Habe~istan
d~~~ndaki tüm Devletlerin birer delegesinden (ve onlara yard~m
etmek üzere birer uzmandan) olu~acak bir E~güdüm (yapt~r~m)
Komitesi (Comite de Coordination) kurulmas~n~~kararla~t~rm~~t~r ".
Kurulun bu tarihsel toplant~s~nda Türkiye Delegasyonu D~~i~leri
Bakan~~Dr. Tevfik Rü~tü Aras, Genel Sekreteri Numan Menemencio~lu, Türkiye'nin M. C. Sürekli Delegesi Necmettin Sadak'tan
olu~uyordu. Türkiye ~talya'y~~k~~k~ rt~c~~her hangi bir aç~klama yapmaktan kaç~nmakla birlikte, ii Ekimde çal~~malar~na ba~layan 50 üyeli
E~güdüm Komitesinde yapt~r~m kararlar~na kat~lmakta en küçük bir
duraksama göstermedi~i gibi, Komitenin, kararlar~~ haz~rlamak ve
onlar~n uygulanmas~n~~izlemekle görevli Onsekizler adl~~Alt-Komitesine de seçilerek, orada Ingiltere, Fransa, SSCB.'nin yan~~s~ra, en aktif
rol alan Devletlerden biri olmu~tur. Onun bu tutumunun temelinde,
Italya'n~n günün birinde kendisine yöneltebilece~i sald~r~da da
M. C.'nin gerekli tepkiyi ve sorumlulu~u göstermesine örnek yaratmak iste~inin yatt~~~~ku~kusuzdu. Türk kamuoyu da Konu üzerinde
çok duyarl~~idi. Bas~n Italya'y~~ ~iddetle yeriyordu.
Yapt~r~m kararlar~na temel olan Yasan~n 16. Maddesinin ilk
paragraf~~ ~öyle idi:
"Milletler Cemiyeti üyelerinden biri, Yasan~n 12. 13. ve 15. Maddeleriyle üstlendi~i yükümlülüklere ayk~r~~olarak sava~a ba~rvurursa, Cemiyetin
14
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öteki tüm üyelerine kar~~~"ipso facto" bir sava~~eyleminde bulunmu~~say~l~r.
Bu üyeler, onunla tüm ticaret ve parasal ili~kilerini hemen kesme~i, kendi
yurtta~lar~n~n Yasay~~ çi~neyen Devletin yurtta~lanyla tüm ili~kilerini yeuaklama~~~ve o Devletin yurtta~lanyla, Cemiyetin üyesi olsun olmas~ n, her hangi
bir Devletin yurtta~lar~~aras~ndaki parasal, ticaret ve ki~isel tüm ba~lar~n~~
kesme~i yükümlenirler."
~ kinci paragraf, Konseyin ilgili Devletlere askersel önlemlere kat~lmalar~~için yapabilece~i önerilerle ilgili idi ki, Konsey Habe~ istan
sava~~ nda böyle bir yola girmeyecektir.
Üçüncü paragrafta ise ~öyle deniliyordu :
"Cemiyet üyeleri, bundan ba~ka, i~bu Madde uyar~nca al~nacak ekonomik
ve parasal önlemlerin uygulanmas~ nda, bunlardan do~abilecek zarar ve sak~ncalar~~en dü~ük düzeyde tutabilmek üzere, birbirlerine kar~~l~kl~~destek sa~lama~~, Yasay~~bozan Devlet taraf~ ndan içlerinden birine yöneltilecek her türlü
özel önlemlere (Special measures) kar~~~koymak için birbirlerine yard~m etme~i
kabul ederler. . .".
Onsekizler Komitesinin önerileri üzerine E~güdüm Komitesinin
kararlar~~(Propositions) ~unlar olmu~tur:
Ekimde al~ nan I. Kararla, üye Devletler Italya'ya silah
ambargosu koymu~, Habe~istan'a silah sat~~~ n~~ serbest b~rakm~~t~r.
ii

~~4 Ekimde II. Kararla, parasal önlemler, 15 Ekimde III. Kararla
Italyan mallar~n~n d~~al~m~n~n yasaklanmas~~ve VI. Kararla Italya'ya
yap~lacak kimi d~~sat~ mlar üzerine ambargo konulmas~~ (hayvan,
kauçuk, boksit, aluminyum, demir, krom vb. maddeler), 19 Ekimde
V. Kararla yapt~r~mlara kat~lan Devletler aras~nda, ekonomik ve
parasal bak~mdan kar~~l~kl~~destek öngörülüyordu. Ayr~ca, 6 Kas~mda,
II. A, III. A ve IV. B Kararlariyle kimi bütünleyici önlemler getirilmi~ti 15.
15 Yapt~r~m önlemlerine ili~kin E~güdüm Kararlar~n~n metinleri ve bunlara
Devletlerin kat~lma durumlar~~ için bknz. Socit des Nations, Ibid, s. 84-91. Türkiye bu Kararlar~n tümüne kat~lm~~sa da, TBMM'nce 13 Kas~m 1935'de kabul
edilen 2844. say~l~~ Yasaya ba~l~~ metin, onlar~~bütünleyici nitelikte olup daha sonra
kabul edilen II. A, III. A ve IV. B Karar metinlerini içermemektedir. (Bknz. Düstur., Ter. 3, C. 17., S. 5, Res. Gazete ve Bakanlar Kurulunun 15 Kas~m 1935 gunlü
3503 say~ l~~ karar~). Bununla birlikte, sözkonusu ek Kararlar~n da uygulanma~a
konulaca~~~23 Kas~mda M. C. Genel Sekreterine bildirilmi~tir.
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E~güdüm Komitesinin bu kararlar~~"ad referandum" biçiminde
al~nm~~~ve üye Devletlere öneri (Proposition) olarak sunulmu~tu.
Uygulay~p uygulamamak ya da uygulaman~n kapsam~~onlar~n karar~na
ba~l~~kal~yordu. Nitekim, Italya ile özel dostluk ili~kileri sürdüren
Arnavutluk, Avusturya ve Macaristan yapt~r~ mlara hiç kat~lmad~~~~
gibi, Italya ile yo~un ticareti bulunan Yugoslavya, Romanya, Isviçre
gibi Devletler de kimi önlemlere yana~mam~~t~ r. 'üye olmayan Amerika
B. D. ve Almanya ise Milletler Cemiyetinin yapt~~~~ça~r~ya uymak
istememi~ tir. Önlemlere kat~ lanlar~ n kimileri de uygulamay~~yeterince
s~k~~tutmam~~t~ r. Türkiye, Italya ile önemli ticareti bulunmas~na
kar~~ n, kararlar~ n tümüne, ekonomik zararlar bahas~na, uymu~tur.
Yapt~r~ mlar bir kaç ay sonra, Italya'n~ n ekonomisini sarsma~a
ba~lam~~, ama çökertme~e yetmemi~ ti. Çünkü, bir kez bu ekonomik
önlemler aras~ na Italya için ya~amasal nitelikteki petrol, kömür ve
çelik ambargosu sokulmam~~t~. Süvey~~Kanal~n~ n Italya'ya kapat~lmas~~ gibi, Habe~ istan yolunu kesecek bir önleme ise, Kanal~~elinde
tutan Ingiltere hiç yana~mam~~t~ . Çünkü Fransa ve Ingiltere'de a~~r~~
önlemlerin Italya'y~~Hitler'in kollar~ na atabilece~i, hatta Akdeniz'de
bir sava~a neden olabilece~i korkusu vard~. Ayr~ca, Mussolini dü~ erse,
Italya'n~ n komünizme kaymas~~ olas~l~~~~akla geliyordu. Bu durumda,
Ingiltere ve Fransa, bir yandan yapt~r~mlar~~yürütürken, öte yandan,
Italya ile bir uzla~ ma aramaya koyulmu~lard~ r. Nitekim, 2 Kas~mda
Yapt~r~m (E~güdüm) Komitesi toplant~s~ nda Hoare ve Laval Italya
ile uzla~ ma konusunu ortaya at~nca ortal~k kar~~m~~ , Türkiye ve öteki
üyeler hayret ve kayg~~ içinde kalm~~t~.
Çok geçmeden, Hoare ve Laval Habe~~sorunu için bir uzla~ ma
plan~~üzerinde, 8 Aral~ kta Paris'te bir anla~ maya varm~~t~r : Habe~istan'~ n kimi bölgeleri Italya'ya b~rak~lacak, kar~~l~~~ nda Habe~istan'a
denize ç~k~~~için Italyan Eritresi'nden bir geçit verilecek, Italya geçit
verme~e raz~~olmazsa, Ingiliz ve Frans~z Somalisinden Habe~ istan'a
toprak verilecek. Bu plan 12 Aral~kta E~güdüm Toplant~s~ na getirilince, geni~~tepkiler do~urmu~ tu. Komitede Balkan Pakt~~ ad~na konu~an
Yunan delegesi Politis, Paris Anla~mas~n~ n Balkan ülkelerinde uyand~rd~~~~kayg~y~~dile getirmi~, Yugoslav delegesi Puriç de, bu anla~man~ n bir diktatöre ödün anlam~na geldi~ini belirtmi~ti. Aras ayr~ca
söz almam~~t~ . Bu arada Ingiliz kamuoyu ve tüm Partilerin ele~tirileri
üzerine, Ba~ bakan Baldwin Plandan vazgeçildi~ini, 18 Aral~ kta Hoare'~ n
istifa etti~ini ve yerine M. C. I~leri Bakanl~~~n~~yapmakta bulunan ve
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Italya'ya kar~~~kararl~~davranma yanl~s~~ olarak bilinen Anthony
Eden'in atand~~~m aç~klam~~t~.
zo Nisan ~~936'da Onüçler (Italyas~z Konsey) topland~~~nda,
Habe~istan'daki Italyan ordusu, yeni Komutan General Badoglio'nun
bilgili yönetiminde ve zehirli gaz kullan~m~n~n etkisiyle, sava~~n
sonuna yakla~m~~t~. Bu arada, Avrupa'da Hitler'in 7 Martta Ren
bölgesini askerselle~tirmesi ve Locarno Anla~maslar~na son vermesi
Ingiltere ve Fransa'n~n ilgisini oraya çevirmi~ti. Konseyde Anthony
Eden, Hükümetinin yeni yapt~r~mlar (petrol, kömür, çelik) yanl~s~~
oldu~unu aç~klad~~~nda, Türkiye, Danimarka ve Romanya hemen
onu desteklemi~ti. Ancak, bu yolda somut bir öneri ileri sürülmeyecekti. Sovyet delegesi Potemkin de Bat~l~lar~n karars~z tutumunu
ele~tirmi~ti.
Habe~istan sava~~~ ~öylece son buluyordu: 2 May~sta Imparator
Selâsiye Habe~istan'dan ayr~lm~~, 6 May~sta Badoglio Adisabeba'ya
girmi~, o ak~am Mussolini sava~~n sona erdi~ini, g May~sta da Italya
Kral~n~n ayn~~zamanda Habe~istan Imparatoru oldu~unu aç~klam~~t~.
ii May~s'ta Konseyde Aloisi art~k bir Habe~istan sorunu kalmad~~~n~~
söylüyordu. 30 Haziranda Genel Kurul topland~~~nda küçük Devletlerin dü~~k~r~ kl~~~~belli oluyordu. Yap~lacak bir ~ey yoktu. Kurul
4 Temmuzda, hiç de~ilse bundan böyle "Milletler Cemiyetinin etkinli~ini art~rma" gere~ini belirtirken, E~güdüm Komitesinin yapt~r~mlara son verilmesi için gerekli önerileri yapaca~~n~~bildiriyordu.
Nitekim, ayn~~ gün son toplant~s~n~~yapan Komite, 15 Temmuzda
yapt~r~mlar~n son bulaca~~n~~aç~kl~yordu.

~TALYA'YA KAR~I TÜRK - ~NG~L~Z (AKDEN~Z) ~TT~FAKI :

Aral~k 1935 —

Temmuz 1936
Italya'n~n Habe~istan'a sald~r~s~~sonucu Akdeniz'de ortaya ç~kan
gerginlik, Ingiltere'yi, öteki Akdeniz Devletleriyle oldu~u gibi, Türkiye ile de bir ittifak yapma~a itmi~tir. Milletler Cemiyeti çerçevesinde
bir yükümlülük biçimine sokulan bu ittifak, geçici ve kapsam~~s~n~rl~~
da olsa, bir gerçe~i ortaya koymu~tur ki, ~ngiltere Akdeniz'de Italya'n~n üstünlük elde etmesine kar~~d~r ve Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya gibi Devletleri gerekti~inde koruma~a kararl~d~r.
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Durum ~öyle idi: 1935
Ekim ay~nda kendisine kar~~~uygulanma~a
ba~layan ekonomik yapt~r~mlar nedeniyle, Italya'n~n Akdeniz'de
bu yapt~r~mlara kat~lan Devletlerden birine sald~rmas~~olas~l~~~~akla
geliyordu. O s~rada ~talya'n~n etkisi alt~ndaki Arnavutluk d~~ar~da
tutulursa, Akdeniz'de ba~~ms~z Devletler Fransa (Tunus, Cezayir,
Fas ve Suriye - Lübnan da ona ba~l~~idi), Yugoslavya, Yunanistan,
Türkiye ve Ispanya'dan olu~uyordu. En güçlü donanmaya sahip
Ingiltere, Cebelitar~k, Malta, K~br~s, Filistin (Hayfa üssü) ve M~s~r
(Süvey~~Kanal~~üssü) ile Do~u Akdeniz'de deniz yollar~n~n denetimini elinde tutuyordu. Bunlar içinde Italya'n~n sald~r~s~ndan en çok
kayg~lanan Devletler Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan idi. Ingiliz
Genelkurmay~nda, ~talya'mn do~rudan Ingiltere'ye sald~rmas~~olas~l~~~~da dü~ünülüyordu. Italya, Libya'dan ba~ka Onikiada'da askeri
önlemler alm~~, hava ve denizalt~~üsleri kurmu~tu. Ayr~ca hava kuvvetiyle Malta'y~~ve Orta Akdeniz'de Ingiliz donanmasm~~tehdit alt~nda
tutuyordu.
Ingiltere, Akdeniz Devletleriyle ~talya'ya kar~~~birer yard~mla~ma
anla~mas~~ yap~lmas~n~n yarar~na inand~~~~zaman, bunu Milletler
Cemiyeti çerçevesinde gerçekle~tirme~e özen göstermi~ti. Nitekim,
Ba~bakan Baldwin 19 Ekimde yapt~~~~konu~mada, anla~mazl~~~n
Ingiltere ile Italya aras~nda de~il, Italya ile Milletler Cemiyeti aras~nda
oldu~unu, Ingiltere'nin M. C. d~~~nda bir eylem dü~ünmedi~ini
aç~klam~~t~. M. C. Yasas~n~n 16. Maddesinin yukar~da de~indi~imiz
3. Paragraf~~Yasay~~bozan Devlet (Italya) taraf~ndan, yapt~r~mlara
kat~lan Devletlerden birine yöneltilecek her hangi bir "özel önleme"
(Special measures) kar~~~koymak için o Devletlerin birbirlerini
desteklemesini öngörüyordu. Bu konuda Ingiltere, Habe~istan sava~~~
yakla~~rken, Eylül ay~nda Fransa ile dan~~malara giri~mi~ti. Sava~~n
ç~k~~~ndan sonra, Yapt~r~m (E~güdüm) Komitesi de, 14 Ekimde
Eden'in ~srarl~~giri~imi üzerine, sözkonusu yükümü an~msatan bir
demeç yay~mlam~~t~.
Ingiltere, Komitenin 50 üyesinden biri s~fatiyle, Yasada öngörülen "özel önlernin" bir Italyan sald~r~s~~biçiminde ortaya ç~kabilece~ini ileri sürerek, Fransa'dan 14 Ekimde, Yasan~ n 16/3 Maddesini
Ingiltere gibi yorumluyorsa bunu bildirmesini istemi~ti. ~ngiliz Hükümetinin yorumu ~u idi:
"Milletler Cemiyeti Yasas~n~n 16. Maddesi uyar~nca al~nan ekonomik
ve parasal önlemlere (yapt~r~mlar) kat~lan üye Devletlerden biri Yasay~~bozan
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Devletin (~talya sözkonusu) askersel nitelikteki bir eylemi ile kar~~la~~rsa,
her ne kadar Maddenin kapsam~~evrensel nitelikte ise de, onun uygulanmas~,
askersel durumlar~~ ya da co~rafi konumlar~~nedeniyle, durumla en yak~ndan
ilgili Cemiyet üyelerinin özel bir i~birli~ini gerektirir".
Bu yorum üzerine, üstlenilecek yükümlülü~ün kapsam~~konusunda, iki Devlet aras~nda görü~meler olmu~~ve 18 Ekimde Fransa Ba~bakan~~ve D~~i~leri Bakan~~Laval'~n onay~~ile, Fransa D~~i~ lerinin bir
Notas~nda ~u formül Ingiliz Hükümetine sunulmu~, o da bunu kabul
etmi~tir:
"Frans~ z Hükümeti, 16. Maddenin uygulanmas~~yolunda al~nan önlemler (yapt~r~ mlar) nedeniyle, Milletler Cemiyeti üyelerinden birinin Yasay~~
bozan Devlet taraf~ndan sald~r~ ya u~ramas~~durumunda üye Devletlerin,
sald~r~ ya u~rayan Devlet kar~~s~ndaki yükümlülü~ünü, kara, hava ve deniz
kuvvetlerinin yard~m~~ bak~m~ndan s~n~rs~ z bir eylemi içeren dayan~~ ma gerektirdi~i biçimde yorumlamaktad~r".
O ak~am Paris bas~n~n~n yay~mlad~~~~bu metin Anla~man~ n
temeli olmu~tur.
Ingiltere, bunun üzerine Aral~k ba~lar~ nda konuyu Türk, Yunan
ve Yugoslavya Hükümetlerine açm~~~ve, Yapt~r~ m Komitesi üyeleri
olarak, onlara Cenevre'de birer nota vermi~ti. Bu üç Balkan Pakt~~
Devleti, aralar~nda ivedi dan~~malar yapt~ ktan sonra, önerilen biçimde
yükümlülükler üstlenme~e haz~r olduklar~n~~48 saat içinde (21 Aral~kta)
Ingiltere'ye bildirdikleri gibi, önerilen formülü kabul ettiklerini Fransa'ya
da yaz~l~~olarak duyurmu~lard~. Bundan ba~ ka, üstlendikleri yükümlülüklerin ayn~s~n~ n Ingiltere taraf~ ndan da üstlenildi~inin kendilerine
do'grulanmas~n~~isteyince, ~ ngiltere de bunu birer nota ile onlara
bildirmi~ti.
Ittifak anla~mas~ na böylece var~ld~~~~bir s~ rada, Türkiye Ingiltere
ile s~k~~ ba~lant~~içinde bulunmak ve Ingiliz güvencesinin kapsam~n~~
de~erlendirmek istiyordu. Bu konuda Eden An~lar~nda ~unlar~~aç~kl~yor 16 :
"Ben M. C. üyesi Küçük Devletlere bir sald~r~ya kar~~~ ~ngiltere'nin
yard~m~n~~ gösterme~e çal~~~yordum. Bu arada (1936 Ocak ay~~ba~lar~nda)
Türkiye Büyükelçisi (Fethi Okyar) bana, ~talya Türkiye'ye k~~k~rt~lmam~~~
bir sald~r~ da bulunursa, Hükümetinin ~ngiliz deniz kuvvetlerine güvenip güve16

Eden, Memoirs III.,

S. 320.
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nemeyece~ini sorunca, kendisine dedim ki: Böyle bir sald~r~~durumunda Ingiltere,
M. C. rasas~ndan do~an yükümlülü~ünü yerine getirmekte olan örne~in Türkiye
gibi bir Devletin yard~m~na gelecektir".
22

D~~i~leri Bakan~~Aras'~n, bu konuda Yapt~ r~m Komitesi Ba~kan~na
Ocakta yollad~~~~mektupta ~öyle deniliyordu :

"Ingiliz Hükümetinin Komite üyelerine nota ile verdi~i bilgileri, Türkiye
aç~s~ndan, Hükümetim ad~na do~rulamakla onur duyar~m. Türk Hükümeti,
Ingiliz Hükümetinin sorusuna kar~~l~k Balkan Müttefikleriyle anla~ma içinde,
öngörülen durumda Yasa gere~ince üstlendi~i yükümlqiikleri yerine getirece~i
yan~t~n~~vermi~tir. Bu yan~t nezaket gere~i, Frans~z Hükümetine de d~gurulmu~tur. Ayr~ca Italyan Hükümetine de bilgi verilmi~tir. Türk Hükümeti,
bunun üzerine Ingiliz Hükümetinden kendi verdi~i güvencelerin kar~~l~kl~~oldu~unu bildirmesini istemi~, o da bunu resmen do~rulam~~t~r".
Tüm bu diplomatik yaz~~may~~özetleyen bir muht~ra Ingiltere
D~~i~leri Bakan~~Eden taraf~ndan 22 Ocakta M. C. E~güdüm (Yapt~r~m) Komitesi Ba~kan~na sunulmu~tu. O gün ayr~ca öteki dört
Devletin D~~i~leri Bakanlar~~da Komite Ba~kan~na bunu birer muht~ra
ile do~rulay~nca, Ingiltere ile dört Akdeniz Devleti aras~ndaki bu ittifak
Antla~malar~~M. C. çevresine sokulmu~~ve yürürlü~e girmi~~oluyordu.
Ispanya o a~amada yapt~r~mlar~n sonuçlar~~görülmeden, böyle bir
anla~maya girmek istemedi~ini, Ingiltere'ye ve Komiteye bildirmi~tir.
Italya ise Komiteye yollad~~~~bir yaz~da, "Yasan~n 3. Maddesinin
haks~z yorumlamp uygulanmak istenilmesini" protesto etmi~tir 17•
Öte yandan, Yugoslavya, Küçük Antant içindeki Müttefikleri
Romanya ve Çekoslovakya ile temasa geçmi~, onlar da Ingiliz Yugoslav Anla~mas~~için desteklerini Yapt~r~m Komitesine bildirmi~tir. Bu destek Balkan Pakt~~ile Küçük Antant aras~nda s~k~~i~birli~i
yanl~s~~Türkiye için sevindirici bir geli~me olmu~tu:
Tarihe, Ingilizlerin verdi~i bir adla, "Akdeniz Anla~malar~"
(Mediterranean Agreements) olarak geçen, birbirinin e~i bu ba~~tlar
kar~~l~kl~~imzalanm~~~belgeler de~ildi. Bunlar, Ingiliz Hükümetinin
17 ~ngiltere'nin yaz~~ma yolu ile gerçekle~tirdi~i bu anla~malara ili~kin metinler için bknz. British White Paper, Cmd. 5072 of 1936; Dispute between Ethiopia and Italy, Correspondance in connection with the application of Article 16 of
the Covenant of League of Nations January, 1936. Ayr~ca: Socit des Nations,
Joumal Officiel Supp. Special No. 150, Diff&end entre l'Ethiopie et l'italie, s. 332337.
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M. C. Yasas~n~ n 16/3 Maddesinin kapsam~~ile ilgili olarak, Fransa
ile üzerinde görü~~birli~ine vard~~~~bir yorum metnini Cenevre'de
Yapt~r~ m Komitesinin Akdeniz Devletlerine sunmas~, onlar~n da bunu,
kar~~l~kl~~ olma ko~ulu ile, onaylamas~~ve durumun Komite Ba~kanl~~~ na bildirilmesi biçiminde gerçekle~tirilmi~ ti. Türkiye (ve öteki
4 ilgili Devlet) aç~s~ ndan üstlenilen yükümlülük M. C. Yasas~na
dayand~~~ ndan, bunun ayr~ ca Parlamentonun onay~na sunulmas~na
gerek görülmemi~ ti ".
Akdeniz Anla~malar~~ ku~kusuz cayd~r~c~~etkisini göstermi~,
~talya söz konusu be~~Devletten her hangi birine kar~~~ dü~manca
davran~~tan kaç~nm~~t~ r. Bu Anla~ malar Anthony Eden'in Italya'ya
kar~~~ kararl~~tutumunun ba~ar~l~~göstergeleri olmu~ tur. Türkiye,
art~k ~ ngiltare'nin Akdeniz'deki üstünlü~ünü iyice görmü~~ve onun
Italya'n~n bir sald~r~s~na kar~~~ilgisiz kalmayaca~~na inanm~~t~r.
Habe~istan sava~~n~ n 1936 May~s~ nda sona ermesi üzerine, 15
Temmuzda yapt~r~ mlar ortadan kald~r~l~r kald~r~ lmaz, Italyan Hükümeti Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya'ya birer nota sunarak,
onlara kar~~~yapt~r~mlara kat~lmalar~~nedeniyle, ne geçmi~te ne de
~imdi herhangi bir sald~r~~niyeti beslemedi~i yolunda güvence vermi~,
yapt~r~ mlar döneminin son buldu~unu, art~k uluslar aras~nda i~birli~i
döneminin ba~lad~~~ n~ , Yunanistan ve Türkiye ile zaten Dostluk
Antla~malar~~oldu~unu, Italya'n~n bu ba~~tlara sayg~~göstermekten
geri kalmad~~~n~ , Yugoslavya ile de iyi ili~kiler sürdürmek istedi~ini
bildirmi~ tir. Italyan Hükümeti durumdan Ingiliz Hükümetine de
ayr~ca bilgi vermi~ tir. Bu güvenceleri de gözönünde bulunduran
~ ngiltere, Fransa ile dan~~ malarda bulunduktan sonra, Akdeniz Anla~malar~ na son verme~i kararla~t~rm~~~ ve D~~i~leri Bakan~~Eden,
27 Temmuz 1936 günü Avam Kamaras~nda yapt~~~~bir konu~mada,
Anla~malar~ n varolu~~nedeninin ortadan kalkt~~~n~~aç~klam~~t~ r. Ingiltere Hükümeti bu aç~ klamadan Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya'ya
ancak bir kaç saat önce haber vermi~tir. Karar~~o gün M. C. Genel
Sekreterine de bildirince, Anla~malar son bulmu~tur.
Kar~~l~kl~~yükümleri ortaya koyan Akdeniz Anla~malar~ na böyle
tek yanl~~bir kararla son verilmesi, Yunanistan ve Yugoslavya'da
karar~~ al~rken de
18 1950 y~l~ nda Türk Hükümeti, Kore Sava~~na kat~lma
Güvenlik Konseyinin ça~r~s~na uyarak B. M. Yasas~~çerçevesinde hareket edecek
ve, 1 936'da oldu~u gibi, Parlamentonun onay~n~~ alma~a gerek görmeyecekti.
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oldu~u gibi, Italya'n~n sözüne güvenmeyen Türkiye'de de kayg~~
uyand~rm~~t~r. Gerçi Eden sözkonusu aç~klamas~nda, bu üç Devletin
kendilerini tehlikede gördükleri sürece, Ingiltere'nin onlara yard~m
etme yükümlülü~ünü tek yanl~~olarak sürdürece~ini de belirtmi~ti.
Ancak böyle bir güvence özellikle Türkiye gibi yard~mla~ma yükümlülü~ünü kar~~l~kl~~biçimde sa~lama ba~lamak isteyen bir Devleti
tatmin etmemi~ti. Bu durumda Türk Hükümeti, Anadolu Ajans~~
arac~l~~~~ile yarmlad~~~~bir bildiride, Türkiye'nin kendini savunacak
bir güce sahip oldu~unu, 1935 Aral~~~ nda yap~lan Akdeniz Anla~mas~yla Türkiye'nin de Ingiltere'ye güvence verdi~ini aç~klam~~t~.
Aras ayr~ca T. B. M. M.'nde bu yolda bir aç~klamada bulunmu~tu 19 .
Görülüyor ki, Türkiye Ingiltere'nin tek yanl~~güvencesini reddetmemekle birlikte, kendisinin de Ingiltere'ye daha önce vermi~~
bulundu~u güvencenin geçerli oldu~unu an~msat~yor ve ilerde bu
güvencelerin bir ba~~tla sa~lam duruma getirilmesi özlemini ortaya
koymu~~oluyordu. Böyle bir ba~~t ancak 1939 Üçlü Ittifak~~ile gerçekle~ecekti.
Temmuz ~ 936'da Montreux"de Bo~azlar Sözle~mesinin yap~ld~~~~
s~rada Ingiltere'nin tutumundaki bu de~i~iklik, a~a~~da görülece~i
üzere, Türkiye'yi Italya'ya kar~~~bir yard~mla~ma pakt~~için Sovyetler Birli~i ile görü~melere iten ba~l~ca neden olmu~tu.

MONTREUX BO~AZLAR RONFERANSI VE TÜRK ~NG~L~Z YAKLA~MASI :

Haziran - Temmuz ~~936
Türkiye'nin, ~~933'den sonra Avrupa'da siyasal gerginliklerin
ba~lamas~~üzerine Bo~azlar~~askerselle~tirmek için çe~itli giri~imlerde
bulundu~una, ancak bundan sonuç alamad~~~na yukar~da de~inmi~tik. 1935 y~l~nda Italya Habe~istan'a sald~rma~a haz~rlan~rken
Do~u Akdeniz'de güvensizlik büsbütün artm~~t~. Öte yandan, Almanya'dan duyulan korku yay~l~yordu. Art~k Türkiye'nin sesine daha
çok kulak verilecekti. Nitekim, Aras 1935 Ilkbahar~nda, M. C. Konseyinin 85. ola~anüstü toplant~s~nda Italya'ya kar~~~gerekti~inde

1. Survey of International Affairs, 1935, Vol. II, s. 513-514, Londoni 1936,
Ayr~ca Ucuz. Pan. Debs., House of Çommons, London, Vol. 315, Cols. 1121-1123;
Ay~n Tarihi, Temmuz 1936.
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yapt~r~mlar al~nmas~~ i~i konu~ulurken, Bo~azlar~n askerlikten ar~nd~r~lm~~~durumunun bir ay~r~mc~~nitelik ta~~d~~~n~~belirtip Türkiye'nin güvenli~i için e~ itlik sa~lay~c~~ de~i~iklik istemi~, ayr~ca, Stresa
toplant~s~n~ n (Nisan 1935) gündeminde Saint - Germain, Trianon ve
Neuilly Bar~~~Antla~malar~n~ n askersel hükümlerinin gözden geçirilmesi de bulundu~u haberine de~inerek, böyle bir ~eyin Lozan Antla~mas~ ndan (Bo~azlar Sözle~ mesi) esirgenemeyece~ini söylemi~ti.
Litvinof kendisini desteklemi~, Ingiliz Delegesi de, konunun yak~nda
Roma Deniz Konferans~nda ele al~ nabilece~ini vadetmi~ti. May~sta,
Genel Kurulun 16. ola~an toplant~lar~nda gene Habe~istan sorunu
konu~ulurken, Numan Menemencio~lu "Türkiye, ~ imdiden bilinemeyecek olaylar ortaya ç~k~nca, Bo~azlar~n güvenli~ini sa~lamak
üzere, gerekli önlemleri almakta duraksama göstermeyecektir" demi~ti 20. Onun bu sözlerinden sonra da, Türkiye'nin Bo~azlar~~kapataca~~~söylentileri ç~km~~t~.
Roma Deniz Konferans~~toplanamay~ nca Türkiye bu kez, sorun
üzerinde en etkin Devlet durumundaki Ingiltere'ye ba~vurmu~ tur.
Eden an~lar~nda ~öyle diyor 21:
"Türkiye 1935 yaz~nda Lozan Antla~mas~n~~ (Bo~azlar Sözle~mesini)
de~i~tirmek istedi~ini bize bildirdi. Türk Hükümeti de~i~iklik gerekçelerini
Lozan imzac~ lar~na bildir~neden önce bizim deste~imizi istiyordu. Ama, ben
Türkiye'nin Habe~istan sorununda bize deste~i kar~~l~~~ nda, özel bir pazarl~k
yap~yoruz izlenimini vermek istemiyordum. Aras'a, Lozan imzac~lar~n~ n tümüne
ba~vurmas~ n~~önerdim. O da öyle yap~p 11 Nisan 1936 notalar~n~~verdi.
"Akdeniz olaylar~~bu Türk giri~iminin yerinde oldu~unu gösteriyordu.
Mussolini'nin son zamanlarda Onikiada'y~~tahkim etmesi ve Akdenizdeki
güç dengesini bozmak niyeti Türkiye'nin önemini art~rm~~t~ . Bundan ba~ka,
Litvinof'un güvence verici sözlerine kar~~n, Sovyetler Birli~inin propaganda
ve etkisi Ingiltere'ye kar~~~ i~liyordu. S~k~~bir Ingiliz - Türk dostlu~unun
Kremlin'in gözü önüne serilmesinin fena bir ~ey olmayaca~~n~~dü~ündüm.
Ayr~ca Hitler'in Türkiye ve Balkanlara uzun süreli krediler açt~~~~gözürnden
kaçm~yordu. Onun Türkiye'de, L Dünya Sava~~ndan önce oldu~u gibi, en etkin
Devlet durumuna gelmesini istemiyordum. Bir ba~ka önemli etken de, Anda~malar~n görü~meler yolu ile gözden geçirilmesini özendirmek için bir f~rsat
ortaya ç~kmas~~ idi. . .".
20 Societe des Nations, Journal Officiel, May~s 1935.
21

Eden, MeMOirS III, S. 419-20.
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Türkiye için Bo~azlar sorununun gecikmeden çözümlenmesini
kolayla~t~r~c~~ bir geli~ me, 1935 Frans~z - Sovyet Ittifak~n~n, uzun
bir gecikmeden sonra, 27 ~ubat 1936'da Fransa Parlamentosunda
onaylanmas~~üzerine Hitler'in Almanya'n~ n çember içine al~ nmak
istendi~ini ileri sürerek, 7 Mart 1936 günü Ren Bölgesini yeniden
askerselle~ tirmesi ve Locarno Güvenlik Anla~malar~na son vermesi
karar~~olmu~ tur. Karar Avrupa'da bir bomba etkisi yapm~~, Versailles-Locarno güvenlik sistemi art~k yokolmu~ tu. "Statu quo"nun ba~~
savunucusu Fransa'n~ n Almanya'ya kar~~~eyleme geçemeyece~i de
hemen belli olmu~ tu. 19 ~ubatta Laval Hükümetinin çekilmesi üzerine kurulan Sarraut Kabinesinde yeni D~~i~leri Bakan~~Flandin
kayg~, tela~~ve çaresizlik içinde bulunuyordu.
Bunal~m~~ görü~ mek üzere, 14-24 Martta M. C. Konseyinin,
Londra'da yapt~~~~toplant~dan ç~ kan sonuç yaln~ zca Almanya'n~n
k~nanmas~~ olmu~ tu. Bu toplant~ da, beklendi~i üzere, Almanya'ya
kar~~~en sert konu~ malar~~Frans~ z ve Sovyet D~~i~ leri Bakanlar~~yapm~~,
Ingiliz ve Italyan D~~i~leri Bakanlar~~ise ~l~ml~~tepki göstermi~ ti. Türkiye D~~i~ leri Bakan~~hiç söz almam~~t~ . Zaten Hitler'in karar~, içeri~i
bak~m~ ndan, Türk kamuoyuna hakl~~görünüyordu. Bo~azlar~n askerlikten ar~nd~r~lmas~~gibi, Ren bölgesi de Alman ulusunun iste~ine
kar~~n, bir ba~~ t konusu olmu~ tu. Ancak, böyle bir ba~~t~n de~i~tirilmesinde Türkiye oldubitti yap~lmas~n~~do~ru bulmuyor, görü~meler yolunu ye~~tutuyordu. Aras, Konseyde Almanya'y~~ k~nayan
karara kat~lmakla yetinmi~ti.
Art~k Bo~azlar sorununda Türkiye için daha elveri~li bir siyasal
konjonktür olu~mu~tu. Fransa'n~ n "antla~ malara dokunulmamas~"
tezi de~erini kendili~inden yitiriyordu. Bo~azlar gibi olas~~bir Avrupa
sava~~ nda büyük stratejik önemi olan bir bölgenin silahland~r~lmas~n~~
sa~lamak üzere, Bat~l~larla anla~ mak için grp~ nan Türkiye'nin istedi~i de~i~ikli~i yapmak, Sovyetler Birli~i gibi, art~ k Ingiltere ve
Fransa'n~n da yarar~ na idi. Üstelik, Italya o s~rada Habe~istan sava~~n~~— M. C.'ne meydan okuyarak — bitirmek üzere idi.
D~~i~leri Bakan~~Aras, Konseyin Londra toplant~s~~yap~l~rken,
Bo~azlar Konusunu özel temaslarda Sovyet, Frans~z ve Ingiliz D~~i~leri Bakanlar~ na açm~~~ve destek aram~~t~. Ancak, Ren bölgesi
oldubittisinin hemen arkas~ndan, görü~ meler yolu ile de olsa, Bo~azlar~n askerselle~ tirilmesinin ele al~nmas~~özellikle Litvinof'a uygun
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görünmemi~ti. Litvinof bu görü~ünü, Frans~z D~~i~leri Bakan~na
oldu~u gibi, Aras'a da bildirmi~ ti. Türk Hükümeti ise i~i geciktirmek
istemiyordu. Art~k Ingiltere'nin bir itiraz~~yoktu. Aras Londra'daki
temaslar~nda bunu anlam~~t~ . Bu durumda, Sovyetler Birli~inin,
zaman bak~m~ndan olumsuz tepkisine kar~~ n, sorunu ortaya atmaya
kararhyd~. Böylece, ilk kez Sovyetlerin de~il, Ingiltere'nin tepkisine
göre davramyordu.
Aras, Mart sonlar~nda Ankara'ya dönü~ ünde, Atatürk ve Inönü
ile görü~tükten sonra, C. H. P. Meclis Grubunda aç~klamalar yapm~~t~. Art~k, Bo~azlar Konferans~~toplanmas~~için haz~rl~klar ba~lam~~t~.
Ortaya ç~ kan nazik bir konu, Ingiliz Hükümetinin Londra'da
Aras'a Bo~azlar sonurunun M. C. Yasas~n~n antla~malar~n de~i~tirilmesi konusuna ili~ kin 19. Maddesi uyar~ nca Örgüt çerçevesinde ele al~nmas~n~~önermesi olmu~tu 22 . Ingiltere'nin M. C.'nin
sayg~nl~~~n~~güçlendirmek amac~~ile yapt~~~~bu öneri Türkiye'nin
i~ ine gelmiyordu. Konferansa yaln~zca Lozan Bo~azlar Sözle~mesi
görü~melerine kat~lan ~~o Devletin 23 ça~r~lmas~~do~ru ve en pratik
y-ol oluyordu. Milletler Cemiyeti gibi, geni~~bir forumda i~~uzar gider,
zorluklar artabilirdi. Kald~~ki, Lozan'~n imzac~lar~ndan Japonya
M. C.'den çekilmi~ ti. Türkiye yöntem konusunda kararl~~ idi. Ingiltere itiraz~n' ileri götürmeyecekti.
ii Nisan "936'da Bo~azlar için yeni bir Sözle~me yap~lmak
üzere, sorunun Lozan Konferans~na kat~lan Devletler aras~nda bir
Konferansta görü~ülmesini isteyen Türk Notas~~24 ilgili Devletlerin
Ankara'daki Büyükelçiliklerine sunulmu~ tu. Bu uzun Notada, 1923
den beri Avrupa'da siyasal durumun çok de~i~ti~i, silahlar~n geli~ti~i,
Akdeniz'de güvenli~in tehlikeli duruma geldi~i, silahtan ar~nd~r~lm~~~
durumdaki Bo~azlar üzerinden Türkiye'nin güvenli~inin aç~kta kald~~~ , M. C. toplu güvenlik mekanizmas~n~ n etkin olmad~~~~ve Lozan
Sözle~ mesinin 18. Maddesiyle öngörülen 4 büyük Devletin (Ingiltere,
Montreux ve Savas Öncesi Y~llar~, S. 56.
1923 Lozan Bo~azlar Sözle~mesi görü~melerine kat~lan Devletler ~ngiltere,
Fransa, Italya, Japonya, Yunanistan, S~rp - H~ rvat ve Sloven Devleti, Romanya,
Bulgaristan, Türkiye ve Sovyetler Birli~i idi. Bunlardan Sovyetler Birli~i, S~rpH~rvat ve Sloven Devleti Lozan ba~~tlar~n~~ imza etmemi~ti.
24 Notan~n ve yan~ tlar= metinleri için bknz. Montruex Konferans~~ Tutanaklar~, Belgeler, Ankara, 1976.
22

23
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Fransa, Italya ve Japonya) güvencesinden art~k söz edilemeyece~'i
belirtilmi~ti. K~sacas~, Türkiye ko~ullar de~i~ti~ine göre hükümlerin de
de~i~mesi gerekti~ini (rebus sic sitantibus ilkesi) ileri sürerek, i~in
bir Konferansta görü~ülüp çözümlenmesini öneriyordu. Bu bar~~ç~~
çözüm önerisi, bir Ingiliz yazar~n~n deyi~i ile, "Atatürk'ün yüksek
devlet adaml~~~n~n göstergesiydi 25.
Ça~r~lan Devletlerden Türk Notas~na ilk olumlu yan~t~~(16
Nisan) veren Ingiltere olmu~tur. Ingiltere bu ilgi ve deste~ini,
sonuna de~in sürdürecektir. Türkiye'nin Balkan Pakt~~çerçevesinde
zaten dan~~malar içinde bulundu~u Yugoslavya, Yunanistan ve —Sovyetler Birli~inin Romanya'ya geçi~ini tan~mad~~~~Besarabya konusundan do~an geçici bir tart~~madan sonra — Romen Hükümeti,
olumlu yan~tlar vermi~ti. Bulgaristan giri~imi sevinçle kar~~lay~p
kabul etmi~ti. Sovyetler Birli~i, Fransa ve Japonya da Konferansa
kat~lacaklar~n~~bildirmekte gecikmemi~lerdi. Italya ise, henüz Habe~istan sava~~~ve yapt~rl~mlar sürerken, Türkiye'yi Ingiltere'ye daha
da yakla~t~racak böyle bir giri~im kar~~s~nda kayg~lanm~~t~. Bir duraksamadan sonra, "Türk Notas~n~n içeri~i konusundaki görü~ünü sakl~~
tutarak" Konferansa kat~lmay~~kabul etmi~ti. Ancak, sonradan gelmekten vazgeçecekti.
Bo~azlar Konferans~nda — ki bunun yeri Isviçre'de Montreux
olacakt~r — görü~melere temel olmak üzere, Türk Hükümeti, Sovyetler Birli~i ile dan~~malar yaparak bir tasar~~haz~rlam~~t~. Dan~~malar Ankara'da D~~i~leri Bakanl~~~~ile Sovyet Büyükelçisi Karahan
aras~nda olmu~tu. Ayr~ca, N. Menemencio~lu May~sta Konferans
için dan~~malar amac~yla ilgili Devletlerin Ba~kentlerinde, özellikle
Moskova'da Krestinski_ ile, görü~melerde bulunmu~tur. Böylece Sovyetlerle tasar~n~n ana çizgileri üzerinde bir anla~maya var~ld~~~~izlenimi do~mu~sa da, Konferans~n ba~lamas~ndan birkaç gün önce,
20 Haziranda, Karahan'~n verdi~i bir Notada 26, sava~~gemilerinin
geçi~~rejimi konusunda Karadeniz k~y~da~~~Devletlere gerekli önceli~i
ve özel haklar~~tan~mayan Türk tasar~s~~sert biçimde ele~tirilmi~, bu
davran~~~n "SSCB'ne kar~~~pek dostça olmad~~~" belirtilmi~ti. 'An25 D. A. Routh'un "The Montreux Convention" adl~~incelemesi, Survey of
International Affairs, London, 1936, s. 584-645.
28 Notan~n ve bu konuda gerek Moskova Büyükelçili~i, gerek Cenevre'de bulunan Aras ile D~~i~leri Bakanl~~~~aras~ndaki telgraf yaz~~malarmm metinleri için
bkn.z. Montreux ve Sava~~Öncesi Y~llar~, s. 46-50.
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kara'da biraz hayret, biraz da kayg~~uyand~ ran bu Nota üzerine
Moskova Büyükelçisi Apayd~n Sovyet D~~i~leri ile, Cenevre'deki Aras
da orada Litvinof ile görü~ meler yapm~~~ve i~i aç~kl~~a kavu~turmak
istemi~lerse de, 2 2 Haziranda ba~ layan Konferansta art~ k TürkSovyet i~birli~inin bozuldu~u ortaya ç~kacakt~.
Montreux Konferans~n~n aç~l~~~ nda, Delegasyon Ba~kanlar~n~n
aç~~~konu~malarinda 27, Türkiye'nin bu sorunu görü~meler yolu ile
çözümlemek karar~~özellikle övülmü~ tü. Denebilir ki, Atatürk Türkiyesi uluslararas~~alanda sayg~nl~~~n~ n en yüksek noktas~ nda idi.
Montreux'de, 23 Haziranda görü~ülme~e ba~lanan Türk tasar~s~~
ve daha sonra onun de~i~tirilmi~~bir biçimi olan ~ngiliz tasar~s~~üzerindeki tart~~ malar, özellikle sava~~gemilerinin geçi~~rejimi konusunda
Sovyetler Birli~i ile Ingiltere aras~ndaki ç~kar ayr~l~klar~n~~ortaya
koymu~tu ki, bu durumda Aras ba~kanl~~~ndaki Türk Delegasyonu,
bir yandan Sovyetlerle dostlu~un onar~ lmaz biçimde sars~lmamas~na,
öte yandan Türkiye'nin ulusal ç~ karlar~na ve güvenli~ine en yak~n
tutum içindeki ~ngiltere ile geli~mekte olan i~birli~ini koruma~a özen
gösteriyordu.
Konferansta, Türkiye için en önemli ve ivedi konu olan Bo~azlar~n askerselle~tirilmesinde görü~~birli~i kolayl~kla elde edildi~i gibi,
uluslararas~~Bo~azlar Komisyonunun görevlerinin Türk Hükümetine
geçirilmesinde de, k~sa bir duraksamadan sonra, anla~ maya var~lm~~t~. Buna kar~~l~k, sava~~gemilerinin çe~ itli durumlarda geçi~~ko~ullar~n~~saptamak kolay olmam~~ t~. Bu konuda bir yandan Türkiye'nin
güvenlik kayg~lar~, öte yandan Litvinof'un ~srarla savundu~u Karadeniz k~y~da~~~Devletlerin hak üstünlü~ü ve ona kar~~~Ingiltere'nin
korumak istedi~i e~itlik ve kar~~l~kl~~olma (reciprocite) ilkeleri aras~nda bir uzla~ma aran~rken çetin tart~~malar ç~km~~t~.
Özellikle, Türkiye'nin kat~lmad~~~~bir sava~ta, Bo~azlar~n tüm
sava~anlar~ n sava~~gemilerine aç~ k tutulmas~ n~~isteyen Ingiltere'ye
kar~~l~k, Sovyetler Birli~i, geçi~in Karadeniz k~y~da~~~olmayanlar~n
sava~~gemilerine yasaklanmas~nda ve, Sovyet - Frans~z Pakt~~gibi
M. C. çerçevesinde yap~lan bir savunma ba~~t~~gere~i, kendi gemilerine aç~k tutulmas~nda ~srar etmi~~ve bunda Fransa ile Balkan
Devletlerinin deste~ini sa~lam~~t~ . Sonunda, arada kalan Türkiye'yi
27

Montreux Konferans~~Belge ve Tutanaklar~.
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de s~k~nt~ dan kurtarmak üzere, Ingiliz Ba~delegesi Lord Stanley — ki
Konferans~n ortalar~nda ayr~lan Lord Stanhope'un yerine geçmi~ti—
bir uzla~ ma formülü bulmu~~ve bunu Hükümetine kabul ettirmi~ti.
Böylece, 19. Madde ile Bo~azlar~ n, sava~ta Milletler Cemiyeti Yasas~ ndan do~abilecek yükümlülükler (Md. 25) ve sald~r~ya u~ram~~~
bir Devlete, Türkiye'nin taraf oldu~u bir Yard~mla~ma Antla~mas~~
uyar~ nca, yap~lacak yard~m durumu d~~~nda, tüm sava~~gemilerine
kapal~~tutulmas~~öngörülmü~tü. Türkiye "sava~ an" ise (Md. 20) ya da
kendisini yak~n bir sava~~tehlikesi içinde görüyorsa (Md. 21) sava~~
gemilerinin geçi~i onun dedi~ine göre olacakt~.
20 Temmuz 1936 günü imzalanan Montreux Sözlc~mesinden,
Türkiye'den sonra en çok Sovyetler Birli~inin memnun olmas~~gerekiyordu. Karadeniz k~y~da~lar~ na tan~nan üstün haklar, Bo~azlar
bölgesinin askerselle~ tirilmesi vb. bak~m~ndan bu belki böyle idi.
Ancak, Sovyetler Birli~i Türkiye'yi Konferansta daha çok Ingilizlere
yak~n görmekten kayg~lanm~~t~ . Türk Delegasyonu da Sovyetlerin
beklenmedik biçimde ç~ kard~~~~zorluklardan yak~myordu 28. Gerçekte,
Türk tasar~s~~yerine Ingiliz tasar~s~n~n ele alm~~', Ankara'da Karahan
ile yap~lan dan~~ malarda öngörülmeyen noktalar~ n Montreux'de
ortaya ç~k~~~~ve, bunlar~n yan~~s~ra, Türk - Ingiliz yak~nl~~~= uyand~rd~~~~sinirlilik Sovyetlerin tutumunu etkilemi~~olabilece~i söylenebilirdi. Her ne olursa olsun, Türk - Sovyet dostlu~u Montreux'de az
çok bir sars~nt~~geçirirken, Türk - Ingiliz dostlu~u güçlenmi~~bulunuyordu.
Fransa, müttefiki Sovyetler Birli~i ile, dostu Ingiltere aras~nda
bir uzla~maya dayanan bu Sözle~ meden memnundu. Nitekim, D~~i~leri Bakan~~Delbos 23 Temmuzda Frans~z Büyükelçiliklerine yollad~~~~bir yönergede 29 Sözle~me metnini gönderirken ~öyle diyordu:
" . . . Konferans çok iyi biçimde sonuçland~. Sonucun görü~meler yolu ile
elde edilmi~~olmas~~ önemlidir. Bu, Milletler Cemiyetinin sayg~ nl~~~n~~ da
28 Konferans s~ras~nda D~~i~leri Bakan~na vekâlet eden ~ükrü Saraco~lu
sonradan (1947) yazd~~~~bir notta "Montreux'ye giderken haz~rlad~~~m~z tasar~~
üzerinde Karahan'la anla~maya varm~~ken, orada buna en büyük itiraz~~Sovyetler
yapt~, uzun tart~~malar oldu" demi~ tir. Aras da Montreux'den yollad~~~~bir telgrafta "... Ruslar~n bize kar~~~tutumu çok olumsuzdu. Diyebilirim ki, bize tek
zorluk ç~karan ve hiç beklemedi~imiz noktalarda bile kar~~m~ za dikilen Ruslard~"
diye yazm~~t~. Bknz. Montreux ve Sava~~Öncesi Y~ llar~~s. 35.
29 Documents Diplomatiques Français, Serie III, Belge No. 95.
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art~rd~. Bo~azlar~n askerselle~tirilmesi art~k kaç~n~lmaz bir ~eydi. Konferansta
Frans~ z Delegeleri Paul - Boncour (M. C.'indeki Sürekli Delegesi) ve Ponsot
(Ankara Büyükelçisi) uzla~t~r~c~~rol oynad~lar ve ~ngiliz - Sovyet çat~~mas~n~~
yumu~att~lar. Burada Türk - ~ngiliz yak~nl~~~n~n kimi kez Sovyet ç~karlar~na
ters dü~tü~ü görüldü.
" ..En olumlu sonucu, kimi ödünler vermesine kar~~n, Türkiye sa~lad~.
Türkler bir yandan Rus i~birli~ine dayanarak istedi~i de~i~iklik için a~~r
basarken ve ~ngiltere ile e~it ko~ullar içinde konu~abilirken, öte yandan ~ngiltere'nin deste~i ile Rusya'ya kar~~~oldukça ba~~ms~z davrand~lar".
Konferansa kat~lmayan ~talya, Türkiye'nin Bo~azlar~n askerselle~tirilmesiyle güçlenmesinden ve ~ngilizlere yakla~mas~ndan ku~kusuz memnun kalmam~~t~. Ancak Akdeniz'deki ~ngiliz üstünlü~ünü
tan~maktan ba~ka çaresi yoktu ve 2 May~s 1938'de Montreux Sözle~mesine kat~lacakt~.
Almanya'ya gelince: Lozan in~zac~lar~ ndan olmad~~~~için, Amerika B. D. gibi, o da Konferansa ça~r~lmam~~t~. Ancak, kendisi için
stratejik önemi olan bu konuya büyük ilgi gösteriyordu. Türkiye Hükümeti bunu bildi~i için ~~~~Nisan notas~n~n bir örne~ini, Ankara Büyükelçisi Keller'e vermi~ti. Ayr~ca N. Menemencio~lu Konferanstan
önce Avrupa'da ilgili Devletlerle yapt~~~~dan~~malar s~ras~nda Berlin'e gitmi~, D~~i~leri Bakan~~Von Neurath ile konuyu görü~mü~tü.
Almanlar Bo~azlar~n askerselle~tirilmesini hakl~~bulmu~, ancak imzalanan Sözle~mede Sovyetler Birli~inin sa~lad~~~~olanaklardan kayg~~
duymu~lard~~3°.
Neurath, konuyu Hitler ile görü~tükten sonra, Büyükelçi Keller'e
2 2 Temmuzda yollad~~~~bir telgrafta ~öyle diyordu:
"~imdiki Sözle~me nedeniyle bir protestoya ya da çekinceye gerek görmüyoruz. Ancak, Türklerle temaslar~n~zda Sözle~me ko~ullar~n~~ ve Türkiye'nin davran~~~n~~ (yeterince dan~~ma yap~lmamas~~anlam~na) dostça görmedi~imizi
ve bundan böyle onlar~n bizim görü~ümüzü almalar~n~~
istemeliyiz" •
Keller'in 28 Temmuzda Bakanl~~~na gönderdi~i bir telgrafta
Montreux sonras~~Türkiye'nin durumu konusundaki de~erlendirmesinin kimi bölümlerini a~a~~ya aktar~yoruz:
30 Almanya ile bu temaslara ili~kin diplomatik belgeler için bknz. Documents
On German Foreign Policy, Belge No. 277, 328, 396, 400, 462, 464, 468, 481, 483.
Belkten C. XLV, 9
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.Bo~azlar~~silâhland~ran Türkiye, dünya politikas~nda Müttefikler
için önemli bir hareket noktas~~durumuna gelmi~, askersel a~~rl~~~~olan bir
Devlet (Military Power factor) olmu~, prestiji artm~~t~r. Avrupal~l~~~n~~ da
kan~tlam~~t~r . . . Rusya kar~~s~nda art~k güçsüz bir ortak de~ildir. Rusya,
Montreux' den kazançl~~ç~km~~~da olsa, Türkiye ile ba~lar~~gev~emi~tir. Nitekim, Türkiye Montreux' de Sovyet - Frans~z Pakt~~yarar~na yükümler üstlenme~e yana~mam~~t~r. San~r~m, Konferans kapan~rken yap~lan konu~malarda
Litvinof, Aras'a te~ekkür etmeyen tek Ba~delege olmu~tur. Karahan D~~i~leri Bakan Vekili ~. Saraço~lu'na bir kutlama teli yollam~~~ise de, Aras'~n
dönü~ünü beklemeden Moskova'ya gitmesi gözden kaçmam~~t~r.
" . Türkiye, Italya'n~n geni~leme emellerine kar~~~Rusya'dan askersel
bir yard~m bekleyemez. üstelik bir Rus - Italyan yakla~mas~~olas~l~~~ndan da
ku~kulan~yor. O nedenle, kendisini Ingiltere'nin kollar~na at~yor. Ingiltere de
Türkiye'ye (Do~u Akdenizde) bir dayanak noktas~~(point d'appui) olarak
gereksinim duyuyor. Çünkü TürlE~,ye Bo~azlar~~sildhland~rmakla güçlenmektedir".
Balkan Devletleri de Sözle~meden memnun kalm~~lard~.

MOSKOVA'NIN BO~AZLARIN ORTAKLA~A SAVUNULMASI ÖNERISI VE
TÜRK - SOVYET ITTIFAK GÖRÜ~MELERI:

Haziran - Kas~m 1936

Montreux Konferans~n~n aç~l~~~n~n ertesi günü, 23 Haziran
~ 936'da, Aras Litvinof ile yapt~~~~konu~mas~n~~ Ankaraya ~öylece
bildiriyordu 31 :
"Litvinof, Bo~azlar~n savunmas~~ için bir ittifak~~nas~l kar~~lad~~~m~~
sorunca, genel kapsaml~~ve M. C. ilkeleri çerçevesinde bir ittifaktan daha
önce sözetti~imi, ancak yaln~z Bo~azlarla ilgili bir ittifak~~anlayamad~~~m
söyledim. Biraz aç~klayarak "örne~in tahkimat ve sildhland~rmada yard~m
etmek gibi", dedi ve hemen Almanlar~~ i~e (tahkimata) kar~~t~rmamak gerekti~ini belirtti. Önerisini hemen reddetmemi~~olmak için, bunu aram~zda geçmi~~
akademik bir görü~me niteli~inde Ankara'ya iletece~imi söyledim".
Bu öneri üzerine, D~~i~leri Bakanl~~~ndan Aras'a gönderilen
telgrafta ~u bildirilmi~ti:
31
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"Litvinof'un Bo~azlar~n savunma ve tahkimine ba~l~~ ittifak önerisini
anlamak olanaks~zd~r. Sonra böylesine önemli bir önerinin görü~me yeri,
Montreux olamaz. . . E~er öneri ciddi ise Ankara'da görü~ürüz".
Aras, 25 Haziranda Litvinof ile yeniden görü~erek, Ankara'n~n
dü~üncesini kendisine iletmi~~ve Ankara'ya durumu ~öylece bildirmi~tir:
".. . Türk Hükümetinin bundan bir~ey anlamad~~~n~, kapsam~n~~ö~renmek
istedi~ini söyledim. Bana, bu konuda daha çok bizim bir dü~ünce süremizi
beklediklerini bildirince, hayretimi saklamad~ m. Bunun üzerine, Karahan' dan
ald~~~~bir teli okuyarak, böyle bir~eyin bir ara benimle Büyükelçileri aras~nda
sözkonusu edildi~ini belirtti. Kar~~l~k olarak, .Karahan' a "aram~zda bir
yard~mla~ma pakt~~olmad~~~na göre, Bo~azlar~~birlikte savunacak de~iliz"
yolundaki bir sözümün yanl~~~anla~~ld~~~n~~söyledim. Litvinof bunun üzerine,
Bo~azlar~~nas~l tahkim edece~imizi sorup tahkimat~n yap~m~na yard~m edebileceklerini söyledi".
Bu sondaj~ndan anla~~ld~~~ na göre, Sovyet Hükümeti ~imdilik
Italya'ya kar~~~ Türkiye ile yard~mla~ ma Pakt~na yana~maks~z~n,
yaln~zca Bo~azlar~n ortakla~a savunmas~n~~sa~lama~~~dü~ünmekte,
fazla hevesli görünmemek için de, önerinin Türkiye'den gelmesini
beklemektedir.
Aras, gene 25 Haziran'da Romanya D~~i~leri Bakan~~Titulescu
ve ayr~ca Litvinof ile yapt~~~~görü~meler üzerine, Ankara'ya gönderdi~i telgrafta ~unlar~~bildiriyordu 32 :
"Titulescu, Karadeniz k~y~da~~Devletleri aras~nda bir pakt yapal~m,
dedi ve bu i~i Moskova'ya sordu~unu aç~klad~. Ben de, Türkiye'nin bölgesel
paktlar~~iyi kar~~lad~~~n~, bir Karadeniz Pakt~~ i~inin niteli~ini bilmedi~imi,
Litvinof'dan bir yan~ t gelirse Ankara'ya soraca~~m~~söyledim.
" .Litvinof'a bu pakt i~ini sorunca, Titulescu'nun bundan sözetti~ini,
böyle bir pakt ile deniz s~n~rlar~m~ z için birbirimize güvence vermem' zin
dü~ünülece~ini, buna Bulgaristan'~n da kat~labilece~ini, konuyu Moskova'ya
olumlu biçimde yans~tt~~~n~~
Türkiye ile Sovyetler Birli~i aras~nda zaten 1925 Sald~rmazl~k
Pakt~~bulundu~una ve ~talya Karadenizde sald~r~ya geçemeyece~ine
göre, "Karadeniz s~n~rlar~n~ n güvencesi için" bir pakt~n anlam~~
Ankara'da anla~~lamam~~, ku~ku ile kar~~lanm~~t~. Türkiye'nin istedi~i
32

Ibid, 73-74.
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~ey genel nitelikte bir savunma pakt~~idi. Nitekim Ba~bakan Inönü,
Montreux Konferans~~yap~l~rken ve Türk - Ingiliz Akdeniz ittifak~n~n
sonu yakla~~rken, Aras'a 12 Temmuz 1936'da yollad~~~~bir telgrafta
~öyle diyordu":
" .Türkiye'nin en önemli ve belki bugün için tek sorunu Akdenizin
güvenli~i ve Italya'n~n h~rs~d~r. ilerde, belki de yak~n olan bir dünya sava~~nda,
Italya'n~n hangi grupta yeralaca~~~belli de~ildir. . . Italya tarafs~z kal~rsa
biz de kesinlikle tarafs~z kalmal~y~z. ~talya sava~a girerse, gene tarafs~z kal~p
kuvvetlerimizi elde tutmak yararl~~ olur. E~er Italya'ya kar~~~güvenli~imiz
için Ingilizler ya da Ruslarla ~imdiden uzun süreli bir ba~~t~m~z olsayd~,
bu haz~r ve etkin güvence kar~~l~~~nda, onlar~n gelecekteki büyük sava~ta
alacaklar~~risklere kat~labilirdik. Oysa, Rusya ve Fransa, halya'y~~gücendirmemek için, bizimle en basit anla~malardan kaç~nd~~~~gibi, Ingiltere de
kendi istedi~i zaman kullanmak üzere bu olana~~~elinde tutarak, Türkiye
için bir yükümlülük alt~na girmek istemiyor".
Aras, Montreux Konferans~~20 Temmuzda sona ererken Litvinof ile yapt~~~~konu~may~~Ankara'ya ~öyle bildiriyordu 34.
" .Litvinof Moskova'ya döner dönmez iki ülke aras~nda yeniden
canlanan dostlu~u güçlendirmek üzere bir~ey dü~ünüp bildirece~ini söyledi.
Montreux Sözle~mesine Alman bas~mn~n olumsuz tepki göstermesinden memnundu. Bo~azlar~~ortakla~a siltMland~rmak ya da Türkiye'yi kar~~l~~~~olmadan,
istedi~i cepheye sürü/demek dü~üncesinden vazgeçmi~tir".
Litvinof dönü~~yolu üzerinde görü~tü~ü Türkiye'nin Moskova
Büyükelçisi Apayd~n'a:
‘,. . . Türkiye'nin izledi~i politikay~~anlayam~yorum. Karadeniz ve
Bo~azlar~n güvenli~i için, Bulgaristan'~n da imzas~na aç~k tutulacak bir pakt
önerisini kabul etmiyor" diyor ve Moskova'da gene görü~eceklerini söylüyordu.
Türk Hükümetinin bu arada Almanya ile iyi ili~kileri korumak
istedi~i ve ona kar~~~yükümlülük almaktan çekindi~i anla~~l~yordu.
Nitekim, Ankara'daki Alman Büyükelçisi Keller, Aras ile 28 Temmuzda yapt~~~~bir görü~me üzerine, Berlin'e gönderdi~i raporda 35
~öyle diyordu:
ibid, 54.
Bu ve bundan sonraki belgeler için gene Montreux ve Sava~~Öncesi Y~llar~~
adl~~ Kitab~n "Montreux Müzakereleri esnas~nda ve sonras~nda Türk - Sovyet
ittifak Andla~mas~~ Görü~meleri" bölümüne (s. 131-150) bak~lmas~.
35 Documer~ts on German Foreign Policy, Seri C, C. V, Belge No. 483.
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. . .Aras, Türkiye'nin Frans~z - Sovyet Ittifak~na ko~ut bir Pakt
giri~iminde bulunmayaca~~n~, ancak kar~~~taraf (Fransaya da Sovyetler Birli~i
anlam~na) bir Pakt önerisinde bulunursa bunu inceliyece~ini, her durumda
Almanya ile ili~kilerin gözönünde tutulaca~~n~~bildirdi".
Moskova'da Apayd~n, Litvinof dinlenme~e ç~kt~~~~için, D~~i~lerinde onun Yard~mc~s~~Stamanyakof ile görü~ebiliyor ve Ankara'ya
~unlar~~bildiriyordu:
"Benim anlad~~~ma göre, Italya'ya kar~~~duyarl~~~m~z~~ ok~ayarak, yard~mla~ma önerisinin bizden gelmesini bekliyorlar. Montreux Sözle~mesi varken, Türkiye olmadan ne Sovyet - Frans~ z ne de Romen - Frans~z Pakt~~
i~leyemez. O nedenle s~k~~~k durumdad~rlar. Bizim Almanya'ya kar~~~herhangi
bir tertibe girmemiz sözkonusu olamaz. Kald~~ki, Sovyetler Birli~i ve Karadeniz Devletleriyle yap~lacak bir pakt bizi Akdenizde Italyan sald~r~s~na kar~~~
koruyamaz".
Aras, Büyükelçiye (Temmuz sonlar~) verdi~i yan~tta, Hükümetin
Bo~azlar~~Sovyetlerin yard~m~~ile silahland~rmak yolundaki önerisini
olumsuz kar~~lad~~~n~, bu i~i, her Devlet gibi, Türkiye'nin kendisinin
yapaca~~n~~belirterek ~öyle diyordu:
" . . .D~~ar~dan al~nacak toplar~n sipari~ini Ruslara vermekten memnunluk duyacakt~k. Ancak, kendi silahlanma i~iyle u~ra~~rken, böyle çok büyük
toplar~~az zamanda bizim için yapabilme olanaklar~~nas~l olur, bu bir. Kald~~
ki, bizim 2 milyon Dolarl~k kredi istemimizi kar~~layamam~~larken, ~imdi
15-20 milyon Dolarl~k krediyi gerektirecek bir sipari~in zorlu~u ortadad~r.
Görülüyor ki, Bo~azlar~n tahkimat~~siyasal bir konu de~ildir.
.Karadeniz Pakt~n~n Türkiye'ye yararl~~bir yan~n~~göremedik. Biz
Sovyetler Birli~ine genel nitelikte bir savunma ittifak~~ yap~lmas~n~~eskiden
önermi~tik. Moskova uygun görmedi. Biz de art~k üzerinde durmak istemedik.
Bo~azlar~n ortakla~a savunmas~na gelince, Türkiye'nin denizlerden sald~r~ya
aç~k yan~~yaln~z Bo~azlar de~ildir. Kald~~ ki, silâhland~r~ld~ktan sonra en
çok kayg~~verici bölge Bo~azlar olamaz.
.Bir ittifak konusunda, Türkiye'nin Akdeniz' den u~rayaca~~~bir
sald~r~ya kar~~~Sovyetlerin Akdenize kuvvet yollay~ p yollayamayacaklar~n~~
bilmek bizim için bir temel ilke niteli~indedir. E~er bunu kabul ederlerse,
yap~lacak bir ba~~tta Sovyetler Birli~ine sald~ran bir Devletin araçlar~n~~
Bo~azlardan Karadenize geçirmemeyi yükümlenebiliriz. Onlar da Akdenizde
Türkiye'ye bir sald~r~~durumunda, Türkiye'nin istemi üzerine, en az düzeyi
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önceden saptanacak donanma ve hava kuvvetleriyle, ivedilikle Türkiye'nin
yard~m~na gelmeyi iistlenmelidir. Uygulamaya ili~kin ayr~nt~lar~~Genel Kurmaylar düzenler. Bunlar benim ki~isel dü~üncemdir. Siz de kendi görti~iinüz
gibi Litvinof'a bildirebilirsiniz. E~er Litvinof, Sovyetler Birli~ine kar~~~bir
sald~rgan~~Bo~azlardan geçirmemek konusunda, "bu zaten Türkiye'nin yeni
Bo~azlar Sözle~mesinden do~an bir yükümlülü~üdür" yan~t~n~~verirse, siz de
ona "Türkiye'nin buna kar~~l~k istedi~i yükümlülük de Sovyetler Birli~i ile
aram~zda yürürlükte bulunan Paris Antla~mas~na (1925 Sald~rmazl~ k Pakt~)
ekli Çiçer'in Mektubunun 36 bir gere~idir" diyebilirsiniz".
Bu yönerge üzerine, Apayd~n'~n yeniden görü~tü~ü Stamanyakof, konunun 15 A~ustostan sonra Hükümetince ele al~naca~~n~~
söylemi~, bu arada Bo~azlar~n tahkimi i~ine de~inmi~~ve Türkiye'nin
Çekoslovakyadan ba~ka Almanya'ya sipari~~verip vermedi~ini ö~renme isterken "ümit ederim ki Türkiye Almanya yerine sipari~i bize
verir" demi~ti. Apayd~n da t° milyon Dolarl~k bir silâh sipari~inin
Sovyetlerce zaman~nda yap~labilece~inden duydu~u ku~kuyu belirtmi~~
ve tahkimat i~inin siyasal bir konu olmad~~~n~~söylemi~ti.
Böylece Türk - Sovyet ili~kilerinde duraklama ba~lad~~~~s~rada,
Türk - Ingiliz dostlu~unun geli~mekte oldu~u tüm dünyan~n gözleri
önündeydi. Bu arada Ingiltere Kral~~VIII. Edward'~n, Mme Simpson
ile birlikte, Akdenizde yapt~~~~deniz gezisi s~ras~nda Atatürk'ün
ça~r~l~s~~olarak 4 Eylülde istanbura gelmesi ve büyük dostluk görmesi ~ngiliz bas~n~nda Türkiye ve Atatürk için öyticü yaz~lar ç~kmas~na vesiyle olmu~tu.
Sovyetlerin Türkiye'ye kar~~~tutumunu etkileyen önemli bir
geli~me, 18 Temmuzda ba~layan Ispanya iç sava~~na bir kaç hafta
sonra Italya ve Almanya'n~n isyanc~~Franco liderli~indeki kuvvetlerin yan~s~ra kar~~malan ve Ekimde Alman - Italyan yakla~mas~n~n
gerçekle~mesi — ki Mussolini ~~ Kas~mda Roma - Berlih Mihverini
36 1925 Türk - Sovyet Sald~rmazl~k Pakt~na ekli bir Mektup aç~klanm~~~de~ildir. Andla~maya ekli 3 Protokolün de böyle bir yard~m vaad~yle ilgisi yoktur. Gizli
tutuldu~u anla~~lan bu Mektubun, Moskova Büyükelçimizle Ankara aras~ndaki
yaz~~malara bak~l~rsa, Türkiye'nin bir sald~r~ya u~ramas~~durumunda Sovyetler
Birli~inin ona tek yanl~~yard~m vaadini içeren bir belge oldu~u anla~~lmaktad~r.
1925 Pakt~n~n, Türkiye'nin Ingiltere ile Musul anla~mazl~~~n~n sürdü~ü ve Italya'n~n Ingiltere'yi destekleyip Türkiye'yi tehdit etti~i bir s~rada yap~ld~~~~dü~ünülürse, böyle bir Mektubun önemi anla~~l~r. Mektubun Ar~ivlerimizden ara~t~r~l~p
ortaya ç~kar~lmas~~Türk diplomasi tarihi bak~m~ndan önemli bir hizmet olacakt~r.
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aç~klaycakt~r — olmu~tur. Art~ k ~talya Almanya ile bir ittifaka yöneldi~ine göre, Sovyetlerin ona kar~~~Türkiye için yükümlülük alt~na
girmesine engel kalm~yordu. Ba~ka deyi~le, Türkiye'nin istedi~i
üzere, onunla bir yard~mla~ma pakt~~yaparak olas~~ bir sava~ta Ankara'y~~ kendine ba~l~~ tutmakta yarar~~vard~.
Ekim ba~lar~nda M. C. Genel Kurulunun toplant~lar~~ s~ras~nda
Litvinof, Aras ile görü~melerinde, her ~eyden önce Türkiye'nin,
~ngiltere ile yak~nl~k düzeyini ö~renme~e çal~~m~~t~. Bu arada, Türkiye'nin Almanya ve Japonya ile ola~an siyasal ili~kilerinin ve ticaretinin ötesinde ili~kiler kurmaktan kaç~nmas~n~~ ümit ettiklerini,
Türk - Sovyet dostlu~unda bir so~ukluk olmad~~~n~~etrafa göstermek
gerekti~ini bildirmi~ti. Litvinof, Almanya'n~n Çekoslovakya'da bir
darbe yapabilece~ini, bundan da bir sava~~n ç~kabilece~ini, Hitler'in
Çekoslovakya'dan sonra Romanya üzerinden Sovyetler Birli~ine sald~rabilece~ini söyleyerek "aram~zda ne yapabiliriz" diye sorunca,
Aras, "Türkiye Akdenizde bir sald~r~ya u~ramas~~durumunda Sovyetler Birli~inin yükümlülük üstlenip üstlenmeyece~ini" ö~renmek
istemi~ti. Litvinof buna olumlu tepki göstererek, genel bir yard~mla~ma (Assistance Mutuelle) antla~mas~~yap~labilece~ini bildirmi~ti.
Aras'~n Litvinof ile bu görü~ mesiyle ilgili raporu 5 Ekimde Ankara'ya
gelmi~ ti. Aras raporunda, Moskova Büyükelçisine verilen yönerge
çerçevesinde görü~lerini Litvinof'a aç~klad~~~n~~yaz~yor ve ~unlar~~
belirtiyordu:
" .Litvinof, örne~in Almanlar Romanya üzerinden sald~r~rsa Türkiye'nin yard~m edebilece~ini söyledi. Ben bunun Karadenizden ayr~~bir konu
oldu~unu, Romanya'ya ordu gönderemeyece~imizi, ancak Bo~azlardan Alman
donanmas~n~~geçirmemekle Türkiye'nin en iyi yard~m~~yapm~~~olaca~~n~~anlatt~m. Litvinof görü~ümüzü bir ka~~ da dökmemi isteyip bunu Moskova'da,
inceleyebileceklerini bildirince, Hükümetimle temas edip Moskova Büyükelçili~imize 'önerge verece~imi söyledim".
Aras, raporunda ~u sonucu Hükümetin onay~ na sunuyordu:
"Sald~r~ya giri~mi~~bir sava~an Devletin gemilerinin Bo~azlardan,
geçi~inin yasaklanmas~~yükümü kar~~l~~~ nda, Türkiye'nin Akdenizde bir
sald~r~ya u~ramas~~durumunda Soz~yetlerin Karadeniz Donanmas~n~~ ve ~u
kadar hava kuvvetini Türkiye'nin yard~m~na ay~rmas~~yükümünü üstlenmesi
fikrini zaten Büyük ~efimiz (Atatürk) onaylam~~~oldu~una göre, bunun
ortadaki Antla~malara (1925 Antla~mas~) ba~l~~ olarak ya da uygun ba~ka
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bir formülle Ankara'da düzenlenmesini önerirken, ki~isel niteli~ini koruyarak
Litvinof'a verilmek üzere, Frans~ zca bir metin _yollamam~z~~rica ederim".
Bu rapor üzerine, Inönü, Atatürk ile görü~tükten sonra, Cenevre'de bulunan Aras'a ve Moskova Büyükelçili~ine yollad~~~~
telgraflarda, i~ in çok önemli oldu~unu, bunu Hükümeti toplay~p
görü~mek, ayr~ca Genelkurmay Ba~kan~~Çakmak'~n görü~ünü almak
gerekti~ini, ancak ne olursa olsun, Sovyetlere yaz~l~~bir belge verilmesinin uygun görülmedi~ini bildirmi~~ve ~unlar~~eklemi~tir:
"Sovyet dostlu~u bizim için temelli bir politikad~ r. Biz hiç bir durumda
aram~ zdaki güvenin bozulmas~n~~ istemedik. Eksiklik ve haks~ z yere ku~ku
gösteren, elinden gelebilecek basit davran~~larda ihmali olan Sovyetlerdir.
" .Litvinof'un yakla~~m~n~~ iyi kar~~lad~ k. Hemen kesin bir tutum
içinde olamam~z~ n nedeni ~udur: Avrupa sorunlar~nda alt~ ndan kalkamayaca~~m~z yükümlülük ve olas~l~ klarla kar~~la~maktan ve hiç haz~rl~k yap~lmadan ekonomik ili~kilerimizi felce u~ratmaktan sak~n~yoruz. Ba~ka bir
neden yoktur. Bunlar~~Litvinof'a anlatabilirsiniz. Bu telgrafi Atatürk onaylam~~t~r''.
Türk Hükümeti acele etmemi~, bir yandan askersel aç~dan Marc~alin görü~ünü alm~~ , öte yandan özellikle Ingiltere ile dan~~mak
istemi~tir.
Mare~al Çakmak'~ n Litvinof'un önerileri konusunda, 6 Ekimde
Inönü'ye bildirdi~i görü~~ ~udur:
"Almanlar dü~man olarak Romanya'ya girer de, Bulgaristan da Almanya'n~n yan~nda sava~a kat~l~rsa, Balkan Pakt~~gere~ince Bulgaristan'a kar~~~
sava~a gire biliriz. Almanlar Romanya'ya dost olarak girerse Bulgarlar~~
ihmal ederek, Almanya'ya kar~~~sava~a girn~ emiz sözkonusu olamaz.
"Bo~azlar~~Almanlara kapatmam~z Ruslar için en önemli yard~md~r.
Akdeni zde bize bir sald~r~da, onlar~ n da bize yard~ m etmesi uygun olur. Yard~m
için deniz kuvveti olarak, 6 denizalt~, 2 kruvazör, 4 muhr~P, 500 may~n, ~~
mazot gemisi ile yeterince benzin ve mazot gereklidir. Hava kuvveti olarak,
~oo bombard~man uça~~~ile ~oo av uça~~, ayr~ ca loo tank ile gazl~~mermi
vb. gereçler".
Bu arada, Aras Cenevre'de Litvinof' ile görü~üp "Hükümetlerin
durumu özgürce inceleyerek iki taraf için olanakl~~ en iyi formülü
bulmas~", ilkesi üzerinde anla~m~~t~r.
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Aras, öte yandan, Ekim ortalar~nda Cenevre'de Anthony Eden'e
görü~melerden gizlice bilgi vermi~~ve görü~ünü sormu~tur. Eden
biraz dü~ünüp yan~t~n~~bildirece~ini söylemi~tir. Aras D~~i~lerine
raporunda, Fransa'ya dinlenmeye giden Eden'in, Cenevre'de Lord
Cranborne arac~l~~~~ile, kendisine ilk tepkilerini bildirdi~ini yazarak
~unlar~~eklemi~tir:
_Ingilizler _yeterince incelemeyi henüz yapamam~~lar, itiraz etmemekle birlikte, ilk bak~~ta Bo~azlar sorunu henüz çözümlenmi~ken, böyle
bir Türk - Sovyet antla~mas~nda acele edilmesi durumunda, Avrupan~n kimi
büyük Devletlerinin (Almanya ve Italya sözkonusu olabilir) tepkisinin ne
olaca~~n~~kestiremiyorlar. Kesin yan~tlar~n~~ayr~ca bildirecekler".
~ngiliz Hükümeti kesin yan~t~n~~Londra Büyükelçilerimize Okyar'a bildirmekte gecikmemi~tir. Ekim ortalar~nda al~nd~~~~anla~~lan
bir muht~rada ~öyle denilmektedir:
"Böyle bir antla~ma ya Montreux Sözle~mesi ötesinde Ruslara bir yarar
sa~layacak ya da sözle~me kapsam~n~~a~mayacakt~r. E~er Sözle~rneyi de~i~tirici
nitelik ta~~rsa, bu öteki Devletlerin itirazlar~n~~do~uraca~~ndan, tehlikelidir. E~er
Sözle~me çerçevesini a~mayacaksa bir anlam~~yok demektir ki, Ruslar~n Akdenizde Türkiye'ye yard~m vaadinde bulunmalar~~beklenemez. Tasar~n~n
kimi hükümlerinin geni~~biçimde yorumu ile tasar~y~~Montreux çerçevesine
sokmak da tehlikeli olacakt~ r. Türkiye'nin Rusya ile askersel bir ittifak~n~~
gerektirecek böyle bir tasar~, Türkiye'nin Avrupa'da olu~um içindeki cephelerden birine ba~lanmas~~sonucuna varacakt~r. Oysa, Türkiye'nin bugünkü
gücü, hiç bir tarafa ba~l~~olmayarak Akdenizde ba~lant~s~z durumda bulunmas~ndan, bar~~~ve istikrar için önemli bir öke olmas~ndan do~maktad~r. Akdenizde Türkiye için olas~~her tehlikeyi kar~~lamak üzere Ruslarla bir ittifak,
tehlikeyi azaltmay~p art~racakt~r. Böyle bir ittifak, Rus kuvvetlerinin Akdenize sarkmas~~demektir ki, Türkiye'nin dü~ündü~ü tehlike daha da somut
bir biçim alabilir. Oysa, Türkiye bugün ba~lant~s~ z olarak, Akdenizde Ingiltere aç~s~ndan daha iyi bir durumdad~ r. Zaten Akdenizde Türkiye'ye kar~~~
bir sald~r~~büyük kar~~~kl~klar do~urur. O nedenle Türkiye'nin hiç bir tarafa
ba~l~~kalmamas~~kendi güvenli~i için daha sa~l~kl~d~r. Ku~kusuz Ingiltere,
Türkiye'yi istedi~i kombinezonu yapmaktan al~koymak için de~il, Aras'~n
sorusunu yan~tlamak üzere, Türk - Ingiliz kar~~ l~kl~~ ç~karlar~na en uygun
olan yolu bildirme~i bir dostluk görevi saymaktad~r."
Görülüyor ki, Avrupa'da henüz paktlar d~~~ nda kalmakta olan
~ngiltere Türkiye'nin Sovyetlere ba~~ml~~duruma gelmesini istemiyor,
GC
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ayr~ca Italya'n~n sald~r~ya kalkamayaca~~n~~belirtirken, zaten böyle
bir durumda Ingiltere'nin ilgisiz kalamayaca~~n~~hissettirmi~~oluyordu.
Ingiliz görü~ü Ankara'y~~etkilemi~ti. Nitekim, ~nönü Ekim ortalar~nda Apayd~n'a yollad~~~~yönergede, Türkiye'nin Sovyetlerle içtenlikle dostluk istedi~ini belirttikten sonra, Büyükelçinin ki~isel
bilgisi için, ~unlar~~bildiriyordu:
" ...Genel ve kesin bir yard~mla~ma pakt~~yapma~a olanak olup olmad~~~nda duraksama içindeyiz. O nedenle, temaslar~n~zda ihtiyatl~~olun. Bugün
ekonomik ili~kilerimiz Alman pazar~na ba~l~d~r. Ticaretimiz çok sars~lmamal~.
Onu çe~itlendirmek zaman al~r. Öte yandan, Avrupa'daki durumun bizi zaman~ndan önce sava~a sürüklemesinden sak~n~yoruz. Bir de üstlenece~imiz yükümlülüklerin Montreux Sitzle~mesiyle ba~da~~p ba~da~mayaca~~~sözkonusudur.
Akdeniz Devletlerinin bir Türk - Sovyet cephesine kar~~~ ç~kmalar~~olas~l~~~~
da vard~r ki, bundan daha çok zarar görürüz".
19 Ekimde Litvinof ile görü~en Apayd~n telgraf~nda ~unlar~~
yaz~yordu:
" .Litvinof dedi ki: Öyle anl~yorum ki, siz bizimle bir~ey yapmak
istemiyorsunuz. Anla~~lan bir Devletin (~ngiltere) onay~na ba~l~~ kal~yorsunuz.
" . . .Ben de kendisine geni~~bir yiikümlülük için iyi dü~ünmek gerekti~ini,
her durumda dostumuz Solyetler Birli~ine kar~~, ne pahas~na olursa olsun,
bir tertibe girmeyece~imizi bildirdim. Litvinof, Aras'tan istedi~i k d- :gidin
verilmedi~ini belirti p "Montreux Sözle~mesine kar~~n Bo~azlar~~geçmek isteyecek sava~~gemilerine zaten kar~~~koymak yükümlülü~ü alt~ndas~n~z. O zaman
Akdenizde bir sald~r~~olas~l~~~na kar~~~bizden neyin kar~~l~~~nda yard~m istiyorsunuz" deyince, ben "Bo~azlar~n savunmas~~bize dü~tü~ü ölçüde, Türkiye'ye sald~r~~durumunda Çiçerin'in Mektubu uyar~nca yard~m da size dü~er"
dedim. Litvinof Mektubun Rusça metnini eline al~p "bu bir~ey ifade eder mi?"
dedi. Ben de "Çiçerin'in Mektubu tek tarafl~d~r, gerçi metin iki taraf aras~ndaki ili~kilerde Moskova Antla~mas~n~n (1921) ruhu egemen olacak diyorsa
da, Çiçerin bu Mektupla yaln~z kendi ülkesini ba~lam~~t~r" dedim. Pek anlayamad~~~m söyleyip Aras'dan öneri gelirse bildirmemi istedi".
Apayd~n'~n konuda Stamanyakof ve Litvinof ile yapt~~~~görü~meler Ankara'da incelenmi~tir. Ankara Sovyetlerle art~k Pakt görü~melerine son verilmesi karar~ndad~r. Netekim, Aras'~n 24 Ekimde
Apayd~n'a yollad~~~~telgrafta, Sovyetlerle ili~kilerimizde ba~ka Devletin onay~n~~alman~n sözkonusu olmad~~~, ittifak dü~üncesinin Lit-
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vinof'un ili~kileri canland~rmak iste~iyle ortaya ç~kt~~~, ancak ortadaki ba~~tlar~m~z~n ~imdilik yeterli oldu~u, bu konuda yapacak
bir~ey bulunmad~~~ , her iki Devletin de yak~n bir sald~r~~tehlikesi
kar~~s~nda olmad~~~ , bu arada Montreux'nün 19. Maddesinde yabanc~~
gemilerin geçi~inin yasaklanm~~~olmas~~ile Çiçerin'in Mektubundaki
Sovyetler Birli~inin bize yard~m vaadi kar~~la~t~rarak bir dostluk
konusu arand~~~, Litvinof'un ise bunlar aras~nda ko~ut bir durum
görmedi~i, dün konunun Hükümetçe inceden inceye görü~üldü~ü
Montreux'nün iki ülkenin ç~karlar~n~~yeterince korudu~u görülerek,
yeni bir ba~~ tla onun ötesine geçmenin sak~ ncalar yaratabilece~i
kan~s~na var~ld~~~, kald~~ki Sözle~menin onay i~lemlerinin bitmedi~i
ve Italya'n~n da ona kat~lmas~~ümit edildi~i belirtilmekte ve:
" . . .Bo~azlar Sovyetlere kar~~~sald~r~~yolu olamaz. Gerekti~inde görevimizi yaparken öteki ilgililerin bize yard~m etmesi do~ald~r. Böyle bir~ey
görü~me ve yüküm konusu bile olamaz. Çiçerin'in Mektubunun tek yanl~~kapsam~n~ n yorumunu, uygulama zaman~ nda Sovyetlere b~rak~yoruz. . . . Sovyetlerle ~u s~rada dostlu~umuzun, kar~~l~kl~~aç~klamalarla, ortaya konulmas~n~~
temenni ediyoruz".
Apayd~n Litvinof'u görerek (Ekim sonlar~ ) Türkiye'nin bu karar~n~~bildirmi~tir. Ankara'ya gönderdi~i rapordan anla~~ld~~~na göre,
Sovyetlere kar~~~bir sald~r~~durumunda, Türkiye Bo~azlarda görevini
yaparken ilgili Devletlerin yard~m~~konusuna de~inildi~inde, Litvinof
"demek Bo~azlar~n savunulmas~nda yard~m~~ do~al görüyorsunuz"
demi~~ve bir yard~mla~ma pakt~ndan Türkiye'nin vazgeçti~ini belirtirken de, Türkiyenin politikas~nda yeni bir do~rultu (orientation)
oldu~unu söylemi~tir. Apayd~n, raporunda ~unlar~~ekliyordu :
"Anlad~~'~m, Litvinof bir Pakt yap~lmad~~~ ndan üzgün. Ancak, bizim, bir
f~rsat ç~k~nca, Türk - Sovyet dostlu~u yarar~na bir aç~klama yapmak niyetimizden memnun göründü".
Türk - Sovyet dostlu~unu belirtmek üzere Moskova'ya vaadedilen
ilk aç~klama Atatürk'ün T. B. M. M. aç~~~konu~mas~nda Bo~azlara
ili~kin paragrafta yer alm~~t~. Türkiye bu konuda ba~ka f~rsatlar~~da
kollayacakt~.
Türk - Sovyet Pakt~~görü~ melerine son verilmesi Londra Büyükelçisi Okyar'a bildirilmi~tir. Okyar, Ingiliz D~~i~leri Müste~ar~~ile görü~ünce (Kas~m ba~lar~) Ankara'ya yollad~~~~telgrafta, Müste~ar~n
Ingiltere'nin Akdenizdeki ç~karlar~na de~indikten sonra, Türk ve
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Ingiliz ç~karlar~mn ko~ut durumu nedeniyle, iki ülkenin anla~mas~~ve
beraber yürümesi gere~i üzerinde durdu~unu bildirmi~tir.
Öte yandan, Inönü 7 Kas~ mda Sovyet Büyükelçili~i resepsiyonunda Karahan ile görü~tü~ünde Pakt konusuna de~'inilmi~tir.
Karahan "Ingilizler size pakt~n tehlikeli olaca~~n~~söyleyip yapmay~n
demi~ler. Siz de onlar~~dinlediniz. Bunu bize güvenilir bir ajan~m~z
da do~rulad~" demi~~sonra da, Atatürk ile Stalin aras~ nda bir görü~me
haz~rlay~p tüm yanl~~~anla~ malara son verilmesinin yarar~n~~belirtmi~tir.
12 Kas~ mda Inönü'yü ziyaret eden Karahan, Sovyetlerin k~rg~nl~~~n~n bir ittifak antla~mas~n~n suya dü~mesinden çok, Türkiye'nin
bundan Ingilizlere bilgi vermesinden ve onlar~n nasihat~~ile antla~madan vazgeçmesinden do~du~unu söylemi~, Inönü ise Aras'~n bu
konuda ara~t~rma niteli~inde görü~meler yapt~~~n~, antla~madan Ingiliz önerisi sonucu vazgeçildi~ini söylemenin haks~zl~k olaca~~n~~bildirmi~ti. Karahan, Ingiltere'nin Türkiye'ye içtenlikle dost olamayaca~~n~~ve bir tehlike ç~kt~~~ nda yard~m yapmayaca~~ m söylemi~, Inönü
de Türkiye'nin Sovyet dostlu~una verdi~i öneme kar~~l~k son y~llarda
Sovyetler Birli~inin Türkiyeyi ihmal etti~ini, bununla birlikte bu
dostlu~un korunmas~~gerekti~ini bildirmi~tir. Büyükelçi, Atatürk
ve Stalin'in bulu~mas~ na yeniden de~inince, Inönü bunun nes~ l gerçekle~ebilece~ini anlayamad~~~n~~söylemi~tir.
Görülüyor ki, Sovyetler Birli~i 1936 yaz~nda Bo~azlar~n ortakla~a savunmas~~için bir öneride bulunmu~sa da, Türkiye bunu kabul
etmemi~ ; Sovyetler de Türkiye'nin istedi~i biçimde bir yard~mla~ ma
Pakt~na yana~mam~~t~ r. Ancak, Italya, Ispanya iç sava~~ na kar~~~p
Almanya ile i~birli~i içine girince, Moskova geni~~kapsaml~~(hem
Italya hem de Almanya sald~r~s~na kar~~ ) bir yard~mla~ma Pakt~~
önermi~, oysa bu kez Türkiye —Londra'n~n da etkisiyle— buna yana~may~p Ingiltere'nin izinden gitme~i ye~~tutmu~, ancak Sovyetler Birli~i ile de dostlu~u korumak istemi~tir. Buna kar~~l~ k, Moskova da
Türkiye'yi dost bir kom~u durumunda tutmakta yarar görmü~tür.
Çünkü, Türkiye'nin Ingiltere'ye kaymas~~ onu kendisine ba~lant~l~~
bir kom~u durumundan ç~karm~~~olsa da, bu tehlikeli say~lamazd~.
Oysa, Türkiye'ye kar~~~o nedenle dü~ manca bir politika izlemek Ankara Hükümetini Almanya'ya yakla~t~rmas~~olas~l~~~n~~ortaya ç~karabilirdi ki, böyle bir durum Sovyetler Birli~inin güvenli~i için bir
tehlike yaratabilirdi.
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1937 y~l~ nda Aras, Türk - Sovyet dostlukunu göstermek için,
Moskova'y~~ziyaret edecekti. Ancak Türk Hükümeti Atatürk ile
Stalin'in bulu~ mas~~önerisi üzerinde durmayacakt~r.

~SPANYA ~ÇSAVA~ININ AKDENIZ'DE YARATTI~I GERG~NL~KLER VE
NYON ANLA~MASI : Temmuz 1936 - Eylül 1937

Ispanya'da 1936 ~ubat~nda yap~ lan seçimler üzerine bir Halk
Cephesi Hükümeti kurulmu~ tu. Bunun ordu, kilise ve sa~c~~politikac~larda uyand~rd~~~~tepki ülkeyi 18 Temmuzda ba~lay~p 1939'da
sona erecek olan bir içsava~a sürükleyecekti. Çat~~malar~n ba~lang~c~ ndan birkaç hafta sonra ~ talya, Portekiz ve Almanya'n~n General
Franco liderli~indeki isyanc~ lara yard~ ma giri~mesi, buna kar~~l~k
Sovyetler Birli~inin de Madrid Hükümetine yard~mda bulunmas~~
bu olguyu h~zla uluslararas~~alana getirmi~, ancak ~ngiltere'nin
önayak oldu~u kar~~ mama (Non-Intervention) politikas~~sayesinde,
1939'da ba~layan Dünya Sava~~n~ n belki de 2-3 y~ l önce patlamas~~
önlenebilmi~ti.
Ispanya içsava~~~ç~k~ nca, ilk ve en çok kayg~ lanan Devlet Fransa
olmu~tu. Frans~z yöneticileri güneydeki bu kom~u ülkenin d~~~ k~~k~rtma ve kar~~ malara sahne olarak Avrupa'y~~bir sava~a sürükleyebilece~inden kayg~ hyd~.
Fransa'da 1936 Nisan~ nda seçimleri, "Anti - Fa~ist" slogamnda birle~ en Halk Cephesi (Front Populaire) kazanm~~, böylece
1934'den beri ülkeyi yöneten orta ve sa~~partilerin olu~ turdu~u
Ulusal Birlik Hükümetleri sona ermi~ ti. Halk Cephesini kuran Komünist - Sosyalist - Radikal Partiler, Sosyalist Leon Blum'un ba~kanl~~~ nda bir hükümeti iktidara getirmi~ ti. Bununla birlikte, Komünistler Hükümette görev almam~~t~. D~~i~leri Bakan~~Delbos olmu~,
d~~~politika pek de~i~memi~ti.
Yeni Fransa Hükümeti, bugünkü deyimi ile, ortamn solundaki
yasal Ispanyol Hükümetine ku~ kusuz sempati besliyordu. Ancak
ona yard~ m etmenin, Frans~zlar~~ ikiye bölece~ini, ayr~ ca böyle
bir davran~~~ n Mussolini ve Hitler'i k~~k~rtmak olaca~~ n~~biliyordu.
Onun öncelikle dan~~ ma içine girdi~i ~ngiltere de, i~ in dal budak
salmas~n~~istemedi~ini göstermi~, hatta, e~er Ispanya yüzünden bir
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Frans~z - Alman sava~~~ ç~karsa, Ingiltere'nin buna kar~~mayaca~~n~~
duyurmu~ tu. Bu durumda, Fransa kendisi gibi öteki Devletlerin de
Ispanya içsava~~na kar~~mamas~n~~ sa~lamak üzere, 2 A~ustosta,
Ingiltere'den ba~ ka, en çok ilgili görülen Sovyetler Birli~i, Italya,
Almanya ve Portekiz ile temasa geçmi~, ayr~ca 9 A~ustosta Fransa'n~n
silâh ambargosu uygulamaya ba~lad~~~n~~ aç~klam~~t~. Ingiltere de
I° gün sonra bu yolda karar alacakt~.
Fransa 15 A~ustosta Ingiltere ile Paris'te ~u "Kar~~maktan Kaç~nma Demeci"ni (Non-Intervention Declaration) imzalam~~t~~37.
"Frans~z ve ~ngiliz Hükümetleri Ispanya'n~n içi~lerine do~rudan ya da
dolayl~~olarak herhangi bir biçimde kar~~ maktan kesinlikle kapama& karar
vermi~lerdir.
"Iki Hükümet Ispanya'da, herhangi bir tarafa silâh, cephane ve sava~~
gereçlerinin, her türlü uçak ve parçalar~n~n, sava~~gemilerinin do~rudan ya da
dolayl~~biçimde sat~m~n~ , reeksportunu ve transitini yasaklamak d!'yetindedir".
Bu anla~ma ile birlikte bir "Kar~~maktan Kaç~ nma Komitesi"
(Comit de non-intervention) kurulmas~n~~da iki Hükümet, bir nota
veri~imi ile, kabul etmi~~ve bunu en çok ilgili öbür dört Devletin
onayma sunmu~lard~. Fransa ile Ingiltere, Habe~istan deneyinden
sonra, bu tehlikeli i~ e Milletler Cemiyetini kar~~t~rmamak, böylece
Örgütü daha çok y~pratmamak istemi~ti.
21-24 A~ustosta öbür dört Devlet öneriyi kabul edince, öneri
tüm Avrupa Devletlerine sunulmu~tu. Onlar~ n da bunu benimsemesi
üzerine, Türkiye 38 ile birlikte, 26 Avrupa Devletinin Büyükelçileri
9 Eylülde Londra'da "Kar~~maktan Kaç~ nma Komitesi'nin ilk
toplant~s~n~~yapm~~t~ r. Komite, benimsenen Anla~man~ n uygulanmas~ nda bir gözetim görevi üstleniyordu.
Ekim ba~lar~ nda, verdikleri söze kar~~l~k Italya, Almanya ve
Portekiz'in Ispanya'daki isyanc~~kuvvetlere yard~ma ba~lad~~~~belli
olunca, Komite'de gergin bir hava do~mu~, özellikle Sovyetler Birli~i
37 "Non - Intervention Agreement" (French - British Declaration) için bknz.
Survey of International Affairs: 1937, C. II, S. 239; ayr~ca British White Paper,
Spain, No.: 2 (1936), Cmd. 5300.
38 Türk Hükümeti Anla~maya (Paris Demecine) kat~ld~~~n~~
28 A~ustosta
Frans~z Hükümetine bildirmi~~ve ~~Eylülde bir Bakanlar Kurulu karar~~ile tüm
silâhlar vb. nin d~~sat~m~, reeksportu ve transiti yasa~~n~, o günden ba~lamak üzere, uygulamaya koymu~tur.
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bu davran~~ lar~~sert biçimde ele~tirmi~ ti. Uluslararas~~Komünizim
hareketinin koruyucusu durumunda bulunan Sovyetler Birli~inin
duruma ilgisiz kalamayaca~~~hemen belli olmu~, nitekim çok geçmeden,
o da Madrid Hükümetine ve Ispanyol Komünistlerine yard~ma ba~lam~~t~.
Türkiye ku~ kusuz bu geli~ melerden kayg~~duyuyordu. Gerçi,
bunal~ m Akdeniz'in do~usundan bat~s~na kaym~~~görünüyordu.
Ayr~ca, yukar~da de~inildi~i üzere, Habe~istan sava~~~s~ras~ nda TürkItalyan ili~ kilerindeki gerginlik, yapt~r~mlar~n kald~r~ lmas~, Italya'n~n
Türkiye'ye güvence vermesi ve Akdeniz Türk-~ngiliz ~ ttifak~n~n son
bulmas~~üzerine biraz azalm~~t~. A~ustosta Türk Hükümetinin
Adisababa'daki sürekli ~~güderi Aya~h'y~~geri çekip Elçili~i kapatmas~~da Roma'da iyi kar~~lanm~~t~.
Su da var ki, Italya'n~ n Türkiye'ye kar~~~tutumu gene de ku~ku
vericiydi. Nitekim, Mussolini Temmuzda bir dostuna, Habe~istan'~n
al~nmas~yla sömürge bak~m~ ndan tatmin olundu~unu, Türkiye'nin
Italya'n~ n öteden beri verdi~i güvencelere kar~~ n ona dostça olmayan
bir politika güttü~ünü ve Italya'n~ n Türkiye'deki ekonomik ç~karlar~n~~
engelledi~ini, bu nedenlerle ileride yeni bir durumun ortaya ç~kabilece~ini söylemi~tir. Öte yandan, Ekimde Kont Ciano Berlin'de yapt~~~~
görü~meler s~ ras~ nda, Almanlara, Türk - Italyan ili~kilerinin "kötü"
gitti~ini, Türklerin bu ili~kileri ~ imdi biraz düzeltmek istedi~ini,
ancak kendisinin buna olanak göremedi~ini, engellerden birinin Aras'~n kendisi oldu~unu, Onikiada'daki tahkimat~ n ise Türkiye'ye kar~~~
de~il, ~ngiltere'nin ~talya'y~~çember içine alma politikas~na kar~~~
yap~lm~~~bulundu~unu söylemi~ ti 39.
~spanya içsava~~~henüz ba~ lad~~~~bir s~ rada, yeni Frans~z Hükümeti bir Akdeniz Pakt~~yap~lmas~~ için giri~ ime geçmi~~bulunuyordu.
Bu konuda ilkin ba~vurdu~u Devlet ~ngiltere olmu~tu. Delbos'un
~lerine
2 2 Temmuzda Londra Büyükelçilikleri arac~l~~~~ile, ~ngiliz D~~i
na
göre,
Fransa,
Akdeniz
Devletsundu~u Muht~ radan anla~~ ld~~~
Roma'daki Alman Büyükelçisinin 17 Temmuz ~ 936'da Bakanl~~~ na gönna
derdi~i rapor ile Kont Ciano'nun 22 Ekimde Berlin'de Almanya D~~i~leri Bakan~
Türkiye ile ilgili sözlerine ili~ kin not için bknz. Documents on German Foreign
Policy, C. serisi, V. Belge 457 ve 620.
~meleri için bknz. Do4° Bu Muht~ ra üzerine yap~ lan Frans~z - Ingiliz görü
cuments Diplomatiques Français, 2. seri, C. III, Belge No. 31, 121, 278, 314, 485,
489, 4go, ~~~ve C. IV, Belge No.: 87.
39
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lerinin (~ ngiltere, Fransa, ~ talya, Ispanya, Yugoslavya, Yunanistan
ve Türkiye) Akdenizde güvenlik ve bar~~~ n sürdürülmesi amac~ yla
bir pakt yapmalar~n~ , buna isteniyorsa, Sovyetler Birli~i, Bulgaristan
ve Romanya'n~ n, ayr~ ca Ingiltere onaylarsa, M~s~r'~n da kat~ labilece~ini, bu Devletlerin deniz s~n~rlar~~ve adalar~n~ n güvence alt~ na al~nabilece~ini, bu s~n~ rlara denizden ve havadan sald~r~~olursa, ba~~tl~~
taraflar~ n birbirine yard~m edebilece~ini dü~ ünüyordu.
Fransa'n~ n böyle bir pakt ile güttü~ü amaç, Almanya'n~n Avrupa'daki tehdidi kar~~s~nda hiç de~ilse Akdenizde güvenlik içinde kalmak,
özellikle Kuzey Afrika'daki topraklar~~ile ba~lant~s~n~~korumak ve,
olanakl~~ise, ~talya'y~~kendisiyle birlikte tutmakt~. Delbos, bu konuda 23 Eylülde Londra Büyükelçili~i arac~l~~~yla Ingiltere'ye ~u dü~ ünceleri iletiyordu:
"Henüz italyay~~yoklamad~k. ~talya Akdenizde sar~ lmaktan çekiniyordu.
Onu kendi taraf~m~ za fekebiliriz. Sovyetlerin de Pakta kat~lmas~n~~istiyoruz.
Ancak kesin bir tutumumuz yok. Pakt Karadeniz Devletlerine aç~k b~rak~ labilir.
Bugün içinde bulundu~u içsava~~nedeniyle Ispanya'ya konuyu açamay~z, ama
yeri ayr~ labilir. M~s~ r'~n (1936 ~ngiliz- M~s~r Antla~mas~~yap~ld~~~ na göre)
kat~lmas~n~~ ~ngiltere'nin iste~ine ba~l~~tutar~ z. Yugoslaua ve Türkiye'yi
d~~arda b~rakamay~ z. Zaten Ankara bize çoktand~r bir yard~ mla~ma pakt~~
öneriyor. Yugoslavya da Italya'ya kar~~~güvence ar~yor. Bir Akdeniz Pakt~~
tüm bu gereksinimleri kar~~lar".
Ekimde Londra'da Fransa Büyükelçisinin temaslar~ndan, Ingiltere'nin tasarlanan pakt~~gerçekçi görmedi~i anla~~l~ yordu. Ingiltere'ye
göre, ~ talya böyle bir pakta yana~mazd~ , yana~sa da onu kendi emelleri için kullanmak isteyebilirdi. Kald~~ ki, ~u s~ rada Alnianya'ya
yakla~~yor ve ~spanya içsava~~ nda onunla i~ birli~i ediyordu. Öte
yandan, Ingiltere Sovyet Rusya'n~ n Akdenize inmesini de iyi görmüyordu. ~imdilik istedi~i Akdenizde "statu quo"nun korunmas~yd~.
Nitekim, Ingiltere, daha gerçekçi ve pratik bir yakla~~mla,
Akdenizde "Statu quo"nun sürdürülmesi için ~ talya ile bir anla~ma
yapmak üzere idi.
Çok geçmeden, ~ ngiliz Hükümeti Fransa'ya, 3 Aral~k 1936 günlü
bir Muht~ ra, ile, Akdeniz Pakt~~konusunda ~u kesin yan~ t~~vermi~ti:
"Sizin gibi biz de tüm Akdeniz Devletleri aras~nda dostluk ili~kilerinin
sürdürülmesine önem veryoruz. Ancak Mussolini ~u s~ rada böyle bir pakt~~
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yarars~z buluyor ve yaln~ zca bizimle bir Demeç yapmak istiyor. Dü~ündü~ünüz
Akdeniz Devletleri içine M~s~r da girer. Rusya d~~arda tutulamaz, tutulursa
Türkiye buna itiraz eder ve kendisi kat~ lmak istemeyebilir. Türkiye kat~lmazsa,
~ngiltere Akdenizde böyle geni~~bir antla~maya kat~lamaz. Kald~~ki, Ispanya
içsava~~n~n geli~mesi kar~~s~nda ~talya ve Rusya'n~n Akdeniz Pakt~~konusundaki tutumlar~~ne olacakt~r? Sonra, Pakt~~deniz s~n~rlar~~ve adalar~n güvenli~i
ile s~n~rlamak zordur. Bunun gibi, yard~m~n yaln~zca deniz ve havadan olmas~n~~
dü~ünmek tarihsel gerçeklere ters dü~er. . ."
Ingiltere'nin bu yan~t~~üzerine Frans~z tasar~s~~kalm~~t~r. Zaten
çok geçmeden Italya ve Almanya'n~ n Ispanya'ya binlerce gönüllü,
ayr~ca Franco'ya geni~~ölçüde silâh, sava~~araç ve gereçleri göndermesi, onlara kar~~l~k Sovyetler Birli~inin de Madrid Hükümetine
ayn~~biçimde yard~mlarda bulunmas~, Akdenizde Fransa'n~n tasarlad~~~~pakt~n gerçekle~mesinin ne denli zor bir i~~oldu~unu kan~tlayacakt~.
Türkiye, bu durumda, Ispanya içsava~ma kar~~maktan kaçmma
politikas~n~, Ingiltere ve Fransa ile uyum içinde izliyor, Akdeniz'de
ç~kabilecek yeni tehlikelere kar~~~özellikle Ingiltere ile s~k~~ i~birli~i
içinde bulunuyordu.
Alman-Italyan yakla~mas~~sürecine gelince, Kont Ciano 20-23
Ekimde Berlin'de Almanya ile birçok konuda anla~malara varm~~t~. Bunun üzerine, 24 Ekimde Mussolini Bolonya'da bir demeç vererek, dünyaya bir bar~~~mesaj~~yollad~~~n~, bunun büyük bir zeytin
dal~~ oldu~unu, bu dal~n 8 milyon yürekli Italyan gencinin keskin süngülerinden olu~an ormandan geldi~ini söylemi~ti. ~~ Kas~mda yapt~~~~bir demeçte, bir yandan Roma - Berlin Ekseninin
(Axe) gerçekle~ti~ini aç~klarken, öte yandan Italya'n~n Akdeniz'de
Ingiltere'yi tehdit etmedi~ini, iki Devletin birbirinin ç~ karlar~n~~
tan~mas~~gerekti~ini bildirmi~ti. Bu avanslara Eden 5 Kas~mda
Avam Kamaras~nda, Baldwin de 9 Kas~mda yapt~klar~~aç~klamalarla
olumlu tepki gösterince, Akdenizde "Statu quo"nun sürdürülmesi
amac~n~~güden bir Ingiliz - Italyan anla~mas~n~n yolu aç~lm~~~ oluyordu.
Eden 14 Kas~mda Bakanl~~~~ileri gelenleri için haz~rlad~~~~bir
notta (guidance) Roma Imparatorlu~u dü~ü içindeki Mussolini'ye
Ingiltere'nin bir sempati beslemeyece~ini, zaten onunla fazla yakla~man~n, Akdenizde yazg~s~n~~Ingiltere'ye ba~layan Devletleri çaresizlik
Benden C. XLV, ~o
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anla~malar~~yapma~'a itebilece~ini, Ingiltere'nin Akdenizdeki silahlanmas~n~n Italya'n~n yeti~emeyece~i ölçüde olmas~~gerekti~ini, bununla birlikte, ~u s~ rada Italyaya ters davranman~n onu büsbütün
Almanya'n~n kollar~na atabilece~ini, bu nedenle Akdenizde bir
yumu~ama~~~gerçekle~ tirmek üzere, onunla bir uzla~ma yap~labilece~ini bildiriyordu 41.
Ingiliz-Italyan görü~meleri Kas~m ortalar~nda Roma'da ba~larken, Eden Yugoslavya ve Yunanistan'a oldu~u gibi, Türkiye'ye de
bilgi vermi~, bir ~ngiliz - Italyan anla~mas~n~n Türk - Ingiliz ili~kilerini etkilemeyece~ini Londra'da Fethi.Okyar'a söylemi~ti.
2 Ocak 1937 günü yay~ mlanan bir Ortak Demeç (Joint Declaration) ile —ki Italyanlar buna "Gentlemen's Agreement" ad~n~~vermek
istedikleri için tarihe öyle geçmi~tir — taraflar Akdenizde, gerek
kar~~l~kl~~ili~ kilerini, gerek tüm Akdeniz Devletleri aras~ndaki ili~kileri
geli~tirmek, bu Devletlerin hak ve ç~ karlar~na sayg~~göstererek bar~~~
ve güvenli~i güçlendirmek niyetiyle, ba~l~ca ~u yükümlülükleri üstleniyorlard~~42 :
"Akdenizde giri~, ç~k~~~ve transit özgürlü~ü hem ~ngiliz imparatorlu~unun çe~itli ülkeleri, hem de ~talya için ya~amsal niteliktedir. Onlar~n bu
bak~mdan da ç~karlar~~hiç bir biçimde birbirine ters dü~mez.
"Taraflar Akdeniz bölgesinde ulusal ülke egemenli~i konusunda "statu
quo"yu de~i~tirmek istemedikleri gibi, kendilerini ilgilendirdi~i ölçüde, onun
de~i~mesini de arzu etmediklerini aç~klarlar.. . .".
Eden, Mussolini Italyas~ yle böyle bir ba~~t imzalaman~n gerek
~ ngiliz kamuoyunda, gerek kimi Akdeniz ülkeleri bas~n~nda olumsuz
tepkiler uyand~rmas~~üzerine, 19 Ocakta Avam Kamaras~nda yapt~~~~
bir aç~ klamada, bu demecin bir pakt olmad~~~n~, ancak onun gergin
ili~kilere son verme~e yarayabilece~ini, Ingiliz politikas~ nda bir
de~i~iklik bulunmad~~~n~, Italyan'ya bir ödün verilmedi~ini, Ingiltere'
nin öteki Devletlerle dostluklar~ na hiçbir de~i~iklik getirilmedi~ini,
Fransa gibi, Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan'~n da Demeci iyi
kar~~lad~klar~n~~söylemi~ti.
Italya Akdenizde, "Statu quo" ya ba~l~~kalmad~~~~yükümlendi~ine göre, Türkiye'nin bütünlü~üne de sayg~l~~olmas~~gerekiyordu.
41

Eden, Memoirs, III, s. 428.
Ingiliz - Italyan Demecinin Ingilizce metni için bknz. Survey of International Affairs, 1936, s. 658.
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Böyle bir geli~ me Türk Hükümetine Italya'n~n Montreux Sözle~ mesine kat~lmas~~ ümidini de vermi~ti. O s~ rada, Türkiye'nin ~talya
ile buzlar~~ k~ rmak istemesinde bir ba~ ka neden de, Sancak (Hatay)
sorununun ortaya ç~kmas~~üzerine, Fransa ile ili~kilerinin gelece~i
konusunda kayg~lar~n~n artmas~~olmu~ tu. Sorun, Fransa, Suriye'ye
ba~~ms~zl~ k tan~ mak üzere, Suriyeli liderlerle 9 Eylül 1936'da bir
anla~maya var~ r varmaz, Türkiye'nin Sancak bölgesi konusunda
Frans~ z Hükümetine bir nota verilmesiyle ba~lam~~t~ . Daha sonra,
M. C. Konseyine götürülen anla~mazl~k, 14 Aral~ kta orada ele al~ nm~~t~.
~~ te bu siyasal hava içinde, 2-3 ~ubat 1937 günleri Milano'da
Aras ile Kont Ciano aras~nda görü~ meler yap~lm~~t~. ~talya, Montreux
Sözle~mesine kat~lma~a henüz yana~ mamakla birlikte, yay~ mlanan
ortak bildiride, görü~ melerin 1928 Tarafs~zl~k Antla~mas~~anlam~~
çerçevesinde geçti~i, iki Devletin ç~karlar~~aras~nda bir çat~~ ma olmad~~~~ve art~k i~birli~inin geli~tirilece~i aç~klanm~~ t~.
Aras, dönü~~yolu üzerinde Belgrad'a u~ram~~t~, orada yapt~~~~
dan~~malar sonunda 5 ~ubatta yay~ mlanan bir bildiride, iki Balkan
Pakt~~Devletinin Ingiliz - Italyan Centilmenlik Anla~mas~n~~memnunlukla kar~~lad~~~~belirtilmi~ti.
Bu arada, üç büyük Devletin (Italya, Almanya ve Sovyetler Birli~i) Ispanya içsava~~na aç~kça kar~~mas~~Londra'daki Avrupal~lararas~~Komitenin gözetim görevini etkisiz b~rakt~~~~gibi, 1937 yaz~ndan
ba~layarak Akdenizde i~aretsiz denizalt~ lar~n — ki bunlar~ n Italyan
olduklar~na ku~ ku yoktu — Ispanyol (Madrid) band~ ral~~olsun olmas~n,
Ispanya Hükümetinin kontrolündeki limanlara gidip gelen ticaret
gemilerini bat~rma~a ba~lamas~~Ingiliz-Italyan Centilmenlik Anla~mas~n~n anlam~na da ters dü~ üyordu. Bat~r~ lanlar aras~nda ~ngiliz ve
Sovyet gemileri de vard~. Bu korsanl~ k eylemleri Akdenizde gidi~geli~~özgürlü~ünü yoketmi~ ti. Öte yandan, Italyan denizüstü sava~~
gemileri (Çanakkale Bo~az~~ d~~~ndan Cebelitar~ k'a dek tehlikeli
biçimde devriye geziyordu. Bu duruma bir çare bulunmas~~için, 28
A~ustosta Delbos Ingiltere'ye, Akdeniz Devletlerinin (Ingiltere, Fransa
Yugoslavya, Yunanistan, Türkiye ve M~s~r) toplanmas~n~~önermi~~
ve toplant~ ya Sovyetler Birli~i, Bulgaristan ve Romanya'n~n da kat~lmas~n~n yarar~n~~bildirmi~ ti. Delbos ayr~ca bir y~ l önce suya dü~en
Akdeniz Pakt~~ i~inin yeniden ele al~ nmas~n~~istiyordu.
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Delbos'un bu giri~imi, Habe~ istan sava~~~boyunca Italya'ya
kar~~~al~ nacak önlemler konusunda Ingiltere'ye oranla daha ihtiyatl~~
olan Fransa'n~n, Ispanya içsava~~ ndan beri Ingiltere'den daha enerjik
davrand~~~n~~gösteriyordu. De~i~ikli~in nedeni, Fransa'da 1936'da
sa~c~~Hükümetin yerine Halk Cephesi Hükümetinin ve D~~i~lerine
Italya'ya anlay~~~gösterme politikas~~yanl~s~~ olarak tan~nan Laval'in
yerine, Delbos'un geçmi~~olmas~ndan çok, Ispanya içsava~ma Italya'n~n Almanya ile birlikte kar~~mas~ , Mussolini'nin giderek Alman
kart~n~~oynamas~~ve Italyanlar~n Akdenizde giri~tikleri eylemlerin
Fransa'n~n Kuzey Afrika sömürgeleriyle ba~lant~lar~n~~ tehdit etme~e
ba~lamas~yd~. Ingiltere, Fransa'n~n konferans önerisini iyi kar~~layacak, ama Akdeniz Pakt~na yana~mayacakt~.
Bu arada (31 A~ustos), Havock adl~~ ~ngiliz destroyerine bir denizalt~n~n (Italyan) sald~rmas~, her ne kadar bu sald~r~~ba~ar~s~z kalm~~~
olsa da, Ingiliz Hükümetinin sabr~ m ta~~rm~~t~. Durumu görü~mek
üzere, Eden ile Delbos 2 Eylülde Londra'da bulu~tuklar~~zaman
Akdeniz'de bir Ingiliz tankerinin, arkas~ndan 2 Eylülde Bozcaada
önlerinde ve Türk karasular~~içinde Ispanyol bandrali bir ticaret
gemisinin bat~r~ld~~~~haberleri gelmi~ti.
Londra görü~ melerinde iki taraf, sorununun tüm Avrupa Devletlerinin kat~ld~~~~Londra Komitesinde çözüme ba~lanacak türden
bir i~~olmad~~~~dü~üncesiyle, Akdeniz ülkelerinin en k~sa bir zamanda
toplanmas~nda anla~m~~lard~. Ingiltere, olaylar~n sorumlusu durumundaki Italyan'n~n, ayr~ca Almanya'n~n ça~r~lmas~n~, Fransa da
Sovyetler Birli~i ve öteki iki Karadeniz Devletinin kat~lmas~n~~önermi~ ti. Konferans yeri olarak, Italya ve Almanya'n~ n Milletler Cemiyeti
önüne getirilmek istenildi~i izlenimini vermemek üzere, Cenevre
de~il, oraya çok yak~ n Nyon seçilmi~ti.
Konferanstan önce iki Bat~l~~büyük Devletin dü~ündü~ü eylem
plan~~~u idi: Ingiliz ve Frans~z donanmalar~~bat~~Akdenizde, Sovyetler
Birli~i de do~u Akdenizde görev al~ p devriye yapacak, bölge Devletleri de onlara yard~mc~~olacak.
Almanya, Italya ve Arnavutluk Nyon Konferans~na kat~lmayacaklar~n~~bildirmi~, içsava~~içindeki Ispanya ise ça~r~lmam~~t~. Böylece,
Ingiltere, Sovyetler birli~i, Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan, M~s~r,
Bulgaristan ve Romanya D~~i~leri Bakanlar~~Delbos ba~kanl~~~nda
~~o de Eylül toplanm~~~ve haz~rlanan anla~ma 14 Eylülde 9 D~~i~leri
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Bakan~nca imzalanm~~t~. Nyon'da yaln~z denizalt~~sald~r~lar~~ i~i ele
al~nm~~, denizüstü sava~~gemileri ve uçak sald~r~lar~~konusu Cenev-re'de
yap~lacak ikinci Konferansa b~rak~lm~~t~.
Toplant~da, denizalt~lara kar~~~devriye önlemleri konusunda
Türkiye'nin Kuzey Ege'de, Yunanistan ve Yugoslavya'n~nda Güney
Ege'de Sovyetler Birli~i ile i~birli~i yapma~a yana~mad~~~~sezilmi~ti.
Eden, Sovyetlerle öteden beri dostluk ili~kileri olan Türkiye'nin bile bu
konuda çekingenlik göstermesini An~lar~nda belirtecekti 43. Bu yüzden
daha ~~o Eylülde Konferans~n ç~kmaza girmesini önlemek üzere,
ilk tasar~da de~i~iklik yap~larak, Süvey~'ten Cebelitar~k'a dek
görev alan ~ngiltere ve Fransa'n~n — devriye için verecekleri destroyer
toplam~n~~en az 6o'a ç~karmak vaadiyle — Ege'de de devriye görevini
üstlenmesine, Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya'n~n da onlara
yard~mc~~ olmas~na ve kendi karasular~n~~denetlemesine, bununla
birlikte, Ingiliz ve Frans~z Amirallerinin gerekli gördükleri zaman,
Sovyet Donanmas~ndan yard~m isteyebilmesine karar verilmi~ti.
Litvinof'un bu karar~~ele~tirmeksizin kabul etmesi Eden'i ~a~~rtm~~t~.
Nyon Anla~mas~n~~tamamlay~c~~nitelikteki Cenevre Anla~mas~~44
da 9 Devletin Delegasyon Ba~kanlar~nca 17 Eylülde imzalanm~~t~.
Bununla denizüstü sava~~gemileri ve uçaklar~n sald~r~lar~na kar~~~
al~nacak önlemler düzenlenmi~, o da imzaland~~~~gün yürürlü~e
girmi~ti.
Anla~malar Italya'ya bildirilmi~~ve Nyon Anla~mas~yla Tirenien
ve Adriyatik Denizlerinde ona ayr~lan bölgelerde i~birli~i önerilmi~se
de, Italyan Hükümeti buna yana~mam~~t~. ~u da var ki, ~talya Akdenizde giri~ti~i denizalt~~korsanl~~~~eylemlerini art~k azaltma~a ba~l~yacakt~.
Eden, Nyon Konferans~n~n sonunda, dostu ve gelece~in Ba~bakan~~
Churchill'e yazd~~~~bir mektupta ~öyle diyordu 45 :
" . . . Anla~ma çok etkili oldu. Avrupa i~lerinde ~ngiliz- Frans~z i~birli~inin nas~l ba~ar~l~~olabilece~i görüldü. . . Konferansa kat~lan küçük Devletlerin

Eden, Memoirs, III, s. 466.
Gerek Nyon, gerek Cenevre Anla~mas~~ T. B. M. M.nce 18 Eylül i937'de
3266 say~l~~yasa ile onaylanm~~t~ r. Anla~malar~n Türkçesi için bknz. Düstur, Ter.
III, C. 18, s. 1518 (6~~~ ); Frans~zca ve ~ngilizce metinleri için bknz. League of
Nations, Treaty Series, 135, Reg. No. 4184.
44 ~bid, S. 468.
43
44

~SMAIL SOYSAL

150

i~birli~i de verimli idi. Bunlar Türkiye'nin gösterdi~i dostça ve canl~~davran~~~n
etkisiyle yeterince rol oynad~lar".
Nyon Konferans~~Türk - Ingiliz i~birli~ini daha da geli~tirmi~ti.
0 s~rada, bir Ingiliz filosunun Istanbul'u ziyaret edi~i, Türkiye'de
güven verici bir olgu say~lm~~t~. Eden, 14 Eylülde Ba~bakan Baldwin'e verdi~i bir raporda, ~unlar~~bildiriyordu 46 :
Aras'~n bize, Türkiye'nin bu tipten iki kruvazör ile 3 destroyerin
Ingiltere'ye sipari~ini dü~ünerek, bunlar~n kaça malolaca~~n~~ve ne zaman
teslim edilebilece~ini sormas~~ilginçtir. Istanbul ziyareti öylesine ba~ar~l~~olmu~~
ki, anla~~lan Atatürk bu gemilerden edinilmesini, onlarla Ege'de devriye i~inin
bizzat yap~lmas~n~~sa~lamak istemi~~!".
c‘. . .

Nyon-Cenevre Anla~malar~ndan bir ay sonra, Mussolini 25 Eylülde Hitler ile Münih'te bulu~mu~, ayr~ca Alman ordusunun manevralarm~~görmü~tü. 27 Eylülde Berlin'e gelen iki Diktatör Avrupa'da
bar~~~istediklerinden, Avrupa kültürünün korunmas~~ gere~inden
sözederek, uluslararas~~komünizme kar~~~ i~birli~i içine girdiklerini
belirtmi~lerdi. Bu ve ondan sonraki temaslarda Hitler, Italya'n~n
Habe~istan'~~kendine ba~lamas~n~~ve Arnavutluk üzerindeki emellerine
göz yumma~~~kabul ederken, Mussolini de Hitler'in Avusturya'y~~
Almanya'ya ba~lamas~na (Ancluss) art~k kar~~~ ç~kmayacakt~.
Böylece, 1935 Frans~z - Sovyet Savunma Pakt~na kar~~l~k, Alman~talyan Ekseni biçimlenmi~~oluyor ve, 6 Kas~m 1937'de Italya'n~n
1936 Alman-Japon Anti-Komintern Pakt~na kat~lmas~yle, sava~~
öncesi blokla~ma kesinli~e kavu~uyordu. Ingiltere'ye gelince, 28 May~s
1937'de Baldwin'in yerine Ba~bakan olan Neville Chamberlain'in
Hitler ve Mussolini'ye kar~~~gütme~e ba~lad~~~~"yat~~t~rma", politikas~n~n ) ki bu 20 ~ubat 1938'de Eden'in D~~i~leri Bakanl~~~ndan ayr~lmas~na neden olacakt~~) etkisiz kald~~~~görülünce, Ingilizler de Diktatörlere kar~~~sava~~n kaçm~lmazl~~~na inanacakt~.
Bu arada Türkiye, Atatürk'ün gösterdi~i yoldan, 1934'den beri
hiç bir an duraksamaya dü~meden Bat~~ittifak~na do~ru ad~m ad~m
ilerliyordu. Istedi~i Ittifak~n ön anla~malar~~ 12 May~s 1939 Türk~ngiliz Ortak Demeci ve — Hatay sorununun kesin bir çözüme kavu~turulmas~~üzerine — 23 May~s Türk-Frans~z Ortak Demeciyle aç~klana48
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cakt~. Sovyetler Birli~i ile buna ko~ut bir ba~~t~~gerçekle~tirme çabalar~n~n sonuç vermeyece~i anla~~l~nca da, Ankara'da 19 Ekim ~~939'da
Üçlü Savunma Ittifak~n' imzalayacakt~.

SONUÇ:

I. Türkiye'nin, Avrupa'n~n büyük Devletleri kar~~s~nda güçsüz
dü~tü~ünü anlad~~~~3. Selim zamamndan beri, güvenli~i için bir
d~~~destek aramas~~ve bu deste~i daha bar~~~döneminde bir ittifak
antla~mas~yle sa~lama ba~lama özlemi sürekli olmu~tur. Cumhuriyetin
ilk 15. y~l~nda tehlike ya da bask~~Bat~dan geldi~i sürece, destek ister istemez Sovyetler Birli~inde aranm~~, 1921 Dostluk Antla~mas~,
1925 Sald~rmazhk Pakt~~ve onun ekleri olan ba~~tlarla bir dayan~~ma
gerçekle~tirilmi~ti; ancak Ingiltere ve Fransa ile ortadaki pürüz ler
kald~r~l~p da dostluk havas~~olu~urken, Italya'n~n tehditleri art~nca,
bu kez Akdenizde en etkin güce sahip ~ngiltere ve Avrupa sorunlar~nda onunla birlikte yürüyen Fransa ile yakla~ma ba~lam~~, 1935'de
Habe~istan sava~~~s~ras~nda Milletler Cemiyeti çerçevesinde Akdeniz
Anla~mas~~ile, geçici de olsa, bir Türk-Ingiliz Ittifak~~gerçekle~tirilmi~~
ve 1937'de de Nyon - Cenevre Anla~malanyle, Italya'n~n korsan
eylemlerine kar~~~Akdenizde yükümlülükler üstlenilmi~tir. Böylece
geli~en Bat~l~larla yakla~ma süreci ~ 939'da "üçlü Ittifakla, o günkü
konjonktür içinde, do~al hedefline ula~m~~t~r. Türkiye'nin bu tutumu
~~935'den sonra Avrupa'da ba~layan blokla~mada Sovyetler Birli~inin
ç~karlar~na az çok ko~ut olmakla birlikte, Ankara'n~n 1936 y~l~ndan
sonra daha çok Ingiltere'ye ayak uydurmas~~ve Moskova ile Londra
aras~nda bir denge sa~lamas~, Türk - Sovyet ili~kilerinde biraz bir
so~ukluk do~urmu~, bu da ~ 939'da bir sars~nt~ya varacak sürecin
ba~lang~c~~olmu~tur.
2. Yukar~da anlat~ld~~~~üzere, Bo~azlar~n ortakla~a savunulmas~~yolundaki ilk Sovyet önerileri, genellikle san~ld~~~n~n tersine,
Türk - Sovyet Sald~rmazl~k Pakt~na son verili~ini izleyen 1946 y~l~ndan çok önce, 1936 Montreux Konferans~~ s~ ras~nda gizli tutulan
görü~melerde ortaya ç~km~~t~ r. Sovyetler Birli~inin güçlenmeye ba~lad~~~~bir s~rada yapt~~~~bu ilk giri~im gerçi bir yoklama, bir sondaj
niteli~inde olmu~, Türkiye önerilere yana~may~nca, o s~rada zaten
Hitler Almanyas~n~n tehdidi alt~ndaki Sovyetler Birli~i de ~srar
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etmemi~, kendisi için daha elveri~li bir uluslararas~~konjonktürün
olu~mas~n~~ (~ 939'da Saraço~lu'nun Moskova görü~meleri ve 1946'da
Bo~azlarla ilgili notalar) beklemi~tir. ~u da var ki, Stalin Rusyas~n~n
Ankara'da az çok ku~ ku yaratan bu ilk önerileri Atatürk Türkiyesini
Ingiltere'ye yakla~t~r~c~, dolay~s~yla Bat~~ittifak~na itici ögelerden biri
olmu~tur.
Türkiye'nin jeopolitik konumu ve son denli stratejik önemi,
uluslararas~~ili~kilerin bunal~ m dönemlerinde, onu daha çok tehlike
içine sokmakla birlikte, de~erini de art~rmaktad~r. Nitekim, ~~934'de
Avrupa'da ba~layan gerginlik havas~~içinde, Italya'n~n Akdenizde
yaratt~~~~tehlikeler Türkiye'yi derinden kayg~land~r~rken, onun Bo~azlar sorununu istedi~i gibi çözüme ba~layabilmesine de olanak
vermi~ tir. Çok geçmeden, Sancak sorunu da gene bu atmosfer içinde
çözümlenecek ve Hatay ~~939'da Anavatana ba~lanacakt~r.
Öyle san~yoruz ki, Atatürk daha çok ya~am~~~olsa idi, gene
1939 Üçlü Ittifak~~ yap~lacak ve Sava~tan sonra Türkiye NATO
Ittifak~na girecekti. Ba~ka deyi~le, Onun yön verdi~i d~~~politika
nas~ l 1934-1939 döneminde güneyden gelen bir tehlikeye göre biçim
alm~~sa, 1945 den sonraki dönemde de kuzeyden gelen bir tehlikeye
göre ayarlanacakt~. Bunu, Atatürk'ün gerçekçili~i, uyan~kl~~~~ve
uluslararas~~ili~kilerin her zaman etkile~im (interaction) içinde geçen
sürecini hem zamanlama (timing), hem de zeminin haz~ rlanmas~~
bak~m~ndan iyi de~erlendirmesiyle aç~klamak gerekiyor. Ancak, onun
ötesinde, bir ba~ ka olgu da, o dönemde Atatürk'ün, "Bar~~~Cephesi"
içinde, Türkiye'nin tüm sorunlar~ n~~görü~meler yaparak, bar~~ç~~ ve
yasal yollardan gerçekle~tirmi~~olmas~d~r.
Atatürk 1938 Kas~m~nda aram~zdan ayr~ld~~~~zaman tüm dünya
Türkiye'nin dostu idi. Bu onun bar~~~ve insanc~ll~k idealleri için
verdi~i sava~~mdan bize kalan de~erli bir mirast~r.

KAYNAKLAR

L Birinci el kaynaklar:
a) Bunlar~n bulunmas~~kolay bölümü yap~lan aç~klamalar, olaylarla ilgili bas~n haberleri ve yorumlard~r. Türkiye'de "Ay~n Tarihi"
ve günlük gazeteler; Fransa'da "Le Temps"; Ingiltere'de "The

TÜRKIYE'NIN ENI I ITT~FAKINA YONEL~~~~

1 53

Times" Gazetesi Koleksiyonlar~ ; ayr~ ca ünlü tarihçi Toynbee yönetiminde Londra'da Royal Academy'nin ç~kard~~~~"Survey of International Affairs" adl~~ y~ll~klar bu bak~ mdan yeterli malzemeyi içermektedir.
Siyasal an~lar içinde en önemlisi ku~ kusuz 1935-1938 döneminde ~ ngiltere'nin önce Milletler Cemiyeti ~~leri, sonra da D~~i~leri Bakanl~~~n~~yapm~~~olan Anthony Eden'in "The Eden Memoirs"nun 2. cildi "Facing the Dictators" (London 1962) gelmektedir.
W. Churchille'in "The Second World War" adl~~yapt~r~m 191939 dönemine ayr~ lan I. Cildinde (Londra, 1950) de konumuzla ilgili
an~lar ve de~erlendirmeler vard~r.
936 y~l~nda ~talya D~~i~leri Bakan~~olan Kont Ciano'nun an~larma
ili~ kin "The Ciano Diaries (N. Y. 1946); "Ciano's Diplomatic Papers"
(London, 1948) ve "Ciano's Hidden Diary, 1937-1938 (N. Y. 1953)
adl~~Kitaplardan son ikisi yararl~~bilgileri içermektedir.
Bu dönemde Türkiye'nin D~~i~leri Bakanl~~~n~~yapm~~~olan Dr.
Tevfik Rü~tü Aras'~ n "Lozan'~ n izinde t° y~l" (Ankara, 1933) ve
"Görü~lerim" (~stanbul, 1968) adl~~iki yap~t~~yaln~zca resmi aç~klamalar~~ve çok genel nitelikte yorumlar~~içerdi~inden yararl~~kaynak
say~ lamaz. Gene bu dönemde Bakanl~~~ n Genel Sekreterli~ini yapan,
ayr~ ca Cenevre'de Milletler Cemiyetinin önemli toplant~lar~na kat~lan
ve Montreux Konferans~nda yo~un çal~~malar~~görülen Numan
Menemencio~lu'nun, Paris Büyükelçisi iken haz~rlad~~ma tan~k oldu~umuz an~lar~~ise henüz yay~mlanmam~~ t~r.
Bu dönem için Milletler Cemiyeti Konseyi, Genel Kurulu
ya da Silahs~zlanma Konferans~~ çal~~malar~ na ili~kin tutanak ve
belgeler Örgütün ç~kard~~~~"Journal Officiel de Societe des National
dizilerinden incelenebilir.
Montreux Bo~azlar Konferans~n~ n tutanak ve belgeleri ise Konferans sonunda "Actes de Pa Conference de Montreux sur le regime
des Detroits" ba~l~~~~ile bas~lm~~~(Liege, 1936) oldu~u gibi, bunun
Türkçe çevirisi Prof. Meray - Büyükelçi Olcay taraf~ndan "Montrö
Bo~azlar Konferans~ : Tutanaldar Belgeler" adl~~ Kitapta (Ankara,
1976) yay~mlanm~~t~r.
En önemli kaynaklar olan D~~i~leri Bakanl~klar~~Ar~ivlerine
gelince:
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~ngiltere ve Fransa'da D~~i~leri Bakanl~klar~ na gidilerek Ar~ivlerin incelenmesi olana~~~vard~ r. Bunlardan iki Dünya Sava~~~aras~ndaki dönemle ilgili olan ar~ ivlerin önemli görülenleri dizi ciltler
içinde yarmlanm~~~ve kendi Büyükelçiliklerine da~~t~lm~~t~r: ~ngiltere
için "Documents of Foreign Policy, 1919-1939" British Stationary
Office, London; ayr~ca "Mediterranean Agreements (1935)", British
White Paper, Cmd. 5072 ; "Non - Interver"tion Agreement"., British
White Papers, Spain, Cmd. 5300 Fransa için "Documents Diplomatiques Français, 1932-1939", Ministere des Affaires Etrangeres, Paris,.
Son Dünya Sava~~ ndan sonra Amerika B. D. hükümetince Va~ington'da yay~mlanan "Documents of German Foreign Policy, 19181945" içinde de Türkiye'nin tutumu ile ilgili belgeler bulunmaktad~r.
Türk Ar~ ivlerine gelince: D~~i~leri Bakanl~~~n~n ancak bir bölümü
düzenlenmi~~olan Ar~ ivlerinden bugün için yararlanmak olana~~~
yok gibidir. Bununla birlikte, konumuzla ilgili dönem için, Cumhuriyetin 50. Y~ldönümünde Bakanl~kça yarmlanm~~~ be~~Kitaptan
"Montreux ve Sava~~Öncesi Y~llar~" ba~l~~~n' ta~~yan önemli bir
kaynak elimizdedir. Bu Kitapta, düzensiz biçimde sunulmu~~da olsa,
Konferans öncesi ve s~ras~~diplomatik temaslar ile Konferans sonras~nda bir Türk-Sovyet Ittifak~~için yap~lan görü~melere ili~kin I oo dolay~ nda belge (Büyükelçiliklerimize gönderilen yönergeler, onlar~n
raporlar~, Ba~bakan Inönü'nün buyruklar~~ve kimi diplomatik notalar)
yer alm~~t~r.
H. Kitaplar, incelemeler ve Makaleler :
Türkiye'de, Cumhuriyet döneminin diplomasi tarihini genel
olarak inceleyen Üniversite ders ya da yard~mc~~kitaplar~~bir yanda
tutulursa, belirli konular üzerinde derinli~ine ara~t~rmalar pek azd~r.
Bunlar içinde eski Büyükelçi ve D~~i~leri Bakan~~Feridun Cemal
Erkin'in "Türk - Sovyet Ili~ kileri ve Bo~azlar Meselesi (Frans~zca
asl~~"Les Relations Turco - Sovietiques et la Question des Detroits")
adl~~yap~t~~(Ankara, 1968) özellikle belirtilme~e de~er.
1919-1939 döneminde özellikle ~ngiltere, Fransa, ~talya, Almanya, Amerika B. D. ve Sovyetler Birli~inde yarmlanm~~~yap~tlar~n say~lar~~oldukça kabar~kt~r. En önemlilerinin ülkelere göre geni~~bir bibliografyas~~Prof. Raymond J. Sontag'~ n "A Broken World" adl~~Kitab~nda
(N. Y. 1971) "Bibliographical Essay" ba~l~~~~ile verilmi~tir. Montreux
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Konferans~~ve Türk Sovyet ili~ kileri üzerindeki yap~tlar için de F. C.
Erkin'in kitab~ na eklenen "Bibliographie"ye bak~labilir.
Bu arada Bulgaristan Kültür Bakan~~Tarihçi Ludmila Jivkova'n~n,
~ngiliz Ar~ ivlerinden yararlanarak haz~rlad~~~~"Türk - ~ngiliz Ili~kileri: 1933-1939" ba~l~~~~ile Türkçeye çevrilmi~~(~stanbul, 1979) bir
yap~t~n~~belirtmek gerekir.
Ayr~ca çe~itli uluslararas~~sorunlarla ilgili olarak Milletler Cemiyetinde geçen görü~ meleri, siyasal bir "contexte" içinde, ayr~nt~l~~
biçimde inceleyen, uzun y~ llar Örgüt Genel Sekreterinin özel yard~mc~l~~~n~~yapm~~~F. P. Walters'in "A History of the Leage of Nations"
(London, 1967) adl~~yap~t~n~~özellikle an~ msatmak isteriz.
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